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ÚSTAV PRÁVA IT A PDV 

• 5. poschodie, NB

• zameranie

• právo IT

• PDV

• bakalárske, diplomové práce, ŠVOČ



ORGANIZAČNÉ POKYNY 

1. Počítačový program a jeho právna ochrana I

2. Počítačový program a jeho právna ochrana II

3. Záväzkové právo autorské 

4. Počítačová kriminalita 

5. e-Government

6. Elektronický obchod 

7. Elektronický podpis 

8. Internet - zodpovednosť

9. Informačná a kybernetická bezpečnosť

10. Ochrana osobných údajov



Duševné vlastníctvo
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http://time.com
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• ide o objekty, ktorých sa nevieme dotknúť
• intangible objects - nehmotný predmet
• kniha? – materiálny objekt!

• tieto predmety môžu existovať v tom istom čase a v
neobmedzenom počte
• ubiquity - všadeprítomosť

• je často ťažké obmedziť prístup k týmto predmetom
• non-excludable - nevýlučiteľné

• použitie týchto objektov jednou osobou neobmedzuje zdroje iných
• non-rivalrous - nekonkurujú si

SPOLOČNÉ ZNAKY
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• konkurujúce si objekty
– dáždnik
– trvalé/dočasné

• nekonkurujúce si objekty
– môžu byť spotrebované viacerými spotrebiteľmi v tom istom čase
– zvyčajne nehmotné
– televízne vysielanie
– myšlienka
– digitálne médiá
– zvuk
– informačné objekty – prenášajú informácie z jedného zdroja k inému
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www.mareebarslclub.com.au

https://home-assistant.io



Dôvody pre ochranu DV
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• verejné zdroje (public goods)
– bez výhradnosti

• pastvina
• nedostatočné investície (under-investment) do tvorby
• nedostatočná produkcia (under-production)
• nadmerné využívanie (over-use)
• žiadna ochrana

PARADOX VEREJNÝCH ZDROJOV
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http://www.sepeb.com



Ako sa vyhnúť paradoxu verejných 
zdrojov?
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• umelá výhradnosť pre nehmotné predmety
– nehmotné vs. hmotné predmety (vlastníctvo)

• výhradné práva
• držiteľ výhradných P k predmetom DV má právo vylúčiť

ostatných z používania
• monopól
• nadprodukcia (over-production)
• veľa ľudí investuje do vytvorenia v zásade rovnakých

predmetov DV
• nedostatočné využívanie (under-use)
• stanovená cena vylučuje ľudí, ktorí by si to chceli kúpiť
• prílišná ochrana

PARADOX NEVEREJNÝCH ZDROJOV
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• žiadna ochrana (PVZ)
• prílišná ochrana (PNZ)
• neefektívne

• potrebné nájsť rovnováhu medzi výhradnými právami a
slobodou používať predmety DV

• bez ochrany - autori a vynálezcovia by ťažko získali svoje
investície

• spoločnosť by nemala prístup k mnohým dielam a nemala by
úžitok z toľkých vynálezov

• garancia výhradných práv - môžu v súlade s právom obmedziť
prístup k ich dielam, vynálezom, a tým môžu viac získať z
odmien

PARADOX (NE)VEREJNÝCH ZDROJOV
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Je PDV harmonizované?
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• Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva (1883)
• Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel

(1886)
• Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva

(Dohoda TRIPS 1995)

HARMONIZÁCIA - MEDZINÁRODNÁ ÚROVEŇ
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• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/26/EÚ z 26.
februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich
s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na
práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu

• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2001/29/ES z 22.
mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s
nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (smernica InfoSoc)

• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/28/EÚ z 25.
októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel

• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/115/ES z 12.
decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých
právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného
vlastníctva

HARMONIZÁCIA - EÚ
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• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/116/ES z 12.
decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých
súvisiacich práv

• SMERNICA RADY 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii
určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri
satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii

• SMERNICA RADY 2001/84/EC z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho
predaja v prospech autora originálneho umeleckého diela

• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES z 23.
apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov

• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 9/96/ES z 11. marca
1996 o právnej ochrane databáz

HARMONIZÁCIA - EÚ
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• vnútroštátne predpisy
• implementácia práva EÚ
• medzinárodné zmluvy

HARMONIZÁCIA – NÁRODNÁ ÚROVEŇ
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AUTORSKÉ PRÁVO

PATENTY

OCHRANNÉ ZNÁMKY
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AUTORSKÉ PRÁVO

PATENTY

OCHRANNÉ ZNÁMKY



• autorské dielo

• autor

• výhradné práva

AUTORSKÉ PRÁVO
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Čo je autorské dielo (dielo)?
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• "literárne a umelecké diela" zahŕňa všetky výtvory z:

– literárnej,

– vedeckej a

– umeleckej oblasti

• bez ohľadu na spôsob alebo formu ich vyjadrenia

AUTORSKÉ DIELO (BD čl. 2 ods. 1)
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http://www.wisegeek.com
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• knihy, brožúry a iné písomné diela;

• prednášky, preslovy, kázne a iné diela takej istej povahy; dramatické
alebo hudobno-dramatické diela;

• choreografické diela a pantomímy;

• hudobné skladby s textom alebo bez textu;

• filmové diela, ktorým sú na roveň postavené diela vyjadrené
spôsobom obdobným filmu;

• kresliarske, maliarske, architektonické, sochárske, rytecké, litografické
diela, ktorým sú na roveň postavené diela vyjadrené spôsobom
obdobným fotografii;

• diela úžitkového umenia;

• ilustrácie, zemepisné mapy;

• plány, náčrtky a plastické zemepisné, miestopisné, architektonické
alebo vedecké diela.

AUTORSKÉ DIELO (BD čl. 2 ods. 1)
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• žiadne formality (bez registrácie)

• pôvodné

– vlastná duševná tvorba

– výsledok autorovej vlastnej duševnej tvorby

• vnímateľné zmyslami

AUTORSKÉ DIELO
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http://www.icts.uct.ac.za



• Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (AZ)

§ 3 ods. 1

• Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry,
umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej
duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu
na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia
alebo mieru jeho dokončenia.

AUTORSKÉ DIELO - SR
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Infopaq C-5/08
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Sú novinové články autorským dielom?
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• (34) V tejto súvislosti zo všeobecnej štruktúry Bernského
dohovoru vyplýva, najmä z jeho článku 2 piateho a ôsmeho
odseku, že ochrana určitých predmetov ako literárnych alebo
umeleckých diel predpokladá, že sú duševnou tvorbou.

• (37) Za týchto podmienok sa autorské právo podľa článku 2
písm. a) smernice 2001/29 uplatňuje len na predmety, ktoré sú
pôvodné v tom zmysle, že sú výsledkom autorovej vlastnej
duševnej tvorby.
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INFOPAQ

https://buzzsouthafrica.com



Vzťahuje sa autorskoprávna ochrana aj na 
časti autorských diel?
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• (45) Pokiaľ ide o prvky diel, na ktoré sa vzťahuje ochrana, treba
uviesť, že sa skladajú zo slov, ktoré, ak sú posudzované
samostatne, nepredstavujú samé osebe duševnú tvorbu
autora, ktorý ich používa. Až výber, umiestnenie a kombinácia
týchto slov umožňujú autorovi vyjadriť svoju tvorivosť a
dospieť tak k výsledku, ktorý je duševnou tvorbou.

• (46) Samotné slová nie sú teda prvkami, na ktoré sa vzťahuje
ochrana
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INFOPAQ



• (47) .....nemožno vylúčiť, že určité samostatné vety, alebo tiež
určité časti viet príslušného textu, sú spôsobilé sprístupniť
čitateľovi originalitu publikácie, akou je novinový článok tým,
že mu poskytnú prvok, ktorý je sám osebe vyjadrením duševnej
tvorby autora tohto článku. Takéto vety alebo časti viet teda
môžu byť predmetom ochrany stanovenej v článku 2 písm. a)
uvedenej smernice.
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myšlienka vs. vyjadrenie myšlienky 
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• autorské právo neochraňuje myšlienky

• autorským právom je chránené vyjadrenie myšlienky

• myšlienky sú voľne šíriteľné
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http://toiminnallistaelamaa.blogspot.sk



Autor
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• fyzická osoba
– tvorca

– (ne)tvorca – dizajnér, ktorý dáva pokyny a dohliada na tvorcu

– zamestnanec

• právnická osoba

– PO, ktorá vydala dielo

– vlastníctvo spoločnosti (USA, UK)

AUTOR
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• § 13 ods. 1 AZ

• Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.

AUTOR - SR
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Výhradné práva
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• MAJETKOVÉ PRÁVA

• OSOBNOSTNÉ PRÁVA
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http://www.apiservices.biz



Majetkové práva
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• právo rozmnožovania

• právo verejného prenosu diel a právo sprístupňovania
predmetov ochrany verejnosti

• právo šírenia

• adaptácia (knihy na hru), preklad (do iného jazyka), úprava
(remix, nová verzia pesničky, sample)

MAJETKOVÉ PRÁVA (smernica InfoSoc)
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• právo rozmnožovania (čl. 2 smernice InfoSoc)

– robenie kópií

– fyzické kópie (CD, DVD, tlač)

– nehmotné kópie (digitálna forma, streaming) 

• výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať:
• priame alebo nepriame,

• dočasné alebo trvalé rozmnožovanie

• akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, v celku alebo v časti

MAJETKOVÉ PRÁVA
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• právo verejného prenosu diel a právo sprístupňovania
predmetov ochrany verejnosti (čl. 3 smernice InfoSoc)

– výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akýkoľvek verejný
prenos ich diel

– po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami

– vrátane sprístupňovania ich diel verejnosti takým spôsobom, aby
verejnosť k nim mala prístup z miesta a v čase, ktoré si sama zvolí.

• sprístupňovanie diel na Internete

• prenos na verejných miestach

MAJETKOVÉ PRÁVA
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• hyperlink (C-466/12 Svensson)
– porušenie výlučného práva sprístupniť svoje dielo verejnosti?

– Retriever Sverige poskytuje zoznam hypertextových odkazov na diela
uverejnené v Göteborgs-Posten

– tieto diela sú bez obmedzenia prístupu uverejnené na inej internetovej
stránke

– verejný prenos

• sprístupnené (prenos)

• neurčitý a dosť významný počet potenciálnych adresátov
prvotného prenosu (verejný)

– prístup k dielam – všetci užívatelia Internetu

– súhlas nositeľov autorských práv k dielu – nie je potrebný (neide o novú
verejnosť)

– súhlas potrebný ak by išlo o novú verejnosť – ak by tu bolo obmedzenie
prístupu

MAJETKOVÉ PRÁVA
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http://iglezakis.gr



• právo šírenia (čl. 4 smernice InfoSoc)

– prevod vlastníctva fyzických nosičov, ktoré obsahujú autorské 
dielo 

– CD, DVD, kniha

– vo vzťahu k originálu ich diela alebo k jeho rozmnoženinám
výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akúkoľvek formu
verejného šírenia predajom alebo iným spôsobom

MAJETKOVÉ PRÁVA
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To znamená, že nemôžem ďalej predať 
kúpenú knihu?
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• vyčerpanie práva šírenia

– po prvom predaji alebo prenose vlastníctva k danému objektu v
rámci EÚ

– 1. predaj/prenos vlastníctva uskutoční držiteľ práv alebo sa
uskutoční s jeho súhlasom

– vyčerpanie práva sa netýka nájmu a vypožičania
• smernica 2006/115/ES o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých

právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva

MAJETKOVÉ PRÁVA
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Osobnostné práva
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• autor má právo uplatňovať svoje autorstvo k dielu

– pseudonym, anonym

• právo odporovať každému znetvoreniu, skomoleniu alebo inej
zmene diela

• právo odporovať inému zásahu do diela, ktorý by bol na ujmu
jeho cti alebo dobrej povesti

• štáty môžu ustanoviť, že niektoré z týchto práv autorovou
smrťou zanikajú

OSOBNOSTNÉ PRÁVA (BD čl. 6bis)
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Majetkové a osobnostné práva v Autorskom 
zákone
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• autorské právo zahŕňa:

– výhradné osobnostné práva a

– výhradné majetkové práva

§ 17 OBSAH AUTORSKÉHO PRÁVA
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• právo na autorstvo k svojmu dielu

• právo byť označený ako autor a rozhodnúť o spôsobe takéhoto
označenia najmä menom alebo pseudonymom

• právo rozhodnúť o zverejnení alebo o nezverejnení svojho diela

• právo na nedotknuteľnosť svojho diela:
– najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným

nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým
nakladaním so svojím dielom, ktoré by znižovalo hodnotu diela alebo spôsobilo
ujmu autora na jeho cti alebo dobrej povesti.

§ 18 VÝHRADNÉ OSOBNOSTNÉ PRÁVA
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• autor sa nemôže vzdať výhradných osobnostných práv

• tieto práva sú neprevoditeľné

• smrťou autora zanikajú

• po smrti autora si nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu

• dielo možno použiť len spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu

• musí sa uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o
anonymné dielo.

§ 18 VÝHRADNÉ OSOBNOSTNÉ PRÁVA
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• právo použiť svoje dielo

• právo udeliť súhlas na použitie svojho diela (licenčná zmluva)
– licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie

diela

• právo na odmenu:
– za použitie diela

– pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia

– primeranú odmenu za nájom

§ 19 a 20 VÝHRADNÉ MAJETKOVÉ PRÁVA
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• udelením súhlasu na použitie diela majetkové práva
nezanikajú

• autor je povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu
udeleného súhlasu
– výhradná licencia – nemožno udeliť licenciu 3tej osobe

– nevýhradná licencia

• majetkové práva sú neprevoditeľné
– nemožno sa ich vzdať a nemožno ich postihnúť exekúciou; to neplatí pre

pohľadávky vzniknuté z majetkových práv.

• majetkové práva sú predmetom dedičstva

§ 19 a 20 VÝHRADNÉ MAJETKOVÉ PRÁVA
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• spracovanie diela
– (skrátenie, rozšírenie, zmena obsahu, formy a pod.)

• spojenie diela s iným dielom

• zaradenie diela do databázy

• vyhotovenie rozmnoženiny diela

POUŽITIE DIELA
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• verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela

– prevodom vlastníckeho práva

– vypožičaním,

– nájmom.

• uvedenie diela na verejnosti

– verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,

– verejným vykonaním diela,

– verejným prenosom diela (vysielanie diela, retransmisia diela a
sprístupňovanie diela verejnosti)

POUŽITIE DIELA
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Kedy vznikajú autorské práva?
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• autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je dielo
objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami

§ 16 AZ
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Trvanie autorských práv
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• komplikované
• BD čl.7 ods. 1

– doba ochrany priznaná týmto dohovorom trvá v čase autorovho
života a päťdesiat rokov po jeho smrti

• EÚ - SMERNICA o lehote ochrany autorského práva a niektorých
súvisiacich práv (Čl. 1 ods. 1)
– práva autora literárneho alebo umeleckého diela v zmysle článku

2 Bernského dohovoru trvajú počas života autora a 70 rokov po
jeho smrti, bez ohľadu na to, kedy bolo dielo oprávnene
sprístupnené verejnosti.

• veľa výnimiek
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• § 32 ods. 1 AZ - Trvanie majetkových práv

• majetkové práva trvajú od okamihu vytvorenia diela počas
autorovho života a 70 rokov po jeho smrti

• pri spoluautorskom diele majetkové práva trvajú počas života
posledného zo spoluautorov a 70 rokov po jeho smrti

• ak je audiovizuálne dielo vytvorené ako spoluautorské dielo,
majetkové práva trvajú počas života poslednej osoby spomedzi
režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby, ktorá
bola vytvorená osobitne pre toto dielo a 70 rokov po jej smrti

TRVANIE AUTORSKÝCH PRÁV - SR
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Čo sa nepovažuje za predmet 
autorského práva?
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• myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo
informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená
alebo zahrnutá do diela

• text právneho predpisu, úradné rozhodnutie alebo súdne
rozhodnutie, technická norma, ako aj spolu s nimi vytvorená
prípravná dokumentácia a ich preklad

• územnoplánovacia dokumentácia

• štátny symbol, symbol obce, symbol samosprávneho kraja; to
neplatí, ak ide o dielo, ktoré je podkladom na vytvorenie symbolu
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§ 5 AZ



• prejav prednesený pri prerokúvaní vecí verejných

• denná správa; dennou správou je informácia o udalosti alebo
skutočnosti, pričom za dennú správu sa nepovažuje dielo, ktoré o
dennej správe informuje alebo v ktorom je denná správa zahrnutá

• dielo tradičnej ľudovej kultúry

• výsledok výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa
osobitného predpisu
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§ 5 AZ



Osobitné režimy tvorby
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• Zamestnanecké dielo

• Školské dielo

66

ZAMESTNANECKÉ DIELO - AZ



Čo je počítačový program (právny 
pohľad)?
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• § 87 ods. 1 AZ

• súbor príkazov a inštrukcií
– vyjadrených v akejkoľvek forme
– použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v

podobnom technickom zariadení

• výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora

• príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v:
– zdrojovom kóde alebo
– strojovom kóde (0,1)

PP v AZ
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• súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál
použitý na jeho vytvorenie

• myšlienky a princípy, na ktorých je založený prvok PP, vrátane
tých, ktoré sú podkladom jeho rozhrania, nie sú chránené
podľa AZ!

PP v AZ
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Spôsoby ochrany PP?

70



71

AUTORSKÉ PRÁVO

PATENTY
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AUTORSKÉ PRÁVO

PATENTY



• Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva
(Dohoda TRIPS 1995)

• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES z
23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov
(Smernica o PP)

• Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (AZ)
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Funkcia PP
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• komunikovať a pracovať spolu s ostatnými prvkami
počítačového systému a s jeho používateľmi

• na tento účel sa vyžaduje logické a prípadne fyzické prepojenie
a interakcia potrebná na plné fungovanie prvkov softvéru a
hardvéru s iným softvérom a hardvérom a s používateľmi

FUNKCIA PP (Smernica o PP)
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ROZHRANIE (interfaces)

• časti programu, ktoré umožňujú také prepojenie a interakciu
medzi prvkami softvéru a hardvéru

• funkčné prepojenie a interakcia sa všeobecne nazýva
interoperabilita

• I: schopnosť vymieňať si informácie a vzájomne používať
vymenené informácie

FUNKCIA PP (Smernica o PP)
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• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES z
23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov
(smernica o PP)

• ochrana PP podľa autorského práva ako literárne diela v zmysle
BD o ochrane literárnych a umeleckých diel

• PP + prípravný koncepčný materiál

• vyjadrenie počítačového programu v akejkoľvek forme

• pôvodnosť

– autorovým vlastným duševným výtvorom
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PP (Smernica o PP)



PP v autorskom zákone
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• ak ustanovenia § 87 odseku 1 a § 88 a 89 neustanovujú inak,
vzťahujú sa na PP a jeho autora primerane ustanovenia tejto
časti
– autorstvo

– obsah autorského práva

– zamestnanecké dielo

– ......

• osobitné ustanovenia o počítačovom programe

• výnimky a obmedzenia
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PP – AZ § 87 a nasl.



ĎAKUJEM

ZA POZORNOSŤ!


