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Abstrakt 
 

Ve své studii budu řešit a poukazovat na problémy spojené s pirátstvím 

v softwarovém průmyslu. Na základě poskytnutých informačních zdrojích analyzuji 

současnou situaci. Zpětnou syntézou se pokusím navrhnout optimální řešení, jak míru 

softwarového pirátství snížit, jak se proti němu účinně bránit a jak mu předcházet. 
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Abstract 
 

I will try to solve and point to current problems connected with piracy in software 

industry in my project. I will do analysis of actual situation based on information 

sources. My suggestions will be made by backward synthesis which should show 

optimal solution as well as how software piracy reduces to minimum also how to defend 

and prevent against it. 
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Úvod 
 

V současné době se některé aktivity spojené s internetovou sítí velmi rychle, 

dynamicky a nekontrolovatelně rozvíjí. Patří k nim i softwarové pirátství, kde nám po té 

vyvstává hlavním problém, jak zajistit ochranu duševního vlastnictví. 

 

Cílem této práce je navrhnout optimální řešení, jak míru softwarového pirátství 

snížit, jak se proti němu účinně bránit a jak mu předcházet. 

 

První část projektu bude patřit analýze poskytnutých informací a informačních 

materiálů od společností Microsoft a Stormware. Tyto dvě společnosti budou porovnány 

z pohledu dopadu pirátství na jejich zisky. Bude zmíněna jejich historie, předmět 

podnikání, vývoj tržeb a informace vypovídající o finanční stránce. Z pohledu uživatele 

bude poukázáno na nejoblíbenější P2P sítě používané k distribuci nelegálního softwaru. 

 

Ve druhé části projektu bude pozornost věnována softwarovému pirátství 

a několika okruhům této problematiky (internet, ochrana duševního vlastnictví, autorský 

zákon a mezinárodní úmluvy, licenční smlouvy, svobodný software). Bude zmíněno 

i několik základních pojmů, které se nejčastěji v těchto oblastech používají a se kterými 

se denně může člověk setkat. 

 

V poslední části bude uvedeno několik návrhů řešení, jak míru softwarového 

pirátství snížit, jak se proti němu účinně bránit a jak mu předcházet. 
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1. Analýza SW pirátství 
 

1.1 Míra pirátství 
 

Ve studii, kterou vypracovala nezávislá firma IDC (analytická společnost) pro 

společnost BSA, která se specializuje na výzkum a analýzy trhu informačních 

technologií vyplývá z poskytnutých dat, že Česká republika se již řadí mezi hodně 

vyspělé země, co se podílu legálního software týče. V roce 2006 se u nás podíl 

pirátských programů snížil a Česká republika je již na tom lépe, než např. Itálie, Francie 

nebo Španělsko. (15) 

 

Podle studie je u nás stále 40 % nelegálního softwaru, což už jenom jen o 4 % 

více, než jaký je průměr Evropské unie, což pro českou ekonomiku představuje ztrátu 

více jak 3,1 miliardy korun. Celosvětový průměr pirátství se pohybuje okolo 35%, 

oproti předchozímu roku došlo ke zlepšení o jedno procento, ale v porovnání s rokem 

1994 se podíl nelegálních softwaru snížil o 26 % (z 66 %). (15) 

 

Ve zprávě se uvádí, že České republice patří letos v tomto ohledu první místo 

v celé střední a východní Evropě, celkově se v EU pohybuje na 12. místě, k čemuž 

hlavně napomohl vznik téměř přes 10 000 pracovních míst v IT průmyslu od roku 2002. 

V EU jsou na tom nejlépe v Rakousku a Finsku (26 %), jež jsou následováni Německem 

(27 %). Na světě je nejméně pirátského software v USA (21 %) a na Novém Zélandu 

(23 %). (15) 

 

Oblast softwaru používaným s účetním softwarem se nevymyká statistikám. 

Existuje zde jistá provázanost. Pokud na počítači běží nelegální operační systém, pak ve 

většině případů je i ostatní software není legální. Uživatelé k tomu mohou být pasivně 

nuceni, protože ne vždy všechny aplikace (hlavně ekvivalenty poskytované zdarma) 

spolu spolupracují, dělají a chovají se tak, jak by měli. 
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Pro uživatele je snazší používat pirátskou komerční kopii, než aby hledali vhodné 

a dostupné alternativy. Přístup uživatelů se odlišuje podle místa (viz. níže v tabulce 

č. 1). Bohužel ne vždy existují na všechny platformy ekvivalenty poskytující takový 

komfort jako komerční aplikace a pokud ano, tak je to napříč platformami, což je ve 

většině případů neřešitelný problém. 

 

Loni bylo odhaleno 791 trestných činů porušování autorských práv (o rok dříve 

462). BSA za poslední dva roky registruje 243 nových případů používání nebo šíření 

nelegálního software. Nejvíce případů se vyskytlo v Praze (56), severních Čechách (35) 

a jižní Moravě (29). Výší škody vedou východní Čechy s téměř 11 miliony 

korun (16). (15) 

 
Tabulka č. 1 (http://www.bsa.org/czechrepublic/press/upload/TZ_200610_piratstvi_krajecr.pdf) 

 
 

Míru pirátství u programů používané pro daňovou evidenci, zpracování účetnictví 

a programů pro práci s nimi spojených je velmi obtížné odhadovat. Současně i dopad 

pirátství v této oblasti se může pouze odhadovat. Ani analytici jej nedokáží jednoznačně 

a přesně vyčíslit. Vyčíslit se dají pouze dopady konkrétních kroků v zabezpečení 

programů a jejich dopad na nárůst nových prodejů nebo přechodu na vyšší licence. 
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V oblasti účetních programu a účetních poradenských systému se pirátství 

nelegálním uživatelům moc nevyplácí. Legislativa se mění natolik dynamicky a rychle, 

že program často potřebuje aktualizaci. Sám vývoj legislativy je jednou z forem ochrany 

proti neoprávněnému používání programu. Přidáme-li ještě další ochrany a různé 

technické triky, pak se jedná o jeden z nejlépe zabezpečených softwarových produktů 

na trhu. 

 

 

1.2 Vliv softwarového pirátství na zisky 
 

IT sektor je v České republice velmi významný a atraktivní. Od svého počátku se 

u nás velmi dobře rozvíjí a expanduje. IDC ve své studii tvrdí, že pokud by míra 

softwarového pirátství u nás klesla o několik procent, mohlo by dojít k další expanzi 

tohoto odvětví o tisíce pracovních míst ročně. V současné době není nikdo schopný 

propočítat a ani odhadnout do detailu přesné hodnoty na několik let dopředu. Závěr, 

který dává studie od IDC, je jasný, čím nižší bude míra softwarového pirátství, tím lépe 

na tom IT trh a místní ekonomika v budoucnu budou. (14) 

 

Z pohledu státu může snížení tuzemské míry softwarového pirátství o 10 % 

pozitivně ovlivnit vznik nových pracovních míst, a tak posílit tuzemskou ekonomiku 

zhruba o 950 milionů dolarů ročně a na daních přidat dalších 96 milionů dolarů. (14) 

 

Jiné to bude ale z pohledu firem, které software vyvíjí. Důležité pro každou 

společnost v této oblasti je, aby její produkty byly známé a dobře se prodávaly. Protože 

příjmy z prodeje softwaru budou často pro většinu firem jediný zdroj financí. Příkladem 

budou dvě společnosti Microsoft corporation a STORMWARE,s.r.o. 
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1.2.1 Microsoft corporation 
 

Spoluzakladatelem a v současné době předsedou představenstva a hlavním 

softwarovým architektem společnosti Microsoft je Bill Gates. Podle časopisu Forbes byl 

Gates v roce 2006 nejbohatší člověk na světě. 

 

Společnost Microsoft poskytuje a vyvíjí aktivitu od roku 1975 hned v několika 

oblastech (vývoj a prodej softwaru, hardwaru, her, poradenská činnost v oblasti 

výpočetní techniky), což jí zajišťuje dostatečný příjem, který je zajištěn díky masivní 

reklamě produktů z dílen Microsoftu. 

 

Zisk za třetí kvartál roku 2006 této společnosti dosáhl 3,48 miliardy dolarů a tržby 

stouply o 11 procent na 10,8 miliardy dolarů a očekává zisk 1,43 až 1,46 dolaru na akcii 

a tržby na hranici 50 miliard až 50,9 miliardy dolarů. 

 

Takových statistických údajů nedosahují ani mnohé nadnárodní společnosti. Je to 

způsobeno pozici této společnosti na trhu od roku 1992 u nás, která vyvíjí všem známý 

operační systém Windows a sadu MS Office. Podle průzkumu používá 98,76 % 

uživatelů operační systém Windows a 92,44 % uživatelů sadu MS Office. Za úbytkem 

uživatelů sady Office z dílen Redmondské společnosti je nasazení kancelářského balíku 

Openoffice ve státní správě v mnoha evropských zemích (Švédsko, Finsko, Dánsko 

a Španělsko) a hlavně v institucích EU. 

 

Jak již bylo výše zmíněno, pirátství připravuje společnosti o dost podstatný příjem. 

U této společnosti analytici odhadují, že pirátství snižuje příjmy o 5 až 6 miliard dolarů 

ročně. Na druhou stranu Microsoft přiznává, že těží ze softwarového pirátství. Mnozí 

uživatelé operačních systémů léta tvrdili, že pirátství Microsoftu neškodí. Což nakonec 

potvrdil i prezident divize obchodu společnosti Microsoft Jeff Raikes na Morgan 

Stanley Technology konferenci v San Franciscu. Odhaduje, že asi tak 20 až 25 % 

softwaru v USA je používáno nelegálně. Podle něj jsou i uživatelé nelegálního softwaru 

potenciálními budoucími uživateli téhož softwaru, jen v legální podobě, což znamená, 

že si daný software zakoupí. 
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V této souvislosti prohlásil velmi důležitou větu, ve které se skrývá podstatně více, 

než by se na první pohled mohlo zdát. „Pokud budou uživatelé krást software, chtěli 

bychom to být my, komu bude kraden, než někdo jiný.“ (16) 

 

Zároveň Raikes zmínil, že Microsoft nehodlá potírání pirátství omezovat, jen jej 

hodlá udržet ve vyrovnané formě. Jak totiž dále říká. „Pirátství je třeba potírat, ale ne 

moc, abyste neztratili jednu z největších výhod v byznysu – totiž, že Váš software už 

někdo používá, i když nelegálně. Z takových uživatelů se časem mohou stát uživatelé 

legální.“ (16) 

 

Tato slova jednoznačně potvrzují přesvědčení mnohých uživatelů nejen Windows, 

že Microsoft by se bez pirátství opravdu neobešel. Prakticky se dá říci, že kdyby nešlo 

jeho software nelegálně zcizit (a to čím snáze, tím lépe viz snadné prodloužení doby do 

aktivace Windows Vista při instalaci posunutím datumu dopředu), by vypadaly dnes 

nejspíše statistiky úplně jinak. (16) 

 

 

1.2.2 STORMWARE s.r.o. 
 

Druhou společností je společností STORMWARE, která působí na našem trhu, již 

od roku 1996 a i když tato společnost patří mezi menší společnosti, jde o významného 

producenta softwaru pro platformu MS Windows v České republice a na Slovensku. 

 

„Společnost STORMWARE se angažuje v pořádání odborných kursů, školení 

a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, také i ve vývoji ekonomických, 

právních a jazykových softwarových aplikacích jako např. ekonomický systém 

POHODA, personalistika a mzdy PAMICA, kniha jízd a cestovní náhrady GLX, 

daňový software TAX, právní systém WINLEX, domácí účetnictví FILIP a slovníky 

PRODICT. „Ekonomický systém POHODA je v České republice a na Slovensku 

jedním z nejrozšířenějších programů pro vedení účetnictví a řízení firmy.“ (29) 
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Příjmy STORMWARE se nedají ani v nejmenším srovnávat s výše jmenovanou 

společností Microsoft, i když produkuje širokou paletu softwaru pro podniková řešení. 

Je to dáno velikostí českého a slovenského trhu, kde společnost STORMWARE vyvíjí 

největší úsilí. Na druhou stranu se její tržby dynamicky vyvíjí. V roce 2002 se tržby 

pohybovaly na úrovni 49 mil. Kč. V nadcházejícím roce 2003 společnost získala o více 

než 12 mil. na tržbách a dostala se na 62 mil. Kč. Tempo růstu tržeb si společnost 

udržela i v roce 2004, kde dosáhla tržeb ve výši 85 mil. Kč, což svědčí o kvalitě 

produktů, dobrém zabezpečení softwaru a vysoké kázni jejích klientů. (32) 

 

Díky častým aktualizacím a pravidelnému vydávání nových verzí produktů je míra 

pirátství u produktů společnosti STORMWARE téměř zanedbatelná, což se kladně 

projevuje na tržbách společnosti uvedené výše. 

 

 

1.3 Shrnutí situace obou firem 
 

Jak je vidět v krátkých charakteristikách společností, na každou společnost by se 

vyšší míra pirátství podepsala jinak. Společnost Microsoft těží ze své velikosti, šíři 

spektra poskytovaných produktů a celosvětovému rozšíření svých produktů, jak mezi 

běžnými uživateli, tak i na firemní úrovni, bez kterých by si lidé nedokázali představit 

svoji práci na počítači. 

 

V současné době akceptovatelná míra pirátských kopií při takovém rozšíření 

produktů společnosti Microsoft přichází o jistý podíl na tržbách, ale jak již bylo 

zmíněno výše i pirátské kopie dělají společnosti Microsoft reklamu a i mezi piráty se 

může najít uživatel, který v budoucnu bude používat legální kopii. 

 

Při zvýšení míry pirátství produktů společnosti Microsoft by se razantně změnil 

její přístup k pirátství, i když jistá tolerance pirátství by zůstala zachována. Ve 

fungování firmy by se prakticky nic nezměnilo, i nadále by společnost disponovala 

obrovskými tržbami, které plynou společnosti z její z herní divize (PC, xbox hry 
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a konzole box). Rovněž by i nadále měla dostatek finančních prostředků ze 

softwarových produktů (ročně průměrně prodáno cca 129 mil. licencí). Příjmy 

z poradenské činnosti by také dostatečně zabezpečily chod společnosti i v budoucnu. 

 

Naprosto jiná situace by panovala ve společnosti STORMWARE při razantním 

zvýšení pirátství jejích produktů. Příjmy STORMWARE jsou zcela závislé na objemu 

prodeje softwarových produktů. Vzhledem k tomu, že společnost poskytuje oproti 

Microsoftu svoje služby a software pouze na českém a slovenském trhu, jsou její 

možnosti příjmů dosti omezené, dané typem a velikostí trhu, zvláště pak při různé míře 

pirátství. 

 

V současné době společnost zažívá expanzi a zdravý růst, což jí umožňuje 

investovat do rozvoje společnosti, poskytovaných služeb a produktů. To vše by ale 

musela obětovat ve prospěch zabezpečení svých produktu a přehodnocení svých aktivit 

při razantnímu nárůstu pirátských kopií. Bohužel STORMWARE nemá žádné jiné 

divize, ani neprodává tak velké objemy licencí jako Microsoft, které by jí umožnily 

vyrovnat se s velkou mírou pirátství svých klientů. Společnost nemá takové prostředky 

na udržení pirátství v přijatelné výši, aby si tak zajistila bezproblémový chod 

společnosti i v budoucnu. 

 

 

1.4 Přístup k nelegálním datům 
 

„Díky velkému rozmachu a podpoře internetu (počet uživatelů internetu neustále 

roste, v České republice během let 2000–2005 vzrostl počet uživatelů o celých 170 %) 

začal i velký rozvoj výměnných p2p sítí. Jednou ze základních výhod P2P sítí je, že 

s rostoucím množstvím uživatelů stoupá celková přenosová kapacita a i množství 

poskytovaných dat. Velká část (pravděpodobně výrazná většina) tohoto obsahu je 

šířena bez souhlasu držitele autorských práv, tudíž v rozporu se zákonem. Důsledkem 

toho jsou žaloby na provozovatele takových sítí (hlavně v USA), podávané zástupci 

autorů a organizacemi jako RIAA či MPAA.“ (32) 
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P2P sítě mají některá slabá místa, jakým je např. poskytování souborů, které 

obsahují něco jiného, než vyplývá z názvu souboru nebo jeho komentáře (angl. fake). 

Mohou obsahovat počítačové viry, trojské koně a jiný škodlivý software v nabízených 

souborech, které posléze umožňují útoky proti soukromí (zjišťování osobních údajů 

uživatelů, popř. jejich obtěžování, spam – rozesílání nevyžádaných informací pomocí 

P2P sítě). (5) 

 

Jediné co musí člověk znát a umět je dobře ovládat počítač a mít menší přehled 

o tom, jak tyto sítě fungují. Je neuvěřitelně snadné dostat se na tyto výměnné P2P sítě 

a používat je. 

 

Existuje bezpočet protokolů na P2P sítích, ale mezi hlavní se řadí Direct Connect 

(DC++), BitTorrent a eDonkey2000 (ed2k). 

 

 

1.5 Warez 
 

Je termín počítačového slangu označující autorská díla, se kterými je nakládáno 

v rozporu s autorským právem. Slovo bylo vytvořeno z anglického slova wares (zboží, 

zřejmě v souvislosti se slovem softwares) způsobem tzv. leetspeaku (lingvistický jev 

projevující se primárně na internetu, leet je definován jako zkaženost nebo modifikace 

psaného textu). Podle druhu bývá někdy warez rozdělován na gamez (počítačové hry), 

appz (aplikace), crackz (cracky) a také moviez (filmy). (7) 

 

 

Typický průběh šíření warezu: 

1. Je vydána nějaká očekávaná verze komerčního software. 

2. „Warezová“ skupina využije svých kontaktů k tomu, aby získala kopii ještě před 

vydáním (nebo odcizí CD z továrny, kde se vyrábí). 

3. Software je předán zkušenému programátorovi (crackerovi), který ze softwaru 

odstraní, popřípadě deaktivuje ochranu proti kopírování. 
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4. Takto upravený software je předán tzv. kurýrovi (traderovi), který ho rozšíří na 

jiné FTP servery (site) odkud se warez dále síří už na P2P sítě. 

 

„Výsledkem je, že nelegální kopie programu se běžně objeví ve stejný den jako 

oficiální vydání (tzv. den 0, 0-day), někdy dokonce ještě dříve. Warezové verze 

komerčního software jsou typicky vydávány ve dvou podobách: plné a tzv. rip 

(ořezané). Rip-verze je menší, neobsahuje zbytečné části, např. PDF příručku. Plné 

verze se obvykle šíří jako obrazy CD či DVD disků (tzv. BIN, ISO, CCD či MDF 

soubory).“ (7) 

 

 

1.6 Motivace 
 

Na rozdíl od pirátských prodejců CD nemají warezové skupiny ze svého počínání 

žádný finanční zisk. Motivace těchto skupin může být různá, obvykle je založena na 

reputaci skupiny. Skupiny mezi sebou soupeří, co nedřívější kvalitní vydání je 

v komunitě vnímáno jako úspěch. (7) 

 

Oproti jiným porušením zákona (např. krádeži) je porušování autorského práva 

vnímáno mnohem rozporuplněji, zvlášť když z něj pachatelům neplyne finanční 

prospěch. Členové warezových skupin často vnímají svoje jednání jako prospěšné. 

Ospravedlňují se např. údajnou nemožností vynucování autorských práv 

a nespravedlností nemožnosti sdílet informace s těmi, kteří si je nemohou dovolit získat 

jinak. Tvrdí také, že vydání warezové verze může ve skutečnosti zvýšit hodnotu 

software tím, že se zvýší jeho popularita. (7) 

 

„Také mnoho uživatelů, kteří software získávají z warez zdrojů, je přesvědčeno, 

že nikomu neškodí. Argumentem např. je, že kdyby software nezískali jako warez, jistě 

by si jej ani nekoupili. Tedy tvůrce programu o nic nepřišel.“ (7) 
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1.7 Legánost 
 

„Ve většině západních zemí je tvorba a distribuce warezu nelegální, v chudším 

třetím světě či komunistických zemích však bývá buď zcela legální, nebo přinejmenším 

volně trpěná až zcela ignorovaná.“ (7) 

 

V České republice je kopírování a šíření autorských děl bez povolení autora 

trestný čin (Porušování autorského zákona č. 121/2000 Sb. a práv souvisejících 

s právem autorským a práv k databázi, § 152 Trestního zákona č. 140/1961 Sb.), který 

se trestá odnětím svobody na šest měsíců až pět let pokud tak pachatel konal ve 

značném rozsahu nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. (7) 

 

1.8 Následky existence softwarového pirátství 
 

Poškození jsou naprosto všichni – spotřebitelé, vývojáři softwaru i jeho prodejci. 

Spotřebitelé mohou být vystaveni riziku počítačových virů, které jsou mnohdy 

dodávány spolu s nelegálním obsahem, poškozených záznamových, instalačních medií 

a defektního programového vybavení. (33) 

 

Mnohdy dokumentace příliš neodpovídá tomu, co opravdu lidé mají na počítači 

nainstalováno, nejsou ani většinou schopni využívat všech schopností daného software. 

Většinou zpravidla také přicházejí i o výhody (např. technická podpora a upgrady 

příslušného produktu), kterých ve většině případů mohou využívat řádně zaregistrovaní 

a platící uživatelé. (33) 

 

Softwarové pirátství poškozuje i firmy, které software vyvíjejí a prodávají, protože 

díky pirátství přicházejí o část svého příjmu. Každý by si mohl myslet, že se toto nikoho 

nijak nedotýká, a proto to nikoho ani nemusí nijak zajímat, ale to je jeden velký omyl. 

Pokud firma přijde o část svých příjmů, potom nemůže investovat tolik do svého 

rozvoje a tím ani do vývoje dalšího softwaru, na což opět doplatí koncový spotřebitel, 
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kterému nezbývá nic jiného, než akceptovat zvyšování cen, připadne se poohlédnout po 

aplikacích, které jsou zdarma. (33) 

 

Každý by se měl zeptat sám sebe a svého svědomí, zda-li nepřispívá různou měrou 

k rozvoji a šíření pirátství. 
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2. Teoretická část 
 

2.1 Software 
 

Software můžeme nazvat i programovým vybavením počítače, což je balík všech 

počítačových programů, které máme na pevném disku v počítači. Počítačový program 

obsahuje instrukce, které vykonává procesor počítače. Počítačový program je 

neoddělitelný doplněk hardwaru počítače. Počítačový software se dělí na dvě základní 

skupiny. Systémový software a aplikační software (aplikace). 

 

 

2.2 Hardware 
 

Hardware (angl. „železářské zboží“ nebo i „nářadí“, v našem případě počítačový 

hardware je pak „computer hardware“) označuje všechny fyzicky existující technické 

součásti a vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (software). Mezi hardwarem 

a softwarem existuje ještě tzv. firmware, což je název pro programy vestavěné 

v hardware s jejich možnou budoucí aktualizací. 

 

 

2.3 Softwarové pirátství 
 

Každý z nás už jistě někdy z nějakého media ať už z televize, radia či novin 

zaregistroval zprávy na téma softwarové pirátství. Podle mého názoru bylo mezi diváky 

či čtenáři těchto událostí jenom minimum lidí, kteří si opravdu uvědomovali a věděli, 

čeho všeho se tento problém týká. Není to jenom pouhé stahovaní, nelegální 

distribuování nelegálního obsahu z internetu, ale i všechny případy nezákonného 

nakládání s programovým vybavením počítače a to bez rozdílu. Softwarové pirátství má 

mnoho forem a je možné jej rozlišovat a dělit. (33) 
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Jedním z nejrozšířenějších druhů softwarového pirátství je pirátství samotných 

uživatelů (End User Piracy). Jde o např. o používání jedné softwarové aplikace na 

několika dalších počítačích nebo rozšiřování kopií jistého softwaru jiným subjektům bez 

zakoupení příslušné licence. (33) 

 

Velmi se tomu přibližuje a ve spoustě případech se i prolíná i tzv. domácí pirátství 

(Home Piracy), které zahrnuje všechny činnosti od běžného vyměňování CD a DVD 

s přáteli až po provozování DC++, Kazzy, torrentů, za účelem nelegální distribuce 

software. Díky tomu domácí pirátství patří ze zřejmých důvodů pravděpodobně nejhůře 

zjistitelnou a regulovatelnou skupinou pirátství. (33) 

 

Dalším případem je pirátství prodejců (Reseller Piracy). Jsou to ty společnosti, jež 

prodávají počítačové sestavy a počítačový hardware už s některými instalovanými 

nelegálními softwarovými aplikacemi, bez poskytnutí originálních instalačních medií 

a manuálů. (33) 

 

Spadá sem i případ, kdy je nic netušícímu zákazníkovi prodán software, jež je 

stažený z internetu. Charakteristické pro tento druh pirátství je, že velký počet uživatelů 

používající stejný softwarový produkt, používá i stejné sériové číslo, má neúplný nebo 

chybějící manuál, nebo dokumentaci neodpovídající nainstalované verzi programu. 

Tento problém se začíná čím dál více objevovat na domácích a kancelářských osobních 

počítačích a číslo nelegálních kopií na nich, se po celém světě utěšeně rozrůstá. (33) 

 

Pirátství probíhající na Internetu (Internet Piracy) uskutečňující se prostřednictvím 

elektronického přenosu legálního programového vybavení, kdy uživatelé odesílají na 

internet nebo z něho stahují legální software a ostatní materiály za účelem pořízení 

a užívaní softwaru bez příslušné licence. Tento druh pirátství se velice podoba 

tzv. pirátství podniků (Corporate Piracy). (33) 

 

Problémem jsou v tomto případě lokální (LAN) sítě firmy nebo podniku, kde 

k jedné legálně instalované kopii určitého softwaru má přístup vlastně neomezeny počet 

zaměstnanců dané firmy. Přístup do jednotlivých částí sítě není věnován takový důraz, 
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jaký by měl být, a proto zabezpečení v této oblasti nepatří k těm bezpečnějším. Díky 

menší pozornosti se finanční investice do LAN síťě může zdát jako plýtvaní finančními 

zdroji, jakožto i lidmi spravujícími síť. Proto se pak není co divit, že myšlenka získat 

snadno, rychle a bez velkého rizika zdarma přístup k určitému softwaru či jeho kopii je 

pro zaměstnance velmi lákavá. (33) 

 

Dalším druhem softwarového pirátství je poškození nebo narušení obchodního 

jména nebo obchodní známky. Dochází k němu hlavně tehdy, když jednotlivec nebo 

firma prohlásí, že provozuje autorizovaný servis nebo poskytuje autorizovanou 

technickou podporu určitého systému či programu, ač tomu ve skutečnosti není. 

Stejného prohřešku se dopouští i ten prodejce, který neoprávněně používá cizí obchodní 

značku nebo cizí obchodní jméno. (33) 

 

Již obvyklým typem krádeže duševního vlastnictví je porušení patentových nebo 

autorských práv, kdy je za účelem finančního profitu okopírován produkt nebo proces 

od jiné společnosti vyvíjející softwarový produkt a v téměř nezměněné podobě je 

implementován do vlastního produktu. Příkladem z této oblasti může být spor 

společností Lotus a Borland, ve kterém byl Borland obviněn, že zcizil lotusové příkazy 

a nabídková menu a použil je ve svém programu Quattro. Můžeme si všimnout, že 

i když se tento druh softwarového pirátství dá poměrně snadno identifikovat a stíhat, 

jeho případy se stále spíše množí, než řeší. (33) 

 

Průmyslové pirátství (Industrial Piracy) vzniká v případě, že jeden nebo skupina 

lidí ve velkém měřítku kopíruje a distribuuje softwarové aplikace za účelem získání 

finančního prospěchu. Existuje zde nepřímá úměra mezi tímto druhem softwarového 

pirátství a cenami kopírovacích zařízení a záznamových medií. Snížení cen 

kopírovacích zařízení a záznamových medií povede k tomu, že se podstatným 

způsobem zvýší aktivita subjektů v této oblasti. Rozvojové země se vyznačují nejvyšším 

rozsahem průmyslového pirátství, kde se do výroby pirátských kopií zapojují i vládou 

vlastněné podniky produkující tisíce CD a DVD nosičů denně. (33) 
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2.4 Internet 
 

Internet je mezinárodní veřejná počítačová síť, která poskytuje informační služby 

téměř ve všech oblastech, v kterých se člověk nějakým způsobem projevuje. Původně 

byl vyvinut Americkým ministerstvem obrany pro využití v armádě, poté se ale rozšířil 

i na americké univerzity, pak do ostatních částí světa a i do komerčních oblastí. Je to 

svobodné a zároveň nekontrolovatelné médium, při jehož vytvoření se nerespektovalo 

to, jakými mezemi a zákony se bude upravovat a řídit. Což bylo způsobeno tím, že 

nikdo netušil, jakým směrem se internet bude ubírat. Díky dynamickému rozvoji se 

internet a pirátství rozvinulo tak, jak ani experti ve svých představách neočekávali. 

Naštěstí existuje několik úmluv, které se snaží domáhat autorských práv a chránit 

osobní data, i když ne v takové míře, jak by si firemní administrátoři podnikových sítí 

představovali. 

 

Díky internetu se nám zvyšují možnosti prodeje produktů a služeb, jež vytváří 

nejenom pracovní příležitosti, také i nové možnosti pro krádeže softwaru. Finančně 

nákladné inovace, pracovní místa a tržby jsou krádežemi softwaru na internetu vážně 

ohroženy. 

 

Ještě nedávno bylo zapotřebí u neoprávněného kopírování softwaru fyzickou 

přítomnost CD, DVD či jiných pevných médií. Jak je pro nás snadnější přístup 

k internetu, tak se stává rychlejším a levnějším, tím se také zlepšují podmínky pro 

softwarové pirátství. 

 

Softwarové produkty se mohou pomocí internetu přesouvat z počítače na počítač 

i bez přítomnosti pevných medií s malým rizikem odhalení. Samotný majitel nemusí 

vědět ani o ohrožení jeho počítače při jistých způsobech počítačového pirátství. 

V dnešní době jsou programy graficky intuitivní a nevyžadují perfektní znalost 

programu. Rozsah softwarového pirátství se nám rozrůstá i o další uživatele, kteří 

získali přístup k internetu. 
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Každá ekonomika potřebuje pro své zdraví vyspělý a zdravý průmysl, který 

umožňuje technologický vývoj a inovace. Společnosti, které jsou předními výrobci 

softwaru, hardwaru i technologií a jsou hlavními dodavateli důležité infrastruktury pro 

internetové a elektronické obchodování založili v roce 1998 pro ochranu svých 

produktů společnost BSA. Mezi zakladateli se objevili např. Microsoft, Adobe, Cisco, 

Intel, HP a další. Business Software Alliance (BSA) je přední organizací, která se 

zabývá prosazováním bezpečného a legálního digitálního světa, protože pokrok nových 

technologií závisí na důsledné ochraně duševního vlastnictví. 

 

 

2.5 Duševní vlastnictví 
 

„Je majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lidského myšlení. Lze 

mezi něj zařadit např. originálních myšlenek, námětů, návodů a řešení jak měnit či 

pozměňovat okolní nebo vnitřní svět člověka. Za duševní vlastnictví lze pak považovat 

jen to, co je jedinečné, neopakovatelné a dostatečně originální.“ (1) 

 

„Hodnota duševního vlastnictví závisí zejména na míře jeho následné 

využitelnosti a přínos pro jedince tak i pro celou společnost a schopnost vytvoření 

dalších produktů (materiálního i nemateriálního charakteru).“ (1) 

 

„Duševní vlastnictví v jeho právně určené podobě lze směňovat, užívat, ale 

i ochraňovat. Právní rámec pro duševní vlastnictví definuje autorský zákon a zákon 

o průmyslovém vlastnictví.“ (1) 

 

Průmyslové vlastnictví se vztahuje na: 

 

• výsledky technické tvůrčí činnosti – vynálezy a užitné vzory 

• předměty průmyslového výtvarnictví – průmyslové vzory (také design) 

• právo na označení – označení původu a ochranné známky 

• integrované obvody – topografie polovodičů 
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• plemena zvířat 

• odrůdy rostlin 

• způsoby léčení lidí a zvířat (ne léků) 

 

Autorská práva se vztahují na: 

 

• díla literární 

• díla výtvarná 

• díla hudební 

• software 

 

Aby příjmy získané z duševní činnosti byly zachovány jejich majitelům (zisk 

z výroby či využití), byly zakládány od konce 19. století patentové úřady, které zajišťují 

registraci a právní ochranu duševního vlastnictví. 

 

Právní dokumenty pro oblast duševního vlastnictví lze nalézt na stránkách Úřadu 

průmyslového vlastnictví. 

 

 

2.6 Autorský zákon 
 

„Autorský zákon je zkrácený název zákona číslo 121/2000 Sb., o právu 

autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

který Parlament České republiky přijal 7. dubna 2000, a který vstoupil v platnost 

1. prosince roku 2000.“ (2) 

 

Tento zákon řeší autorské právo a právní problémy s ním související. Český 

autorský zákon vychází z principů kontinentálního práva, přičemž se kromě českého 

tradičního pojetí orientuje zejména na německé a francouzské pojetí autorských práv. Je 

samozřejmé, že základním stavebním kamenem tohoto zákona je právo Evropské unie 

a mezinárodní smlouvy, které Česká republika ratifikovala. Zákonodárce musel nutně 
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přihlížet k základním mezinárodním smlouvám, jako je Bernská úmluva, ale i k novým 

skutečnostem, které souvisí s přijetím České republiky do EU. (2) 

 

„Zde je základním dokumentem především tzv. Evropská dohoda (7/95 Sb.) 

a několik dalších evropských směrnic (především Směrnice Rady 93/83/EHS, dále pak 

Směrnice Rady 91/250/EHS, Směrnice Rady 92/100/EHS, atp.). Po přijetí zákona byla 

publikována další klíčová směrnice (2001/29/ES), jejíž znění sice nebylo v době přijetí 

a navrhování tohoto zákona známo, ale její o jejích principech se již delší dobu 

diskutovalo, proto se mohly v tomto zákoně odrazit.“ (2) 

 

Zákon tak v době přijetí odpovídal stavu evropské legislativy a pokoušel se nebýt 

v rozporu s připravovanými předpisy, jak evropskými, tak českými, což se nepodařilo 

zcela a některé věci si vynutili několik drobných úprav (novelizací). V ČR tento zákon 

zrušil již zastaralý a v některých ohledech, díky několika podstatným novelizacím, 

i nesourodý autorský zákon č. 35/1965. (2) 

 

Tento zákon musel odrážet některé evropské vlivy, ale zároveň musel plynule 

navázat na předchozí autorský zákon. Vznikla dost komplikovaná situace. Předchozí 

zákon totiž vycházel z principu představy, že majetková a osobnostní práva jsou 

neoddělitelná, zatímco kontinentální právo vychází z dualistického (tedy oddělitelného) 

pojetí těchto práv. Tento zákon se přiklonil k dualistické představě, ale na některých 

místech to činí (stejně jako kontinentální právo) nedůsledně, proto ne všichni odborníci 

hovoří o dualismu. (2) 

 

„Nejzákladnější informací jsou informace o tom čeho, a koho se zákon týká. Z § 1 

je patrné, že cílem zákona je chránit především práva autora a ostatních zúčastněných 

osob. Zároveň je zde řešena ochrana autorských práv a jejich kolektivní správa. Druhou, 

neméně důležitou věcí je určení, koho se tento zákon týká, což je ošetřeno § 107. Ten 

říká, že se tento zákon vztahuje na všechna díla a umělecké výkony výkonných umělců 

uveřejněná občany České republiky, ať byla uveřejněna kdekoli.“ (2) 
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„U občanů jiných států je toto řízeno mezinárodními smlouvami. Zákon se dále 

vztahuje na díla prvně uveřejněná v ČR, případně pokud má autor či právnická osoba 

v ČR bydliště, resp. sídlo. Díla cizích státních příslušníků nemohou mít delší ochranu 

než je tomu v zemi původu díla, to vychází z Bernské úmluvy (čl. 5 odst. 4).“ (2) 

 

 

2.7 Licenční smlouva 
 

Jde o smlouvu, která propůjčuje licenci k užívání věci. Smlouva, kterou dává 

majitel svolení k užívání určitého druhu zboží nějakého výlučného práva svému 

smluvnímu partnerovi, kterou může zcela, nebo částečně využít. Nájemník licence se 

zavazuje nájemci věci zaplatit za propůjčení licence licenční poplatek. (4) 

 

Licence je právní termín, kterým lze vyjadřovat několik skutečností, které jsou 

závislé na souvislostech, v jakém je tento termín používán. Právní předpisy vymezují, 

co může být obsahem licenčního rozhodnutí nebo ujednání. 

 

„Slovo vzniklo z latinského slova licentia a po celou historii bylo chápáno jako 

udělení výjimečného povolení k nějaké činnosti ve smyslu živnostensko-právním. 

Licence byla udělována úřady a zpravidla byla časově omezena. Typickým příkladem 

takto chápané licence byla např. licence žebravým hudebníkům. Cílem takovéto licence 

je korigovat určité lidské činnosti a to buď rozsahem, nebo s cílem donutit licencovanou 

činnost dělat to co stát považuje za správné. Do licence je možné zadat řadu omezení, 

např. že koncert smí probíhat jen na určitých místech, atp. Veškerá ustanovení daná 

v licenci musí být v souladu s platným právním řádem daného státu.“ (4) 

 

Později se k tomuto významu připojil ještě další význam vycházející 

z patentového práva, kdy se licence stala svolením k využití vynálezu. Tuto licenci pak 

majitel vynálezu uděluje, zpravidla za úplatu, jiným osobám, nebo podnikatelským 

subjektům. Tento význam pak přešel do autorského práva, kdy pomocí licence autor 

umožňuje jiným subjektům s jeho autorským dílem určitým způsobem a za určitých 
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okolností nakládat. U tohoto druhu licencí je relativně složitá situace ohledně platnosti, 

protože některé licence státu, ve kterém vznikly, nemusí být v souladu s právním řádem 

společnosti, kde je daná věc využívána. (4) 

 

„Z anglického práva proniklo do kontinentálního práva ještě třetí pojetí licence 

a to je licence k provozování tzv. licencované živnosti. Licencovanou živností 

rozumíme takovou živnost, která je vázána na úřední koncesi a kterou bez této koncese 

nelze provozovat. Nejčastějším historickým příkladem takové činnosti je prodávání 

alkoholických nápojů. Cílem tohoto druhu licence je zisk státu. Tato licence musí být 

v souladu s právním řádem státu v němž je vydávána, jelikož je to v zájmu státu, je jisté, 

že stát se vždy postará o zajištění právoplatnosti takové licence.“ (4) 

 

 

2.7.1 Licence 
 

Upravuje, jakým způsobem lze pracovat se softwarem (programem) z právního 

hlediska, určuje právní dokument tzv. licence, která je připojená k počítačovému 

programu, a ve kterém jsou uvedena práva a povinnosti smluvních stran (ve většině 

případů práva a povinnosti nabyvatele licence). Právě podle druhu licencí a podle 

způsobu a rozsahu užití počítačového programu lze pak počítačové programy (software) 

rozdělovat hlavně na Open Source, Shareware, Freeware, tzv. proprietární (uzavřený 

Closed Source) software a jiné (viz. níže). (4) 

 

Protože hranice mezi jednotlivými typy licencí (typy software) je velmi obtížné 

určit, vždy platí, že uživatel by se měl důkladně seznámit s licenční smlouvou a ne ji 

rychle přejít a odsouhlasit, jak se zpravidla stává. 
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2.7.2 Druhy Licencí 
 

V současné době existuje velmi mnoho druhu licenčních smluv a ujednání a proto 

pro představu uvádím nejznámější a nejzajímavější typy licencí: 

 

Adware 

 

Užívání software šířeného pod touto licencí je bezplatné, ale v programu se 

zobrazuje reklama, ze které je jeho vývoj placen. Odstranění reklamy je většinou 

nemožné a ani není v souladu s licencí. Reklama bývá většinou stahována 

z Internetu. (27) 

 

Guidelines 

 

Software je možno neomezeně užívat v případě, že autorovi zašlete skutečnou 

pohlednici. Autor si tak zajistí přehled o místech, kde se jeho program užívá. Pro tuto 

licenci se někdy také používá název Postcardware. (27) 

 

DJB 

 

Pravidla, která pro své programy stanovil D. J. Bernstein. Pro použití programu je 

možné použít zdrojových kódů. Při distribuci programu se musí dodržet několik 

podmínek. Soubory musí být umístěny přesně tam, kde by se ocitly překladem ze 

zdrojových souborů, balíček se chová stejně jako ze zdrojových kódů vytvořený 

program a tvůrce balíčku se musí zavázat, že se balíček bude chovat korektně. (27) 

 

Freeware 

 

Forma distribuce software, která ponechává autorovi autorská práva, ale volně 

zpřístupňuje plně funkční software ostatním bez poplatků. Software by neměl být 

prodáván či šířen za úplatu, nesmí být pozměňován, autor může také omezit způsob 
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použití. Autoři poskytují software pod touto licencí většinou pro vlastní uspokojení, 

prosazení pokrokového nápadu či prostě pro dobro všech. (27) 

 

GNU General Public Licence (GNU GPL) 

 

Software šířený pod licencí GPL je možno volně používat, modifikovat i šířit, ale 

za předpokladu, že tento software bude šířen bezplatně (případně za distribuční náklady) 

s možností získat bezplatně zdrojové kódy. Toto opatření se týká nejen samotného 

softwaru, ale i softwaru, který je od něj odvozen. Na produkty šířené pod GPL se 

nevztahuje žádná záruka. Licence je schválená sdružením OSI a plně odpovídá Debian 

Free Software Guidelines. (27) 

 

End-User License Agreement for Microsoft Software (MS EULA) 

 

End-User License Agreement for Microsoft Software. Licencováno na základě 

odsouhlasení smlouvy mezi vámi a Microsoft Corporation. Pro instalaci programu je 

třeba tyto podmínky akceptovat a odsouhlasit během instalace. (27) 

 

Programming Hypertext Preprocessor (PHP) 

 

Tato licence umožňuje používat, distribuovat, modifikovat PHP HTML 

skriptovací jazyk, tak jak chcete, jak pro komerční tak i pro nekomerční využití. Jediné 

co musíte udělat je to, že musíte jasně vysvětlit uživatelům ve smlouvě, co obsahuje 

distribuované PHP. (27) 

 

Public Domain 

 

Uvedením této licence se autor vzdává kontroly nad publikovaným software. 

Může se volně šířit a používat, ale i měnit či zahrnout do svých aplikací. Důležité 

neplést si s licencí Freeware. (27) 
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Shareware 

 

Produkty jsou pod touto licencí šířeny zdarma. Autor obvykle požaduje zaplacení 

malé částky až v případě, kdy se uživateli produkt líbí a běžně jej používá. Zaplacením 

této částky se stává registrovaným uživatelem, může dostávat aktualizace, případně je 

mu k dispozici on-line podpora. Shareware býval v počátcích velmi levný. Byl většinou 

produktem jednoho vývojáře a byl distribuován přímo klientům. Díky značnému 

rozšíření Internetu se z této licence stal naprosto obvyklý způsob distribuce software, 

který využívají i dříve typické krabicové produkty. (27) 

 

Start 

 

Zvláštní případ licencování produktu. Je to plně funkční verze omezená pouze 

počtem záznamů do databáze. Lze ho používat bezplatně i několik let, včetně upgrade. 

Přechod na placenou a počtem záznamů neomezenou verzi bývá zpravidla 

bezproblémový a bez ztráty dosavadních dat. (27) 

 

Trial 

 

Jedná se o komerční software, u kterého je časově omezena určitá funkce např. 

ukládání, tisk apod. Smyslem této licence je umožnit potencionálnímu zájemci si 

vyzkoušet ovládání programu a různých funkci před zakoupením plné verze. Zvyklostí 

bývá označovat časově omezenou verzi Trial a verzi omezenou funkčností Demo. (27) 

 

W3C ( The World Wide Web Consortium) Licence 

 

Licence opravňuje ke kopírování a šíření dokumentů v libovolném médiu pro 

libovolný účel bez poplatku, je-li v každé kopii zahrnut odkaz na původní dokument 

W3C, upozornění na autorská práva W3C a status dokumentu (je-li znám). Licence 

neopravňuje k modifikaci či vytváření odvozenin dokumentů. (27) 
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2.8 Svobodný software 
 

Svobodný software, někdy také nazývaný free software, je program, ke kterému je 

k dispozici také zdrojový kód, spolu s právem tento program používat, modifikovat 

a distribuovat. Naprostá většina svobodného software je zdarma, ačkoliv to není 

podmínkou. (6) 

 

„V roce 1984 založil Richard Stallman projekt GNU, aby tak vytvořil kompletní 

unixový operační systém založený na svobodném software. Jako krédo svobodného 

software definoval tyto čtyři svobody:“ (6) 

 

1. svoboda používat program za jakýmkoliv účelem 

2. svoboda studovat, jak program pracuje a možnost přizpůsobit ho svým potřebám 

3. svoboda redistribuovat kopie programu. Takže můžete pomoci přátelům 

4. svoboda vylepšovat program a zveřejňovat zlepšení, aby z nich mohla mít 

prospěch celá komunita 

 

Za získání kopií svobodného software můžete platit, nebo je obdržet zdarma, 

ovšem bez ohledu na způsob, jak jste je získali, máte vždy svobodu kopírovat a měnit 

software, dokonce prodávat nebo darovat jeho kopie nebo pozměněné verze. (6) 

 

„Stallman založil Free Software Foundation (Nadace pro svobodný software), 

která se stará o právní a organizační stránky projektu GNU a o rozšiřování povědomí 

o svobodném software. Myšlenky svobodného software byly formulovány 

prostřednictvím copyleft GNU General Public License a GNU Lesser General Public 

License (původně nazývaná GNU Library General Public License), které se časem staly 

nejrozšířenějšími licencemi svobodného software.“ (6) 

 

„GNU General Public License zajišťuje uvedené základní svobody svobodného 

software (dále jen základní svobody) a někdy je také nazývána copyleft licencí. 

Copyleft licence říká, že pokud redistribuujete originální nebo pozměněnou verzi 

programu, musíte tuto verzi redistribuovat pod stejnou licencí, pod jakou jste získali 
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původní program. V podstatě to znamená, že k němu nesmíte přidat žádná omezení, 

abyste tak odepřeli základní svobody ostatním. Tato licence tedy nijak neomezuje 

základní svobody; spíše je chrání.“ (6) 

 

Svobodný program musí být dostupný pro obchodní využití. Komerční vývoj 

svobodného software není ničím neobvyklým; takové programy jsou komerčním 

svobodným software. (6) 

 

„Svobodný software není úplně totéž, jako Open source software; záměna termínů 

není v některých případech možná. Požadavky (The Open Source Definition) na Open 

source software jsou nepatrně méně striktní. Rozdíl je spíše v ideologii. GNU uznává 

většinu Open source licencí jako licence svobodného software, ale vzhledem k jejich 

nekompatibilitě s GPL je nedoporučuje používat.“ (6) 
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3. Praktická část 
 

Obě společnosti jak Microsoft Corporation, tak i Stormware by měli přehodnotit 

hlavně postoj k licencím a umožnit jejich vetší variabilitu pro široké spektrum 

potencionálních uživatelů (školy, domácnosti, podniky) a i použitého HW, případně 

postoupení na druhou osobu nebo změnit cenovou strategii pokud již používám produkt 

a je zapotřebí aktualizovat na novou verzi produktu a to díky dvou níže nastíněným 

problémům. 

 

Pokud si nyní do Windows XP nainstaluji nějaký virtualizační software (typicky 

VMware, či Virtual PC) a do něj znovu nainstaluji Windows XP, měl bych na tento 

úkon mít dvě licence Windows XP. A pro každý další virtuální počítač s Windows XP 

potřebuji mít další licenci a to i přesto, že mi vše běží na jednom počítači. 

 

Dalším problémem licenční politiky je upgrade. Windows Vista totiž znehodnotí 

klíč k operačnímu systému, přes který je upgrade prováděn. Je to opatření proti tomu, 

aby se Windows XP, které jsou upgradeovány na Windows Vista, nemohly být dále 

nainstalovány a používány na jiném počítači. Píše se to ostatně v licenčních 

podmínkách v OS Windows Vista – „po aktualizaci již nemůžete používat software, 

který jste takto upgradovali.“ 

 

Pak je vhodné si položit otázku: Jakpak se asi provádí reinstalace nefunkčních 

takto nainstalovaných Windows Vista? Instalaci upgrade verze lze provést jen přes 

předchozí verzi, ta je ale již nefunkční, protože již jednou bylo upgradováno na 

Windows Vista, které jsou nefunkční, což čas od času některý software udělá. 

 

Každá společnost přistupuje a řeší pirátství svým způsobem a i jinak na ně nahlíží. 

Je důležité si stanovit, čeho chceme dosáhnout. Zda chceme snížit počet uživatelů, jež 

nelegální obsah sdílí a tak i šíří nebo zda chceme snížit počet používaných nelegálních 

kopií. Podle mého názoru v současné době existují možnosti, jak jeden nebo druhý 

problém řešit. Změna legislativy a časté vydávání aktualizací jsou formy ochrany proti 

neoprávněnému používání programu, ale to nezabrání nelegálnímu šíření produktu. 
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S unikátním řešením přišla německá společnost Logistep AG. Její řešení „File 

Sharing Monitor“ je zaměřen na internetové sdíleče nelegálních dat a spočívá v hledání 

nadefinovaných typů souborů na P2P sítích, kde uživatelé sdíleli autorsky chráněný 

obsah. Systém nazvaný File Sharing Monitor je postaven na klientu známé P2P aplikace 

Shareaza. Ta je konfigurována tak, aby hledala nelegální sdílená data a získávala 

informace o uživatelích, kteří tyto soubory nabízí. Program je namířen do sítí Gnutella 

a eDonkey, ale i Bittorrent. (17) 

 

„Princip fungování je prostý. Klient se připojí do P2P sítě a hledá zdroje, kde se 

soubory nacházejí, přičemž sbírá IP adresy. Poté se File Sharing Monitor snaží soubor 

(nebo část) stáhnout a je-li mu to povoleno, okamžitě si do databáze zapíše jméno 

souboru, jeho velikost, IP adresu, P2P protokol i aplikaci, ale také čas a jméno 

nabízejícího (nick). Přez WHOIS se poté zjistí, který internetový internetový 

poskytovatel připojení provozuje a automaticky je mu odeslán dopis s výzvou, aby 

uživatele sdílející nelegální obsah na základě těchto dodaných informací 

identifikoval.“ (17) 

 

Na druhou stranu tento produkt má i jisté nevýhody. Otázkou zůstává, zda IP 

adresa je dostatečným vodítkem k chycení uživatele sdílející nelegální data, však také 

RIAA i MPAA v některých přích v USA narazila. Faktem ale zůstává, že žalující strana 

si toto moc nebere a je jí jedno, zda Váš počítač slouží jako proxy pro jiné uživatele 

sdílející nelegální obsah, když jste umožnili napadení počítače virem, nebo zda Vaše 

WiFi je dostatečně chráněné. Otázkou zůstává: "Co když mi bude ukradeno auto 

a někdo bude přejet? Bude to také má vina? Půjdu sedět?" (17) 

 

Výše ceny softwaru patří mezi tradiční výmluvy. Cena softwaru se odvíjí od 

nákladů na jeho vývoj a ve většině případů se nedá dále ovlivnit. Nad konečnou výši 

ceny je i zodpovědný stát respektive EU, která software zařadila ze snížené sazby (5 %) 

do zvýšené sazby (19 %) a tady každý jistě vidí, že přidávat k ceně softwarů ještě 

dalších téměř 20 % ceny není vhodné. 
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Mezi další oblasti, na kterých by se podle mého názoru mělo zapracovat je 

nedostatečná informovanost a z ní plynoucí malé právní povědomí uživatelů, že 

pirátstvím škodí nejenom společnostem, které software vyvíjí, ale i státu a sami sobě. 

Jak jsem již zmínil v části věnované analýze ve studii od IDC. Pokud by míra 

softwarového pirátství klesla o několik procent, mohlo by dojít k nárůstu o tisíce 

pracovních míst. Z čehož plyne, čím nižší bude míra softwarového pirátství, tím lépe na 

tom pracovní trh a místní ekonomika v budoucnu budou. 

 

Velmi zajímavý projekt Internet do škol sebou přinesl i vázanost na používání 

komerčních programů, jako MS Windows, Office aj., které stojí nemalé peníze. Skladba 

programového vybavení se zdá být dobrá, protože všichni používají Windows, Office 

jen kompatibilita s jinými nástroji není na dobré úrovni. Už ale v té skladbě vybavení 

vidím nevhodný přístup, protože na co ukázat studentům, že existují i jiné svobodné 

alternativy, které zastanou stejnou ne-li lepší práci a mnohé z nich jsou finančně 

nenáročné, maximálně čas stráveným jejich stažením z internetu. 

 

 

3.1 Reálné nasazení Opensource a ostatních projektů 
 

Ekonomický software, resp. účetnictví, je důležitou součástí softwarového 

vybavení každé firmy. Pracuje s ním sice jen omezený okruh lidí, ale většinou vyžaduje 

vazby na další používaný software (kancelářský balík, internetové bankovnictví, 

pokladní systém, zásobování a expedici, řízení výroby, statistiky). (23) 

 

Pro dobrou komunikaci účetnictví s nejrozšířenějšími kancelářskými aplikacemi 

(textový a tabulkový procesor) je výhodou homogenní prostředí na pracovních 

stanicích. To má za následek používání operačního systému (OS Windows), pro který 

existuje nejvíce ekonomického softwaru. 

 

Za několik posledních pár let došlo k pozitivnímu posunu. Pod Linuxem lze již 

plnohodnotně účtovat, včetně mezd, v několika produktech (HoneyCalc, ALFA Projekt 
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nebo s pomocí Účetnictví on-line nebo v emulaci DOSu či s GNU GPL programem 

Konto). Současná situace mění pohled na Linux, že neexistuje použitelné účetnictví. 

 

Úhel pohledu na Linux se mění, kdy se výrobci rozhodují, pro který operační 

systém budou svůj nový ekonomický systém, jehož vývoj stojí stovky tisíc až desítky 

milionů korun, vytvářet. Většinou se rozhodnou pro ten nejrozšířenější. Ve vzácnějších 

případech dodávají řešení pro více systémů nebo platformě nezávislá. Jen ojediněle se 

vyskytuje čistě Linuxové řešení. 

 

Nic z výše zmíněného samozřejmě nebrání vzniku konkurenčního řešení na bázi 

svobodného softwaru, podobně jako přišel GIMP, když Adobe nechtěla předělat 

Photoshop. Grafické, kancelářské a jiné obecné aplikace jsou nenáročné na údržbu, 

tj. když jsou jednou napsané, nemusí se o ně nikdo moc starat. Maximálně když jednou 

za dva roky se objeví nové formáty souborů, dopíše se importní filtr. (23) 

 

Účetnictví je ovšem jiné. Je závislé na legislativě, která se mění velmi často 

(většinou několikrát do roka), a to nejen v parametrech (sazby daně apod.), ale 

i způsobem výpočtu, množstvím a strukturou vstupních údajů apod. Tyto parametry 

jsou navíc odlišné v různých státech. (23) 

 

Nutnost neustálého souladu s legislativou znamená ze strany potencionálních 

uživatelů přirozenou poptávku po spolehlivém zdroji těchto aktualizací. Pokud se totiž 

vygeneruje špatný dokument z OpenOffice.org nebo obrázek z GIMPu, přijde se 

maximálně o dobré jméno nebo zákazníka. Pokud program špatně spočítá daň, čeká nás 

penále nebo i trest odnětí svobody. (23) 

 

Ale i zde se ovšem může uplatnit přísloví, že všechno zlé je k něčemu dobré. 

Předchozí odstavce podporují optimismus, že jakmile se podaří změnit úhel pohledu, 

má Linux dveře k firemním počítačům otevřené. 

 

 

 



 39 

Přehled dostupného softwaru 

 

Níže uvádím větší projekty připravené pro reálné nasazení do praxe v českém 

prostředí. Z přehledu tedy zmizí malé prográmky pro prosté vedení příjmů a výdajů 

a projekty nepřeložené do češtiny. 

 

Pojmy: 

• Enterprise Resource Planning (ERP) – manažerský informační systém 

• Customer Relation Management (CRM) – zákaznický informační systém 

• Supply Chain Management (SCM) – řízení zakázek 

• Business Intelligence (BI) – řešení a třídění analýz 

• eBusiness – elektronické bankovnictví 

 

Abas ERP 

 

Jde o komerční ERP systém zaměřený na výrobní nebo distribuční podniky 

a poskytovatele služeb. Vznikl původně v Německu se zaměřením na automobilový 

průmysl (Autoliv, BMW, Novem Car), ale uplatňuje se i ve zcela jiných odvětvích 

(Deutsche Post, Kavárna VIVA, Tesla Jihlava). (23) 

 

Abas je multiplatformní řešení pro Linux a MS Windows jak na straně serveru, tak 

klienta. Existuje česká lokalizace, a to nejen překladem hlášení programu do češtiny, ale 

plným přizpůsobením legislativě platné v České republice a na Slovensku. K jejímu 

udržení (a také implementaci nových funkcí) slouží pravidelné aktualizace. (23) 

 

Abra 

 

Společnost Aktis je známá svým účetním softwarem Abra. Dnešní zástupci této 

značky (Abra G3 a Abra G4) jsou plnohodnotné vícevrstvé informační systémy 

zahrnující mnohé funkce ERP. Vedle plnohodnotného účetnictví obsahují také prvky 

e_Business (elektronické bankovnictví) a CRM (správa kontaktů). (23) 
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Abra je jedním z nejznámějších a nejpropracovanějších ekonomických systémů 

krabicového typu na trhu v ČR. Jeho cena se pohybuje v tisících Kč a je závislá na 

počtu licencí a konkrétních modulech. (23) 

 

ALFA Projekt 

 

Jde o komerční produkt stejnojmenné firmy z Kolína. Je celý v češtině a pracuje v 

textovém prostředí s nízkými nároky na výpočetní výkon. Mezi funkce informačního 

systému patří řízení výroby, home banking, pokladní systémy či evidenci vozidel 

a jejich provozu (kniha jízd). (23) 

 

K dispozici jsou nativní klienty pro systémy Linux, DOS a MS Windows. Ceny se 

v závislosti na počtu stanic a kombinaci modulů pohybují v tisících Kč. (23) 

 

Compiere 

 

Compiere je vyvíjen jako svobodný projekt pod licencí MPL 1.1. Zahrnuje funkce 

z oblastí ERP, CRM a SCM. Účetnictví obsahuje hlavní knihu, pohledávky a závazky, 

fakturace a platby, DPH atd. dle standardů GAAP. Bohužel chybí mzdy. Z ERP je 

k dispozici skladové hospodářství a různé analýzy, za CRM pak internetový obchod 

a řízení zákazníků. Na dalších modulech se stále pracuje. Server lze provozovat na 

systémech Linux, Mac OS X a MS Windows. Pro klientskou část stačí Java, případně 

i jen webový prohlížeč s podporou Javy, takže vedle zmíněných OS přichází v úvahu 

i další. (23) 

 

Compiere je příkladem svobodného softwaru, jehož implementací se na komerční 

bázi zabývají firmy po celém světě. Pro ČR je to Business Systems, která zajišťuje také 

lokalizaci. (23) 
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Economy 10 

 

Svobodný multiplatformní účetní software s prvky ERP. Z účetnictví obsahuje 

vedení účetních knih, saldokonto, fakturaci apod. Neobsahuje mzdy a personalistiku. 

Z ERP jsou k dispozici nákup, prodej a sklady. Produkt je kompletně lokalizován. (23) 

 

Nedávno došlo ke změně licencování od duálního modelu, kdy bylo možné zvolit 

si buď GNU GPL (bez podpory), nebo komerční (s podporou). Momentálně za 

projektem konkrétní společnost nestojí. Projekt je vyvíjen čistě jako open source, a to 

pod modifikovanou BSD licencí. (23) 

 

GnuCash 

 

Jednoduchý účetní program, který si našel místo ve většině známých distribucí. Je 

vyvíjen pod licencí GNU GPL již od roku 1997 týmem cca 10 lidí z různých zemí. 

V červenci roku 2006 se objevila přelomové verze 2.0.0. Tato verze je již k dispozici 

pro běžné linuxové distribuce (je standardně např. v Mandrivě 2007). Nová verze nabízí 

především vylepšené uživatelské rozhraní založené na GTK 2. (23) 

 

Pozitivním posunem je úprava formátu datových souborů pro zlepšení podpory 

národních znaků. GnuCash je z části lokalizován do češtiny. Chybí však překlad názvů 

základní sady účtů a dialogů úvodního nastavení. Lokalizaci obsahuje nepřesnou 

terminologii (např. zaměňování příjmů s výnosy a nákladů s výdaji). GnuCash funguje 

plně dle zásad podvojného účtování. Používá anglosaský (tj. vertikální) systém 

sestavování výkazů. V hlavním adresáři jsou účtové třídy, v nich se schovávají účtové 

skupiny a v nich pak (jako soubory) vlastní účty, případně dále dělené na analytiky. (23) 

 

Protože původní zaměření GnuCash bylo na domácí účetnictví, obsahuje 

dodávaný účtový rozvrh položky jako pojištění domácnosti nebo hlídání dětí, ale už ne 

třeba mzdy nebo náklady na údržbu strojů. Strukturu účtů si lze ale upravit dle vlastních 

potřeb. GnuCash samozřejmě není uzpůsoben daňovým potřebám české legislativy 
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v tom smyslu, že by generoval potřebná daňová přiznání nebo rozlišoval typy operací 

s DPH. Pomocí dobře zvolené analytiky však lze většinu těchto nedostatků obejít. (23) 

 

Jde o základní účetní software. Neobsahuje proto žádné funkce pro mzdy ani jiné 

části ERP. Dokáže ale importovat data z komerčních programů podobného typu 

a generovat grafy. (23) 

 

HoneyCalc 

 

Komplexní komerční účetnictví české společnosti X-TRONIC s dvouvrstvou 

architekturou typu klient a server. Vedle účetnictví a personální agendy nabízí 

HoneyCalc seznam adres, ze kterého lze přímo tisknout např. na obálky. HoneyCalc je 

připraven na českou účetní závěrku, jak z hlediska běžných výkazů nebo inventury účtů, 

ale vyhovuje i požadavkům na evidenci provedených změn. Chybí však přiznání k dani 

z příjmů za účetní jednotku. (23) 

 

Jde o software s komerční podporou (školení, hotline) a zajištěnou aktualizací. 

Aktualizace není jen legislativní, ale také funkcionální. Příjemné vylepšení z poslední 

doby je grafický instalátor (průvodce), který zajistí nakopírování souborů, úvodní 

nastavení HoneyCalcu, ale také velmi pohodlné nastavení databáze. (23) 

 

Výrobce nabízí balíčky pro největší distribuce a statickou verzi. 

 

Konto, LinKonto 

 

Konto slouží ke zpracování ekonomických agend a informačního systému firmy 

na základě podvojného účetnictví v prostředí DOSu. K ukládání informací používá 

databázi FOX Pro. Možné provozovat v emulaci pod Dosemu s Freedosem. Autor 

programu se rozhodl jej uvolnit pod licencí GNU GPL, takže bude možné jej přepsat 

pro Linux nativně. (24) 
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Konto používají menší i střední firmy jak v podnikatelském sektoru, tak 

i příspěvkové a rozpočtové organizace. Řeší i problematiku firem ověřovaných 

auditorem. Ačkoli od roku 1997 existuje nástupce pro MS Windows, tak dosud 

aktualizovanou DOSovou verzi stále používá cca 200 firem. O vývoj, distribuci a služby 

související s Kontem se již od roku 1992 stará firma Softapp. (24) 

 

Programové vybavení může být používáno na samostatném počítači, jako forma 

multilicence pro účetní firmu, na více počítačích s propojením pomocí disket či 

v počítačové síti. Nová funkcionalita a aktualizace v souvislosti se změnou legislativy 

jsou zajišťovány pravidelným zasíláním nových verzí. Firma nabízí také školení, servis 

a technická podpora na telefonu. (24) 

 

Ovládání programu je jednoduché a přehledné. Celý systém je řešen stavebnicově. 

Současně se však údaje promítají do všech modulů systému. Po každém zápisu se daná 

informace promítá do všech příslušných souborů, dokladů a sestav, takže je vždy 

k dispozici aktuální stav. Zjištění jakýchkoliv informací či vyhotovení sestav není 

vázáno na provedení účetní uzávěrky. (24) 

 

Konto je samozřejmě plně počeštěné a přizpůsobené českému prostředí, jak 

z hlediska legislativy tak i účetních zvyklostí. Má k dispozici více než 

300 předdefinovaných výstupních sestav. Jeho velkou výhodou je značná flexibilnost 

a parametrizovatelnost. Položky v číselnících mají mnoho volitelných polí, které pak lze 

využívat pro filtrování výstupů. Je k dispozici rozsáhlá nápověda. Výrobce dodává také 

přehlednou dokumentaci (cca 200 stran). (24) 

 

OBIS4SQL 

 

Modulární informační systém české společnosti EPOS Pro. Obsahuje účetnictví se 

všemi běžnými agendami, personalistikou, ale bez mezd. Systém nabízí hodně funkcí 

užitečných pro průmyslové firmy. Reference ovšem svědčí o tom, že je použitelný 

i v jiných odvětvích. (24) 
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Je zde schopnost exportovat sestavy do formátu OpenOffice.org a XML (lze si 

vybrat při tisku). Aplikační server a klient jsou dostupné jak pro Linux, tak pro MS 

Windows. Jednotlivé agendy otevírá do samostatných oken. Editaci záznamů lze 

provádět přímo v tabulce nebo v polích zobrazených přehledně pod ní. (24) 

 

Dobře spolupracuje s prostředím KDE včetně systémové schránky apod. 

Jednotlivé sestavy lze různě filtrovat, třídit a prohledávat. Téměř všechna pole ve 

formulářích mají vazbu na příslušný číselník. Lze provádět hromadné změny v datech, 

export a import textových souborů a spoustu dalších příjemných operací. (24) 

 

K dispozici je také rozsáhlá vestavěná nápověda a kvalitní. Výrobce zajišťuje 

komplexní servis, včetně školení. (24) 

 

SQL-Ledger 

 

Zajímavý mezinárodní projekt. Obsahuje funkční účetnictví s některými dalšími 

prvky informačního systému. Vedle standardních účetních knih, fakturace (včetně DPH) 

a práce s cizími měnami můžeme najít i evidenci majetku, část personalistiky 

(docházka), nákupy a prodeje (včetně objednávek), kontakty a další. (24) 

 

Celý projekt je šířen pod svobodnou licencí GNU GPL. Serverovou část tvoří SQL 

server, přičemž je možné si vybrat PostgreSQL, Oracle nebo DB2. Klientská aplikace 

má podobu webového rozhraní. Testována byla na grafických i textových prohlížečích 

v různých systémech (Linux, MS Windows, Mac OS, BSD) Program je jen částečně 

počeštěný. (24) 

 

Tiny ERP 

 

Kompletní ERP systém s prvky CRM, který je k dispozici pod svobodnou licencí. 

Zvládá zásobovací řetězce, marketingové kampaně, řízení prodejů (objednávky, 

fakturace), skladové hospodářství, logistiku, řízení lidských zdrojů a další. Aktuální 

stabilní verze má číslo 3.3.0. (24) 
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Tiny ERP se rozšiřuje především v zahraničí. S využitím placené podpory od 

autorské firmy Tiny z Belgie si našel cesty k praktickému nasazení např. v obchodních 

řetězcích (mj. specializovaná knihkupectví) a provozech zaměřených na poskytování 

služeb. (24) 

 

Mezi výhody Tiny ERP se uvádí jednoduchost ovládání, možnost nastavení podle 

uživatele i vývoje. Dále je to výběr dostupných modulů, flexibilita, výstup do PDF 

a HTML a další. Tiny ERP je multiplatformní. Serverovou i klientskou část lze 

provozovat jak v Linuxu tak v MS Windows. Klient existuje také na Mac OS. Vedle 

aplikačního serveru je třeba mít ještě server databázový, kterým byl pro potřeby Tiny 

ERP zvolen svobodný PostgreSQL. Důležitým faktorem praktického nasazení je 

samozřejmě lokalizace, kde česká není ještě 100%. (24) 

 

Účetnictví on-line 

 

Velmi zajímavý projekt stejnojmenné pražské účetní firmy. Ta se, jak již název 

napovídá, rozhodla nabízet své služby po internetu. Zákazníci si pronajmou jejich 

software (klientské aplikace), pomocí nějž vkládají své účetní záznamy do centrální 

databáze (tj. na server). (24) 

 

Zajímavostí je především to, že onen klientský software existuje pro více 

operačních systémů – Linux, Mac OS X, MS Windows. Program dále umožňuje 

propojení s jinými systémy prostřednictvím aplikačního rozhraní XML-RPC. Oproti 

klasickému zpracování účetnictví externí firmou, kdy se data přepisují ručně, zde tedy 

dochází u větších objemů dat k významné úspoře zdrojů. (24) 

 

Plánuje se implementace majetku. Chybí zatím také např. kniha jízd. Cena je 

konstruována jako měsíční poplatek za službu včetně pronájmu softwaru. Stanovuje se 

individuálně na základě webového dotazníku na stránkách. (24) 
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EPN (Enter-Prise.net) Anyware 

 

Jde o komerční CRM systém založený na a Javě. Server běží na Linuxu, 

Architektura s možností použití webového rozhraní na straně klienta. Samotný software 

i služby k němu zajišťuje firma Enter-Prise.net. Ceny se pohybují v tisících Kč. (24) 

 

LiveAccounting 

 

Komerční aplikace určená pro vedení podvojného účetnictví s prvky ERP. 

Architektura s možností použití webového rozhraní na straně klienta. K dispozici je 

evidence obchodních partnerů, výstupy v grafech, evidence zaměstnanců, majetek, 

elektronický obchod a další. Nevýhodou je ne 100% lokalizace. (24) 

 

The BEE Project 

 

Jde o velký a přitom svobodný (GNU GPL) projekt zaměřený na podporu 

implementace business intelligence ve středních firmách. Hlavní vlastností je přímý 

export reportů do kancelářských aplikací, efektivní provádění analýzy vícerozměrných 

dat, WYSIWYG definování stylu zobrazení či lokalizace uživatelského rozhraní do 

češtiny. Další výhodou je profesionální technická podpora, kterou pro ČR zajišťuje 

brněnská firma Insight Strategy. (24) 
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4. Závěr 
 

Účinné řešení, jak míru softwarového pirátství snížit, bohužel neexistuje. První 

krok mohou učinit sami distributoři softwaru a to úpravou příslušné licenční politiky. 

Tím mohou usnadnit život všem, kteří použijí nejnovější HW. V těchto případech může 

často dojít ke konfliktu, zda již nejsou porušené licenční podmínky. 

 

Společnosti vyvíjející software mohou na obranu svého duševního vlastnictví proti 

uživatelům sdílející nelegální obsah na internetu využít služeb File Sharing Monitoru. 

Tato technologie v sobě skrývá velký potenciál, i když jisté techniky identifikace 

uživatelů mohou být nepřesné a zároveň mohou zasahovat do soukromí uživatelů. 

 

Mezi další řešení lze zahrnout i změnu daňové zátěže softwaru. Vzhledem 

k přístupu EU tento návrh pravděpodobně zůstane jenom přáním těch, kteří software 

nakupují a vyvíjí. 

 

Prevence proti používání nelegálního softwaru a všeobecný přehled o dané 

problematice pirátů bude vždy nekončící činností, zvláště pokud sám stát v boji proti 

pirátství výrazně nepomůže. Je zvláštní, že i sám stát přehlíží pirátství, které právě 

vychází z jeho přístupu. 

 

Obávám se, že si stát má svůj díl viny. Svým pasivním a nesprávným postojem 

nepřímo pomáhá pirátství rozvíjet. 

 

Dá se říci, že stát sám může do jisté míry svým pasivním a nesprávným postojem 

za to, jakým způsobem se zde rozvíjí a jaké škody zde pirátství páchá. Podle mého 

názoru se problémy spojené s pirátstvím neřeší racionálním způsobem. Navíc je řeší 

lidé, jimž byla funkce přiřazena. Vhodnější by bylo, aby se jim věnovali odborníci a lidé 

k tomuto způsobilí. 
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Jak již bylo řečeno, problémy řeší lidé, kteří dané problematice dostatečně 

nerozumí a bohužel mnohdy nemají příslušné znalosti, které by jim daly o dané 

problematice přehled. 

 

Myslím si, že v boji proti pirátství zůstanou společnosti vždy osamoceny. Stát 

půjde cestou nejmenšího odporu a bude zavádět například tzv. "výpalné", případně bude 

vždy rád využívat kapes daňových poplatníků v prohraných soudních sporech o špatnou 

ochranu investic. 

 

Na druhou stranu s touto neutěšenou situací začínají bojovat organizace 

podporující opensource. Význam této skupiny organizací roste každým dnem a i u státu 

se setkávají s pozitivním ohlasem. Velkým plusem pro stát jsou v podstatě zanedbatelné 

finanční náklady pro podporu těchto organizací. 
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[2] http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorský_zákon 9. 2. 2007 

[3] http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana 2. 12. 2006 

[4] http://cs.wikipedia.org/wiki/Licence 9. 2. 2007 

[5] http://cs.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer 2. 12. 2006 

[6] http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodný_software 9. 2. 2007 

[7] http://cs.wikipedia.org/wiki/Warez 2. 12. 2006 

[8] http://economy10.org 9. 2. 2007 

[9] http://ipoint.financninoviny.cz/stormware-s-r-o.2073504.html 2. 12. 2006 

[10] http://sourceforge.net/projects/bee 9. 2. 2007 

[11] http://www.abra.cz 2. 12. 2006 

[12] http://www.alfaprojekt.cz 2. 12. 2006 

[13] http://www.bsa.org/czechrepublic/press/upload/TZ_200610_piratstvi_krajecr.pdf 

15. 3. 2007 

[14] http://www.bsa.org/idcstudy/pdfs/Czech_Republic.pdf 2. 12. 2006 

[15] http://www.cdr.cz/a/17606 2. 12. 2006 

[16] http://www.cdr.cz/a/diskuze/9620 15. 3. 2007 

[17] http://www.cdr.cz/a/diskuze/9924 25. 4. 2007 

[18] http://www.dt-posse.com/warez.pdf 9. 2. 2007 

[19] http://www.enter-prise.net 9. 2. 2007 

[20] http://www.epos.cz/obis4 9. 2. 2007 
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[21] http://www.gnucash.org 9. 2. 2007 

[22] http://www.honeycalc.com 9. 2. 2007 

[23] http://www.linuxexpres.cz/business/ekonomicky-a-ucetni-software-pro-linux-1 

8 4. 2007 

[24] http://www.linuxexpres.cz/business/ekonomicky-a-ucetni-software-pro-linux-2 

8. 4. 2007 

[25] http://www.liveaccounting.com 9. 2. 2007 

[26] http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZak/Index.htm 2. 12. 2006 

[27] http://www.slunecnice.cz/license.php4 9. 2. 2007 

[28] http://www.sql-ledger.org 9. 2. 2007 

[29] http://www.stormware.cz/ 2. 12. 2006 

[30] http://www.tinyerp.com 9. 2. 2007 

[31] http://www.ucetnictvi-on-line.cz 9. 2. 2007 

[32] http://www.webmistr.cz/modules.php?file=article&name=News&sid=4 9. 2. 2007 

[33] http://www.zive.cz/h/Uzivatel/AR.asp?ARI=3663 2. 12. 2006 

 

5.3 Zákony a vyhlášky 
 

[34] zákon č. 121/2000 Sb 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00121&cd=76&typ=r 2. 12. 2006 

[35] Bernská úmluva z roku 1886 

http://cs.wikisource.org/wiki/Bernsk%C3%A1_%C3%BAmluva_o_ochran%C4%9B_lit

er%C3%A1rn%C3%ADch_a_um%C4%9Bleck%C3%BDch_d%C4%9Bl 2. 12. 2006 

[36] Všeobecná úmluva o autorském právu uzavřená v Ženevě v roce 1952 

http://www.obecniportal.cz/?sekce=0&uroven=5&num=788&PHPSESSID=d7f4db614

3ce651b845d13087f37fb88 2. 12. 2006 
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6. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

BIN, ISO, CCD, MDF druh formátu obrazu CD, DVD 

BitTorrent druh P2P výměnné sítě 

BSA  (Business Software Aliance) organizace prosazující 

legální, digitální svět 

BSD licence licence pro svobodný software 

CD, DVD formát datového media 

DB2 SQL server 

Direct Connect, (DC++) druh P2P výměnné sítě 

DOS (Disk Operating System) jednoduchý OS, pracující v 

textovém módu 

DOSemu v Linuxu emulující prostředí pro běh DOSu 

eDonkey2000 (ed2k) druh P2P výměnné sítě 

EU Evropská unie 

FreeDOS klon operačního systému MS-DOS 

GNU/Linux unixový operační systém 

Gnutella druh P2P výměnné sítě 

GTK 2 graficke rozhrani pro *NIXové systémy 

Gumo program na tvorbu bodové grafiky  

HTML (HyperText Markup Language) jazyk pro vytváření web. 

stránek  

HW neprogramové příslušenství počítače 

IDC analytická společnost 

IP adresa identifikace konkrétního zařízení v Internetu 

IT informační technologie 

Java objektově orientovaný programovací jazyk 

KDE graficke rozhrani pro *NIXové systémy 

LAN lokalní síť 

licence MPL 1.1 (Mozilla Public License) druh licence pro svobodný 

software 

Mac OS X OS pro počítače Macintosh od Apple 
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MPAA (The Motion Picture Association of America) organizace 

na ochranu zájmů filmových studií 

MS Microsoft 

Multiplatformní znamená, že program může běžet jak pod Microsoft 

Windows na architektuře x86, tak pod Mac OS X na 

architektuře PowerPC 

OpenOffice kancelářský software 

Oracle SQL server 

OS operační systém 

OSI Open Source Initiative) organizace předepisující soubor 

pravidel, podle kterých lze konkretní licenci považovat za 

Open Source 

P2P architektury počítačových sítí 

PDF (Portable Document Format) formát pro přenositelné 

dokumenty, libovolný dokument se na všech zařízeních 

zobrazí stejně 

Photoshop program pro bitmapovou grafickou práci 

PostgreSQL SQL server 

Proxy umožňuje nepřímé připojení k jinému serveru 

RIAA (Recording Industry Association of America) sdružení 

nahrávacích a distribučních společností, úkolem chránění 

duševního vlastnictví a bránit hudebnímu pirátství 

Shareaza druh P2P výměnné sítě 

standard GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) standardy, 

pravidla pro účtování 

SW programové vybavení počítače 

USA Spojene státy americké 

Virtual PC software na vytvoření virtuálního počítače 

VMware software na vytvoření virtuálního počítače 

WHOIS Služba WHOIS poskytuje informace o doménách, jedná 

se o textový výpis, který vrací jméno majitele a adresu, 

datum registrace, jméno a adresu zřizovatele atd. 
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WiFi bezdratové připojení 

Windows Vista operační system od MS 

WYSIWYG (What you see is what you get) česky „co vidíš, to 

dostaneš“. Tato zkratka označuje způsob editace 

dokumentů v počítači, při kterém je verze zobrazená na 

obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí 

dokumentu. 

XML (eXtensible Markup Language) obecný značkovací jazyk, 

který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C 


