
Zadání středa 9:30 
1. K čemu slouží licenční smlouva?  
- Poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 

(licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se 
zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu 

 
2. Popište způsob elektronického podepisování. Jaké vlastnosti má zaručený 

elektronický podpis?  
- Způsob el. Podepisování - metoda asymetrického šifrování 

o Založeno na existenci dvou klíčů (soukromého a veřejného) 

o Díky použití matematické metodě asymetrického šifrování lze podpis 

veřejným klíčem pouze ověřovat, nikoliv vytvářet 

o Dojde-li ke změně klíče nebo podpisovaného dokumentu, změní se i podpis 

 

- Vlastnosti zaručeného el. Podpisy 
o Jednoznačně spojen s podepisující osobou 
o umožňuje identifikace podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě 
o Byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující 

osoba může s vysokou úrovní důvěry použít pod svou výhradní kontrolou 
o Je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je 

možno zjistit jakoukoli následnou změnu dat 
 

3. Charakterizujte dílo školní.  
- Je to dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studiních 

povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole 
- Škola může užít k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě, nikoliv výdělečně, nutné úvest 

název díla, autora a pramen 
- Škola má právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla 

o Odpírá-li autor udělit svolení bez závažného důvodu ---> soud 
o Autor může své dílo užít sám či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu 

s oprávněnými zájmy školy 
o Škola může požadovat, aby z výdělku takto dosaženého přiměřeně přispěl na 

úhradu nákladů 
 

4. Charakterizujte distanční spotřebitelskou smlouvu.  
- Způsob kontraktace komunikačními prostředky na dálku (např. Telefon, email, eshop, 

teleshopping) 
- Povinnost poskytnout předsmluvní informace (např. O nákladech na prostředky 

komunikace, o ceně, daních, poplatcích, nákladech na dodání, o právu na odstoupení, 
o mimosoudním vyřizování stížností)  

- Smlouva prostřednictvím telefonu - sdělí podnikatel spotřebiteli na začátku hovoru 
základní údaje o sobě a účel hovoru. 
 

5. Definujte nekalou soutěž, kde najdete právní úpravu? Vyjmenujte nekalosoutěžní 
skutkové podstaty. Jak se soutěžitel proti nekalé soutěži může bránit?  

- Nekalá soutěž: 
o Jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže 



o Je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo 
zákazníkům 

o Zakazuje se 
- Nekalo-soutěžní skutkové podstaty - klamavá reklama, klamavené označení zboží a 

služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb 
jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama pokud není dovolena 
jako přípustná, porušení obchodního tajemství, dotěrné obtěžování, ohrožení zdraví a 
životního prostředí 

- OZ - nekalá soutěž - soukromé právo, žaloba u soudu 
- Zákon o ochraně hospodářské soutěže - veřejné právo - úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže - dozor, sankce 
 

6. Jaká jsou pravidla pro tzv. "data retention" v ČR. Kdo a jaké povinnosti musí plnit. 
-  Uchování a předávání provozních a lokalizačních údajů (údaje o tel. Hovorech, 

zeměpisné poloze účastníků, jejich připojení k internetu) za účelem jejich poskytnutí 
např. Policii ČR pro vyšetřování závažné trestné činnosti 

-  (vztahuje se na telefonní operátory a internetové providery), slouží primárně k 
odhalení trestné činnosti 

- Povinnost mají telekomunikační operátoři a internetoví poskytovatelé 
- PO nebo FO zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou 

službu elektronických komunikací je povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní 
a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích 
veřejných komunikačních sítí a při poskytování jejích veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací 

- Jsou povinni je poskytnout - Organům činným v trestním řízení, Policii ČR, BIS, 
Vojenské zpravodajství, ČNB 

 
7. Definujte osobní údaj, kdo jsou správci a kdo zpracovatelé osobních údajů a jaké 

zásady jsou tyto osoby povinny dodržovat podle GDPR.  
- Osobní údaj - každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 

osobě (subjektu údajů). 
- Identifikovatelnou fyzickou osobou je FO, kterou lže přímo či nepřímo identifikovat, 

zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, 
síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, 
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této FO. 

- Správce osobních údajů - určuje účel a prostředky zpracování 
- Dodržuje zásady, je shopen to doložit, má řádný právní důvod zpracování 

osobních údajů, údaje musí zabezpečit, udělat vlastní analýzu zpracování, 
vytipování slabých míst správce, revize právního důvodu, revize souhlasů, vybrat 
vhodné zpracovatele 

- Zpracovatel - správce si jej najímá ke zpracování 
o Musí být mezi správcem a zpracovatelem uzavřena písemná smlouva, v níž je 

stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ 
osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti práva správce a 
zpracovatele 

- Zásady GDPR - zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizace 
údajů, přesnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost 



 
8. Městská policie nainstalovala v ulicích centra okresního města kamery, sloužící k 

prevenci kriminality (krádeží, vandalismu) v nočních hodinách. Záznamy z těchto 
kamer začal městský úřad zpřístupňovat na svých webových stránkách. Obličeje osob, 
které na nich byly vidět, nebyly anonymizované. Jedná policie v souladu s českým 
právním řádem? Odpověď podrobně zdůvodněte.  

- Záznamy nemůžou být zveřejněny na webových stránkách a už vůbec ne, když 
obličeje osob nejsou anonymizované. Je to zásah do osobního soukromí. 

- Zkopírováno z discordu (//TODO nevím) 
 

9. Charakterizujte obsah autorových práv k autorskému dílu, tj. uveďte 
charakteristiku práv osobnostních a majetkových.  

a. Osobnostní práva 
i. Právo rozhodnout o zveřejnění svého díla 

ii. Právo osobovat si autorství 
iii. Právo na nedotknutelnost díla (svolení ke změně, zásahu do díla), 

pokud je dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem 
snižujícím jeho hodnotu, (autorský dohled) 

iv. Osobnostních práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná a smrtí 
autora zanikají, postmortální ochrana osoby blízké 

b. Majetkovým právem je právo dílo užít 
i. Právo na rozmnožování díla 

ii. Rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny 
iii. Pronájem 
iv. Půjčování 
v. Vystavování 

vi. Sdělování díla veřejnosti (živě, přenos, vysílání - TV, rozhlas apod.) 
vii. Majetková práva trvají 70 let po smrti autora 

viii. Autor se jich nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná, nelze je postihnout 
výkonem rozhodnutí, lze je dědit (70 let po smrti autora) pak je dílo 
volné 

 
10. K uvedeným poskytovatelům služeb informační společnosti přiřaďte typ a obsah 

jejich odpovědnosti za přenášené nebo ukládané informace: sociální síť, 
poskytovatel internetového připojení, poskytovatel cloudu, zpravodajský portál s 
diskusí pro čtenáře, provozovatel serveru určeného k mezi ukládání informací. 
Obsah odpovědnosti blíže specifikujte.  
????? 
Sociální síť - odpovědný za obsah informací poskytovaných uživateli 

Poskytovatel internetového připojení - odpovědnost poskytovatele služby za obsah 
 přenášených informací 

Poskytovatel cloudu - odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených 
informací 

Zpravodajský portál - odpovědný za obsah informací poskytovaných uživateli 
Provozovatel serveru - odpovědný za obsah informací poskytovaných uživateli 

 
 



//TODO nevím 
11. Jaké jsou 4 povinnosti osob a orgánů na které dopadá zákon o kybernetické 

bezpečnosti? 
1) jsou povinny zavést a provádět bezpečnostní opatření v rozsahu nezbytném 

pro zajištění kybernetické bezpečnosti informačního systému kritické 
informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační 
infrastruktury, informačního systému základní služby a významného 
informačního systému a vést o nich bezpečnostní dokumentaci. 

 
 
 
 
2) jsou povinny zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru 
dodavatele pro jejich informační nebo komunikační systém a tyto požadavky 
zahrnout do smlouvy, kterou s dodavatelem uzavřou. Zohlednění požadavků 
vyplývajících z bezpečnostních opatření podle věty první v míře nezbytné pro splnění 
povinností podle tohoto zákona nelze považovat za nezákonné omezení hospodářské 
soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži. 
//TODO nevím 

12. Struktura eGovernmentu 
a. Postavička eGON, Klaudie 

i. Prsty (soustava dostupných kontaktních míst CZECH POINT 
ii. Oběhová soustava (KIVS = komunikační infrastruktura veřejné správy) 

iii. Srdce (zákon o eGovernmentu) 
iv. Mozek (Základní registry veřejné správy) 
v. Klaudie 

 
 
 
 

1. Osobnostní práva+ licence k nim  
a. Výčet osobnostních práv je demonstratiní: právo na živost, důstojnost 

člověka, zdraví, právo žít v příznivém životním prostředí, vážnost, čest, 
soukromí, projevy osobní povahy 

b. Jsou nepromlčitelná, nezcizitelná, člověk se jich nemůže vzdát, vznikají 
narozením a končí smrtí 

c. Právo na ochranu osobnosti má každý člověk 
d. K omezení osobních práv je třeba svolení člověka 
e. Svolení člověka není potřeba: 4 zákonné licence k omezení některých 

osobnostních práv (úřední, vědecká, umělecká a zpravodajská) 
 

2. Právní ochrana db  
a. Jedná se o dílo se zvláštním režimem autorského práva 
b. Databáze se nepovažují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem 

vytvořena na objednávku 
c. Databáze má obsah dvojího typu: 

i. Jako tvůrčí autorské dílo 



1. Je způsobem výběru nebo uspořádání obsahu autorovým 
vlastním duševním výtvorem a její součásti jsou systematicky 
nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny 
elektronicky či jiným způsobem 

ii. Jako netvůrčí povahy 
1. Soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky 

nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných 
elektronickými a jinými prostředky 

d. Pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování celého 
obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a 
právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva.  

e. Právo je převoditelné a trvá 15 let od pořízení 
 

 
3. Za jakých podmínek můžeme zhotovit kopii programu pro os. potřebu  

a. Pokud se jedná o oprávněného uživatele a je-li rozmnoženina nezbytná pro 
využívání počítačového programu 

 
4. Povinnosti správce a zpracovatele podle GDPR  

a. Správce: dodržuje zásady, je schopen to doložit, má řádný právní důvod 
zpracování osobních údajů, údaje musí zabezpečit, udělat vlastní analýzu 
zpracování, vytipování slabých míst správce, revize právního důvodu, revize 
souhlasů, vybrat vhodné zpracovatele 

b. Zpracovatel: musí být mezi správcem a zpracovatelem uzavřena písemná 
smlouva, v níž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel 
zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva 
správce a zpracovatele 

 
5. struktura eGovernmentu 

a. Prsty (soustava dostupných kontaktních míst CZECH POINT) 
b. Oběhová soustava (KIVS = Komunikační infrastruktura veřejné správy) 
c. Srdce (Zákon o eGovernmentu) 
d. Mozek (Základní registry veřejné správy) 
e. Klaudie 

6. Když vytvořím program v rámci zaměstnání, jaký bude právní režim  
a. Bude v režimu zaměstnaneckého díla 

i. Je dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z 
pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli 

b. zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková 
práva k dílu 

 
7. 2 správci VIS, KIVS  

a. Správce ISDS -Ministerstvo vnitra, CERT? 
i. VIS (významný informační systém) = Orgány státní správy (rejstříky, 

chod úřadu ministerstva, některé úřady, kraje, školy) 
ii. KII (kritická informační infrastruktura) = ústřední orgány státní správy, 

energie, telekomunikace, finance 



8. jak můžeme užívat program a kdo je oprávněný držitel programu  
 

 
9. Požadavky na obchodní sdělení 

a. Nutný souhlas uživatele k jeho elektronickému kontaktu 
b. Zřetelně a jasně označeno jako obchodní sdělení 
c. Nesmí ukrývat nebo utajovat totožnost odesílatele 
d. El. adresa získaná v souvislosti s prodejem zboží, pak adresát nemusí předem 

souhlasit 
e. uživatel musí mít možnost jednoduše a zdarma odmítnout souhlas s takovým 

využitím i při zasílání každé jednotlivé zprávy 
 

10. Co vymezila budapešťská úmluva 
a. především definice jednotlivých skutkových podstat trestných činů, jež se 

členské státy zavazují ve svých jurisdikcích stíhat. 
b. Typy trestných činů podle Úmluvy: 

i. Nedovolené získání přístupu k systému 
ii. Nedovolené narušování komunikace 

iii. Poškozování dat 
iv. Narušování běhu informačních systémů 
v. Zneužití technických prostředků k výše uvedeným činům 

vi. Podělaní za užití počítače 
vii. Počítačový podvod 

viii. Výroba, distribuce, získávání a držení dětské pornografie na datových 
nosičích 

ix. Porušování autorských práv a práv souvisejících 
x. Pomáhání nebo návod k uvedeným činům 

 
11. Duševní právo 

a. Jsou to práva vztahující se k nehmotným výsledkům tvůrčí činnosti lidí, tedy k 
projevům jejich intelektuální činnost 

b. Charakteristika duševního vlastnictví: 
i. Nehmotná povaha 

ii. Časově omezená doba ochrany 
iii. Potenciální ubiquita (schopnost být kdykoliv a kdekoliv v čase vnímán 

a užíván neomezeným počtem subjektů bez újmy na podstatě či funkci 
nehmotné věci 

iv. Zásada teritoriality 
 

12. Co do dnešního dne tvoří eGovernment 
a. E-government tvoří: 

i. Portál veřejné správy 
ii. E-podatelny 

iii. ISVS 
iv. Czech Point 
v. Datové schránky 

vi. Základní registry veřejné správy 



vii. Registr smluv 
viii. EGovernment cloud 

ix. Systém pro elektronickou identifikace FO, elektronické občanské 
průkazy s čipem, Portál občana 

 
 
 
První termín 

1) Duševní vlastnictví 
a. Jsou to práva vztahující se k nehmotným výsledkům tvůrčí činnosti lidí, tedy k 

projevům jejich intelektuální činnost 
b. Charakteristika duševního vlastnictví: 

i. Nehmotná povaha 
ii. Časově omezená doba ochrany 

iii. Potenciální ubiquita (schopnost být kdykoliv a kdekoliv v čase vnímán 
a užíván neomezeným počtem subjektů bez újmy na podstatě či funkci 
nehmotné věci 

iv. Zásada teritoriality 
2) Osobnostní právo 

a. Výčet osobnostních práv je demonstratiní: právo na živost, důstojnost 
člověka, zdraví, právo žít v příznivém životním prostředí, vážnost, čest, 
soukromí, projevy osobní povahy 

b. Jsou nepromlčitelná, nezcizitelná, člověk se jich nemůže vzdát, vznikají 
narozením a končí smrtí 

c. Právo na ochranu osobnosti má každý člověk 
d. K omezení osobních práv je třeba svolení člověka 
e. Svolení člověka není potřeba: 4 zákonné licence k omezení některých 

osobnostních práv (úřední, vědecká, umělecká a zpravodajská) 
3) Hospodářská soutěž 

a. Zneužití a omezení soutěže 
i. Kdo se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel), nesmí při soutěžní 

činnosti, ani při sdružování výkonu soutěžní činnosti, vlastní účast v 
hospodářské soutěži nekalou soutěží zneužívat, ani účast v jiných 
hospodářské soutěži omezovat 

b. Zákon o ochraně hospodářské soutěže 
i. Upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti 

jejímu - vyloučení, omezení, ohrožení, jinému narušení 
c. Narušování soutěže: dohodami soutěžitelů (kartelové dohody), zneužitím 

dominantního postavení soutěžitelů, spojením soutěžitelů 
4) Budapešťská úmluva 

a. Úmluva rady Evropy o kyberkriminalitě 
b. Cíle: harmonizace skutkových podstat TČ, pravomoci práva procesního, 

pohotový režim mezinárodní spolupráce 
c. především definice jednotlivých skutkových podstat trestných činů, jež se 

členské státy zavazují ve svých jurisdikcích stíhat. 
d. Typy trestných činů podle Úmluvy: 

i. Nedovolené získání přístupu k systému 



ii. Nedovolené narušování komunikace 
iii. Poškozování dat 
iv. Narušování běhu informačních systémů 
v. Zneužití technických prostředků k výše uvedeným činům 

vi. Podělaní za užití počítače 
vii. Počítačový podvod 

viii. Výroba, distribuce, získávání a držení dětské pornografie na datových 
nosičích 

ix. Porušování autorských práv a práv souvisejících 
x. Pomáhání nebo návod k uvedeným činům 

5) Výpověď smlouvy vs odstoupení od smlouvy 
a. výpověď smlouvy – nedotkne se práv a povinností, které předcházejí 

účinnosti výpovědi, např. Poskytly-li si strany plnění, nestává se toto plnění 
bezdůvodným obohacením a strany nemají povinnost si plnění vracet. 

b. Odstoupení od smlouvy – se smlouva podle úpravy v občanském zákoníku 
ruší od počátku 

 
6) Co jsou to osobní údaje 

a. Osobní údaj - každá informace o identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě (subjektu údajů). 

b. Identifikovatelnou fyzickou osobou je FO, kterou lže přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, identifikační 
číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních 
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 
společenské identity této FO. 

7) Co musí splňovat obchodní sdělení 
a. Nutný souhlas uživatele k jeho elektronickému kontaktu 
b. Zřetelně a jasně označeno jako obchodní sdělení 
c. Nesmí ukrývat nebo utajovat totožnost odesílatele 
d. El. adresa získaná v souvislosti s prodejem zboží, pak adresát nemusí předem 

souhlasit 
e. uživatel musí mít možnost jednoduše a zdarma odmítnout souhlas s takovým 

využitím i při zasílání každé jednotlivé zprávy 
 

8) 4 zákonné licence osobnostního práva 
a. Úřední, vědecká, umělecká a zpravodajská 
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