
Základné pojmy v informatike 3

SOFTVÉROVÉ LICENCIE 
a 

AUTORSKÝ ZÁKON 
Pre 7., 8. ročník ZŠ

Pripravil: Mgr. M. Hadbavný



Čomu sa budeme venovať?

 Čo je licencia programu...

 Základné delenie SWF licencií...

 Aké sú najpoužívanejšie SWF licencie…

 Iné menej známe SWF licencie...

 Čo je autorské právo a plagiátorstvo...

 Ako to máme na Slovensku s autorským právom k SWF...



Čo je licencia programu?

Tento pojem poznáme aj ako softvérová licencia. V počítačovom priemysle je každý
program chránený autorským právom rovnako ako pri napr. umeleckom diele, knihe, či
patente.

Licencia je definovaná licenčnou zmluvou. Teda pri zakúpení programu (softvéru) získame licenciu, ktorá 
stanovuje, za akých podmienok tento program môžeme používať. Ak dodržíme tieto podmienky tak 
hovoríme o legálnom softvéri. 

Licencia je súčasťou programu a vzťahuje sa na jeden PC alebo zariadenie, prípadne ak chceme program 
užívať na viacerých PC či zariadeniach môžeme zakúpiť multilicenciu, teda viacnásobnú licenciu. Spravidla je 
takáto multilicencia lacnejšia ako súčet investícií do jednotlivých licencií.



Základné delenie softvérových 
licencií
SLOBODNÝ SOFTVÉR

Lincencia GNU, GPL (Genereal Public License)

 Používateľ má právo akokoľvek narábať s programom

 Program má zverejnený zdrojový kód

 Používateľ môže na ním upravený program spraviť 
vlastnú licenciu a následne ho speňažiť

 Táto licencie poskytuje používateľovi najväčšiu 
slobodu pretože používateľovi umožňuje prezerať a 
upravovať či ďalej rozširovať pod licenciou tento 
zdrojový kód alebo samotný softvér. Takáto licencia 
by mala byť schválená iniciatívou OPEN SOURCE 
INITIATIVE. 

 Najznámejšou licenciou tejto kategórie je GNU 
General Public License, pod ktorou je licencovaný aj 
vývoj OS LINUX. Preto sú všetky verzie LINUXU a 
distribúcie ponúkané zdarma.

OTVORENÝ SOFTVÉR – OPEN 
SOURCE SOFTWARE
 Môže vzniknúť zo slobodného 

softvéru
 Nemusí mať zverejnený zdrojový 

kód
 Používateľ môže program využívať, 

šíriť ale nie meniť.

UZAVRETÝ SOFTVÉR – CLOSED SOURCE SOFTWARE
 Nie je možné softvér meniť, prezerať, upravovať ani rozširovať
 Nie je zverejnený zdrojový kód
 Patrí sem licencia typu: freeware, shareware, trialware, demo, 

cardware, donationware, adware, careware
 Ide spravidla o softvér, ktorý má obmedzenia na jeho používanie a 

kopírovanie najčastejšie vynucované vlastníkom. Ide o softvér 
sprevádzaný licenčnou zmluvou koncového užívateľa, v ktorej je 
obvykle uvedené aké podmienky musí užívateľ softvéru dodržať 
aby konal legálne.



Najčastejšie používané licencie

FREEWARE – je voľne použiteľný a šíriteľný softvér. Programy, ktoré sú označené ako freeware môžeme rozširovať, inštalovať a
kopírovať. Väčšinou autor poskytne takéto dielo, aby sa zviditeľnil a mal popularitu. Takýto autori šíria svoj program pod svojím
menom spolu s jeho ďalšími výtvormi. Takéto druhy programov sú zväčša demoverzie.

SHAREWARE – Sú označované ako voľne šíriteľné, ale neznamená to, že sú voľne používateľné. Autori takýchto programov
požadujú po určitom čase využívania jeho výtvoru určitú finančnú odmenu. Ceny sa líšia vzhľadom na náročnosť programu a
autorom. Je možné takýto program voľne šíriť, dokonca aj na CD. Má to však jednu podmienku. Program a jeho distribúcia musí
byť odsúhlasená autorom. Tento štýl zarábania prevláda pri nových firmách, ktoré si nemôžu dovoliť veľkú distribúciu. Väčšina
sharewaru má tú nevýhodu, že program po ukončení skúšobnej doby, je stále plne funkčný. Len sa častejšie objavuje nápis, že je
potrebné sa zaregistrovať. Pokračovanie vo využívaní programu, po skončení skúšobnej doby bez predĺženia zmluvy vedie k
porušeniu autorských práv.

DEMO – Ide o program, ktorý je neúplnou verziou programu. Je poskytnutý zdarma avšak nemá uvoľnené všetky funkcie
programu. Je možné ho šíriť a využívať neobmedzene.

TRIALWARE – Je to kópia programu, ktorý funguje na určité obdobie. Inak povedané, je to skúška programu pred kúpením. Po
uplynutí doby sa zablokuje a vyžaduje kúpenie plnej verzie. K šíreniu je potrebný autorov súhlas.

GENERAL PUBLIC LICENCE (GPL) – napr. operačné systémy LINUX a UNIX. Linux je vývojový model Unixu. Linux bolo prvé
funkčné unixové jadro, pod slobodnou licenciou. Linux sa postupne odvodzoval od unixu, až dosiahol rozdielnu a lepšiu podobu.
Dodržal aj zásady slobodného softvéru, keďže je voľne sprístupnený rovnako ako unix. Teda je možné nimi narábať, vylepšovať,
len na nich nezarábať.



Iné softvérové licencie...
CAREWARE – je softvér licencovaný spôsobom, ktorý prospieva charite. Autor programu navrhuje, aby sa 
platby uskutočnili buď nominovanej charite, alebo charite podľa výberu používateľa. Platby sú dobrovoľné 
takže patrí do podkategória FREEWARE

DONATION WARE – je model licencovania, ktorý dodáva používateľovi plne funkčný neobmedzený softvér a 
žiada o vyplatenie voliteľného daru programátorovi alebo tretej osobe (napr. neziskovej organizácii).Výšku 
daru môže určiť aj autor alebo môže byť ponechaný na uvážení používateľa na základe individuálneho 
vnímania hodnoty softvéru. Keďže je platba voliteľná patrí do podkategórie FREEWARE

ADWARE - vývojári často nazývajú ako softvér podporovaný reklamou , je softvér, ktorý generuje príjmy pre 
svojho vývojára automatickým generovaním online reklám v používateľskom rozhraní softvéru alebo na 
obrazovke zobrazenej používateľovi počas procesu inštalácie.

MALWARE – nie je licencia ale všeobecné označenie akéhokoľvek softvéru zámerne navrhnutého tak, aby 
poškodzoval počítač, server, alebo počítačovú sieť. Existuje široká škála typov škodlivého softvéru, vrátane PC 
vírusov, červov, trójskych koní, spyware, scareware...

ABANDONWARE – softvér, ktorý jeho vlastník a výrobca ignoruje a pre ktorý nie je k dispozícii žiadna 
oficiálna podpora. Aj keď sa na tento softvér zvyčajne stále vzťahujú autorské práva, jeho vlastník nemusí 
sledovať ich porušenie.



Autorské práva a plagiátorstvo

Základným prameňom autorského práva je autorský zákon.
Predmetom autorského práva je dielo.

Autorské právo teda zabezpečuje autorom vyhradené práva na
využívanie ich vlastných diel alebo na poskytnutie oprávnenia
na ich používanie iným osobám a tým získanie finančného
ohodnotenia.

Autor diela má právo na ochranu svojho autorstva, právo
rozmnožovať dielo, dostávať odmenu za každé použitie diela.
Bez súhlasu autora sa dielo nesmie používať. Autor môže
previesť právo použiť dielo na inú osobu, nemôže sa však zriecť
svojich autorských práv.

Plagiátorstvo ako protiprávny úkon nastáva ak si neoprávnene prisvojíte pôvodné dielo, 
ktoré je výsledkom tvorivého výsledku iného autora. 



Autorské práva k softvéru na Slovensku

Na Slovensku je počítačový program predmetom ochrany autorského práva
prostredníctvom zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, ktorý je
najdôležitejším právnym predpisom vo vzťahu k softvéru.

Slovensko zaradilo do svojho právneho poriadku aj smernicu Európskeho
parlamentu a Rady 2009/24/ES o právnej ochrane počítačových programov,
ktorá stanovila pravidlá na zosúladenie právnych predpisov Európskej únie
vzťahujúcich sa na autorské práva a s nimi súvisiace práva v rámci
vnútorného trhu.

Hlavným motivačným prvkom bolo zaistiť digitálne a cezhraničné používanie
takto chráneného obsahu tak, aby bolo možné práva ich nositeľov chrániť aj
v iných členských štátoch, a to aj preto, že internet nepozná fyzické hranice.



KONIEC
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


