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Anotace 

Bakalářská práce přibližuje licenční politiku k počítačovému softwaru, nejvíce používané 

typy licencí a jejich následné používání v praxi. Dále se zabývá analýzou správy softwaru 

ve firmě KOVOSREAL s.r.o., která je v daném stavu nepřijatelná. Upozorňuje na možné 

problémy a následky při porušování autorského zákona a licenční politiky. Cíl práce je 

navržení řešení dané situace, tvorba dokumentace a metodiky na zavedení vnitřní evidence 

softwarového vybavení. 

Klíčová slova: Licenční politika, software, autorský zákon, evidence softwarového 

vybavení 

 

 

 

 

 

Summary 

Bachelor Thesis zooms the licensing policy to the computer software, the most used types 

of licenses and their next practical application. Further it deals with analysis of software 

management in the company KOVOSREAL s.r.o., which is in a given state unacceptable. 

It notes the possible problems and consequences at violations of the copyright law and of 

the licensing policy. The aim of the thesis is to propose solutions of this situation, the 

creation of documentation and of methodology for implementation of internal records for 

the software equipment. 
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Seznam použitých zkratek 

BSA  Business Software Aliance - mezinárodní „protipirátská organizace“. 

CAD  Computer-Aided Design - počítačem podporované projektování. 

CD  Compact disc - optický disk určený pro ukládání digitálních dat. 

EULA  End User License Agreement - licence pro koncového uživatele. 

ERP  Enterprise Resource Planning - informační systém, který integruje a 

automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi 

podniku. 

FAQ  Frequently Asked Questions - často kladené otázky k dané problematice. 

FreeBSD Svobodný unixový operační systém. 

GPL  General Public License - všeobecná veřejná licence pro svobodný software. 

HW  Hardware - označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače. 

IDC  Mezinárodní analytická a poradenská společnost působící na trhu 

informačních a komunikačních technologií. 

MAC OS X Operační systém pro počítače Macintosh ve verzi 10. 

OEM  Original Equipment Manufacturer - obchodní termín, který označuje 

výrobce zařízení, jenž při výrobě používá díly, komponenty a zařízení od 

jiných výrobců. Způsob licencování softwaru. 

PC  Personal Computer - osobní počítač, je označení pro počítač určený pro 

použití jednotlivcem. 

SW  Software - programové vybavení. Je v informatice sada všech počítačových 

programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. 

VT  Výpočetní technika - elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí 

předem vytvořeného programu. 
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1 Úvod 
Rychlý vývoj výpočetní techniky přinesl v organizacích mnoho pozitivního, avšak 

ne vždy byl rozvoj v souladu s potřebami uživatelů. Je například nakupována výpočetní 

technika a instalován software bez ekonomického zvážení a bez analýzy potřeb uživatele. 

To je základ pro vznik problémů s nelegálním používáním softwaru a neevidováním 

softwarového a hardwarového vybavení firmy. V současné době si řada organizací 

uvědomuje, že musí tuto situaci řešit. Proto cílem této práce je navržení a zavedení vnitřní 

evidence dokumentace, dokladů a licencí. Tuto problematiku jsem si zvolil, jako ukázku 

z praxe a vlastní zkušenosti, když se majiteli firmy KOVOSREAL s.r.o. nelíbila technická, 

ani organizační úroveň informačních technologií ve firmě. 

Problém nevhodné správy softwaru a hardwaru se v posledních letech zlepšuje. 

Jedna z příčin jsou také média. Díky vetší informovanosti, o možných následcích, 

přesvědčí některé majitele, jednatele, či ředitele firem, že se začnou tímto problémem 

zabývat. Dále také výrobci software například vytvářejí různé obranné mechanismy 

proti nelegálnímu používání, nebo se některé druhy software nedají, než nákupem pořídit, 

jako jsou např. různé serverové aplikace, ERP systémy, které jsou vytvořené nebo 

upravené přímo pro vnitřní potřeby firmy. Vytvářejí se různé softwary a instituce na 

ochranu autorských práv a legality softwaru. Jednou z nejznámějších firem je BSA 

(Business Software Alliance). Tato firma se zaměřuje na prevenci nelegálního užívání 

softwaru a boj proti softwarovému pirátství. 

Za software je vždy ve firmě odpovědná fyzická osoba tedy majitel, jednatel, či 

ředitel organizace. Ten by měl formou organizačního řádu, popisu práce tuto odpovědnost 

přenést na správce počítačů, který by ji zase měl nějakou formou předat na koncového 

uživatele. 

Ve většině případů problémy nastávají, když policie ČR provede kontrolu softwaru 

v organizaci na základě příkazu státního zástupce. Důvodem kontroly bývá často anonymní 

udání. Počet oznámení, která jednotlivci předávají ať BSA, nebo přímo policii, v poslední 

době podle BSA trvale roste. Nejčastějším motivem bývá pomsta zaměstnance či 

konkurenční firmy, novým trendem je snaha o zjednání nápravy situace ve firmě nebo 

udání podané na firmy používající nelegální software kvůli nekalé konkurenci. 
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Užíváním nelegálního software je, dle autorského zákona, poškozený výrobce 

softwaru, jakožto nositel a vykonavatel autorských práv, který může vyžadovat nakoupení 

nelegálně užívaných programů. Současně může také žádat i o náhradu škody po celé 

období, kdy se software nelegálně užíval. Vzniklá škoda je pak řešena orgány činnými v 

trestním řízení. U škody značné nad 500 tis. Kč trestní zákoník stanovuje trestní sazbu až 

na 5 let nepodmíněně. Z praktických zkušeností víme, že tato částka se na cca 100 

počítačích překročí snadno. Nejedná se tak o zneužívaný software, ale zejména o software 

zapomenutý a neužívaný. V řadě případů softwarového pirátství může nastat souběh všech 

trestů. Trestní sazba, náhrada škody, ale i propadnutí věci, která sloužila k vytváření 

nelegálního prospěchu. 

Problémy mohou nastat například s finančními úřady. V okamžiku, kdy na svém 

počítači vytváříte na nelegálním softwaru nějaké hodnoty – zisk (např. projekty v CAD 

systémech), pak vytvořené hodnoty jsou neoprávněným majetkovým prospěchem a 

propadají státu. Navíc dle posouzení finančního úřadu je možno vypsat penále až do výše 

100 % neoprávněného prospěchu. A to jsou již částky, které mohou organizaci značně 

zkomplikovat život a ve většině případů vedou k likvidaci. Bohužel, řada vedoucích 

pracovníků si tuto skutečnost vůbec neuvědomuje. 

Zakoupením produktu nevlastníte software jako takový, ale pouze právo k jeho 

užívání a to dle specifických podmínek, kterým se říká licenční ujednání. Jakékoliv 

nedodržení těchto podmínek ze strany uživatele, může být důvodem k zrušení práva k 

užívání tohoto softwaru. Pokud nějaká organizace nedoloží, kolik softwaru ve skutečnosti 

používá, pak může výrobce právo užívání softwaru s okamžitou platností zrušit. Toto může 

mít velký vliv na samotný provoz organizace. 

Evidence výpočetní techniky je jen prvním krokem, na který musí navazovat 

organizační a metodická opatření. Pokud bude tato problematika vedením podceňována a 

ignorována, dojde k časovým prodlením, které v budoucnu povedou k značným finančním 

ztrátám. 

Práce ukazuje jednu z možností řešení této problematiky. Zobrazuje vysokou 

úroveň nelegálního pořizování softwarových prostředků a klade důraz na možná rizika 

s tím spojená. Měla by zvětšit úroveň informovanosti a povědomí o této problematice. 
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2 Softwarová politika obecně 
Od vývoje softwarových aplikací, od začátku až k jejich prodeji a případně k 

širokému přijetí na trhu je velmi dlouhá doba. Úspěch softwaru nebo aplikace do značné 

míry je závislý na více faktorech, jako je jeho kvalita na začátku a např. úspěšným 

marketingem na konci. Jedním z těchto mnoha faktorů je i zvolená licenční politika. 

Problematika licencování softwaru je velmi široká a v posledních letech také velmi 

zajímavá, jelikož se začínají objevovat a prosazovat nové modely obchodu zakládající na 

jiných přístupech, než bylo do té doby obvyklé. Konkrétně jsou to svobodné, neboli 

otevřené licence. Jejich důležitost i popularita velice stoupá a navíc je tento relativně 

mladý směr licencí nadmíru zajímavý a silně dynamicky se vyvíjející. 

Softwarový produkt je totiž duševním výtvorem a nakládání s ním se řídí 

především autorským zákonem (Copyright ©). Prodej běžného výrobku je převodem 

vlastnických práv na kupujícího. Licence je udělení určitého práva. Je mnoho důsledků, 

jeden z nejdůležitějších je však ten, že s běžným výrobkem může majitel dělat, co uzná za 

vhodné, u softwaru tyto možnosti práva majitel licence automaticky nemá, i když je může 

licenční ujednání explicitně udělit. Jako jedna možnost u komerční licence je zákaz prodeje 

třetí straně. 

Pokud se podíváme na některé typy licenčních ujednání z pohledu jejich obsahu, 

spojuje je několik základních oblastí, které jsou obsaženy prakticky vždy: 

• Udělení licence a z toho plynoucí práva 

• Udělení licence a z toho plynoucí omezení 

• Prohlášení o zárukách (či zpravidla více o „nezárukách“) 

V posledním bodě je často dost podobný obsah licence a její poskytovatel se zde zříká 

jakékoliv zodpovědnosti za případné škody, které můžeme způsobit používáním softwaru. 

2.1 Autorský zákon 
Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, 

které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně 

vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho 
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rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí 

nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo 

choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem 

podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako 

je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo 

užitého umění a dílo kartografické. 

Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je 

autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo 

uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou 

systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným 

způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového 

programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem 

podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo 

fotografické. 

Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a 

části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle 

odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené. 

Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, 

včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo 

přeloženého díla. 

Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných 

koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární. 

Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu, 

včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, nejsou podle tohoto 

zákona chráněny [10]. 

2.2 Licence 
Licence je právní termín, dle kterého lze vyjádřit několik skutečností, které jsou 

závislé na souvislostech, podle kterých je tento termín používán. Tyto právní předpisy 

vymezují obsah licenčního rozhodnutí nebo ujednání. 
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Význam pojmů licence, oprávnění, koncese, povolení atd. je velice podobný, v 

některých oborech se rozlišují různé druhy oprávnění právě volbou mezi těmito dvěma 

termíny. Není možné tedy tyto pojmy zaměňovat, ale používat vždy ten, který je pro daný 

účel zaveden konkrétním zákonem. V některých státech nemusí být daná terminologie pro 

úpravu téže věci shodná. 

Komplikovanost softwarových licencí je obvykle normální, takže tvorbu 

přenechávají softwarový autoři právníkům. Některé druhy licencí jsou vytvářeny předem 

takovým způsobem, aby je mohli autoři snadno použít. Danou volbu licence provádí 

vlastní autor softwaru, někteří k ní doplňují vlastní speciální dodatky, případně používají 

více druhů licencí, přičemž vhodná licence je ponechána na uživatelské volbě. Většinou je 

právě používána licence ve formě EULA. Autor může licenci měnit. Pokud se jedná o 

kolektivní dílo, pak se vyžaduje souhlas všech autorů, proto se autoři záměrně vzdávají 

autorství ve prospěch třetí strany, která pak stanovuje danou licenci. 

Softwarová licence je právní nástroj, který v informatice umožňuje používat nebo 

redistribuovat daný software, který je chráněn autorským zákonem. Způsob jakým lze 

správně se softwarem nakládat, určuje právě licence, která je spojena a počítačovým 

programem. Obsahuje práva a povinnosti smluvních stran, které většinou bývají spíše 

práva a povinnosti nabyvatele licence. Právě podle daného druhu licence, resp. podle 

rozsahu a způsobu použití počítačového programu, lze pak software rozdělovat na open-

source software, freeware, shareware, tzv. proprietární software a jiné. Jelikož mezi 

jednotlivými licencemi nejsou jejich hranice často ostré a jednoznačné, uživatel by se měl 

důkladně seznámit se smlouvou ještě před instalací a používáním softwaru. 

V čem se však jednotlivé licence podstatně liší, jsou tedy práva a omezení. Tím se 

dostáváme k pojmům jako proprietární a svobodný software (viz. Tabulka 1). 

• Proprietární software je pojem, který se používá k vyjádření, že uživatel nemá 

právo studovat nebo editovat zdrojový kód. Slovo „proprietární“ znamená 

„privátně vlastněné a kontrolované“. 

• Svobodný software je narozdíl od předchozí šířen s takovou licencí, že 

podstatným způsobem rozšiřuje daná práva uživatele. Právě nejdůležitějším je 

možnost prohlížení a modifikace zdrojového kódu. 
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Tab. 1 – Rozdělení licencí 
 

Proprietární licence Svobodné licence 

velké množství unikátních licencí (počet 

firem krát počet produktů) 

používá se jedna licence pro různé projekty 

ve zcela stejném znění (viz. GNU GPL) 

ideově jednoduché, uživatel prakticky nic 

nesmí, řídí se autorským zákonem 

dodatečná práva a povinnosti, které však 

nejsou vždy zcela zřejmá, se udílejí u 

svobodných licencí 

ekonomický model proprietárních licencí – 

firma vyvine aplikaci, platba za licence; 

know-how vlastní firma, nikdo nemá 

přístup ke zdrojovým kódům 

proč by firmy měly aplikaci nabízet 

zadarmo a zároveň prozradit své know-

how. Svobodný software nemusí být nutně 

zadarmo, většinou ale je 

2.3 Rozdělení licencí 
Licence jsou rozděleny dle několika různých kritérií. Jak již bylo vysvětleno 

rozdělení na proprietární a svobodné licence, a právě to má několik důvodů. První důvod je 

rozdělení nejostřejší a nejobecnější. Druhý důvod je z pohledu dnešní kategorizace velmi 

aktuální a důležitá. 

2.3.1 Proprietární licence 

Termín nejčastěji používán příznivci svobodného softwaru jako protiklad ke 

svobodnému softwaru. Označují se všechny počítačové programy, které nelze považovat 

za svobodný software. Každý svobodný software, který nesplňuje podmínky pro jeho 

označení, považuje Free Software Foundation, Inc. za proprietární software. 

Pod proprietární software jsou právě řazeny ty počítačové programy, u kterých 

uživatel nemá přístup ke zdrojovému kódu a zdrojový kód tak nelze studovat, nebo 

počítačové programy, které uživatel nemá možnost měnit. Proto uživatel proprietárního 

softwaru nemůže ovlivňovat či měnit jeho funkcionalitu. Pro nehmotný statek není logicky 

nejvýstižnější používat označení proprietární, vzhledem k předchozím znakům. 
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Autoři u proprietárních počítačových programů záměrně uživatelům neumožňují 

provádět jeho změny, včetně přizpůsobit si vlastním potřebám. 

Nositel práv může mít proto podmíněno, jako hlavní motiv, v případě úprav 

počítačového programu, že změny mají být prováděny výhradně autorem. Označení 

„proprietární“ software bývají často zařazovány, jak „prodávané“ programy (není přístup 

ke zdrojovému kódu), tak samozřejmě freeware či shareware, a to bez ohledu, že jsou v 

určitých podmínkách poskytovány bezúplatně. 

Software označovaný termínem proprietární, což je obvykle užívaný standard, 

nezaručuje svou licencí stejnou míru práv a svobod uživatelům, stejně jako open-source 

software. Proprietární software má hlavní charakteristiku, a to že je pouze ve formě 

binárního kódu, bez jakéhokoliv přístupu ke zdrojovému kódu. Samozřejmě také bez 

možnosti osobních úprav uživatelem a se silně limitovanými možnostmi užívání a šíření. 

Proprietární software dnes vede velice dominantně oproti svobodnému softwaru. 

Máme mnoho příčin, např. systém licencování většinou vypadá a logicky působí 

„přirozeně ekonomicky“. Výrobce chce, jak již bylo řečeno, utajit know-how produktu. 

Chce také aplikaci zpeněžit. Jeden z hlavních aspektů je velká různorodost licenčních 

programů proprietárních aplikací, jelikož se tvorba řídí vlastními potřebami výrobce. Podle 

nejrůznějších kritérií upravuje vlastní licenční programy. 

Krabicový software (FPP – Full Package Product), který je základním typem. 

Licencí umožňuje instalaci na jednom počítači. Produkt je dodáván hlavně jednotlivcům. 

Nejpopulárnějším příkladem je známý operační systém Microsoft Windows. [4] 

Zajímavá alternativa je tzv. OEM licence. Produkt je dodán a vázán s novou 

hardwarovou komponentou nebo celou sestavou počítače. Je také finančně výhodnější. 

Podporu k softwaru není poskytována softwarovým producentem, což snižuje cenu, ale je 

zapotřebí obracet se přímo na prodejce hardwaru. Většina zákazníků chápe OEM licenci 

jako licenci bez podpory. 

Jinou alternativou k OEM licenci, která se váže na jeden konkrétní počítač, je 

licence konkrétního uživatele. Není vázána na konkrétní stroj. Instalace může být legálně 

nainstalována např. v práci, doma a na svém notebooku. Je zde často podmíněno, že může 

být spuštěna pouze jedna instance programu. 
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EULA (End-User-License-Agreement) koncová licence pro uživatele softwaru. 

Určuje, jak uživatel smí a nesmí s danou licencí nakládat. Zdrojový kód může být ve formě 

open source, ale konečný produkt, který spadá pod EULA, zakazuje editaci a šíření tohoto 

programu. 

Pro firmy jsou velmi důležité multilicenční programy. Pokud by byly nakupovány 

jednotlivé licence samostatně, byla by celková cena mnohem vyšší. Multilicenční 

programy se u každého výrobce velmi liší. Cena je určena množstvím licencí nebo smluvní 

délkou doby podpory produktu. 

Velcí producenti softwaru ke svým produktům nabízejí dlouhodobé aktualizační 

programy, nebo také nové produkty, neboli Subscription programy. Subscription 

využívají hlavně podniky s velkým rozpočtem. Jsou zcela přesvědčeni zvoleným 

produktem, který nebudou v nejbližší době, ve prospěch jiného měnit. V přepočtu ceny za 

jednu licenci se jedná o nejvýhodnější nabídku, ale absolutní částky mají vysoké hodnoty. 

Producenti mají v nabídce s těmito komerčními licenčními programy také často 

speciálně programy pro akademickou půdu a neziskové organizace. Školy totiž potřebují 

velké množství instalací s nižší cenou za jednici, což je také forma multilicencí. 

Dosud bylo soustředěno licencování klasicky především na aplikace CAD nebo 

Office, ale existují i serverové produkty. Licenční programy jsou zde velmi specifické, 

proto je i software velmi specifický. Smysl serveru je o přístupů klientů a licence se právě 

definují jeho vztahem. 

Model licencování Per Server přiděluje licence ke konkrétnímu serveru, klient poté 

může poté přistupovat až maximální počtu. Pro velké množství klientů je uplatněn model 

Per Processor, kde se zaplatí jedna licence za serverový procesor. Není zde limit 

připojovaných klientů. 

Výjimečné případy licencování jsou programy SPLA (Service Provider License 

Agreement), kde firma nakoupí software a poté ho dále poskytuje. Produkty licencují 

měsíčně poskytováním služeb a aplikací. 

Málo výstižná až zavádějící kategorizace je tzv. komerční a nekomerční licence. 

Standardně se ke komerčnímu softwaru přirovnává proprietární software. Komerční může 

taktéž být i svobodný software. 
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Dalším zavádějící příklad je Freeware [4] – programy šířeny zadarmo. Nic je 

nespojuje se svobodným softwarem, protože jde přímo o proprietární software. Definici 

„komerční“ a „nekomerční“ nebudeme na obecné úrovni používat. 

2.3.2 Svobodné licence 

Základní myšlenka rozdělení svobodného softwaru je zobrazena organizací FSF 

(Free Software Foundation) viz. Obrázek 1. 

 

Obr. 1 - Dělení software dle Free Software Foundation [2] 

Copyleft – copyright je zachován, přesto explicitně jsou udělena práva, která 

umožňují modifikaci a redistribuci. Je zde podmínka zachování svobodného softwaru. 

Pokud vytvoříme dílo, které je odvozeno z toho předchozího s copyleftem, musí být dále 

distribuováno se stejnou copyleft licencí. Charakter copyleft licence je někdy tzv. „virové“ 

povahy. Přidaná část kódu s copyleftovou licencí „infikuje“ vlastní program a musí se dále 

distribuovat jako copyleft licence. Autor je v této licenci absolutně chráněn za škody, které 

tento kód způsobí. Za to je umožněna svoboda jakéhokoliv nakládání s programem.  

Free software 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Source 
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Free Download 
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Public Domain – nejsou zde vyhrazená práva. Můžeme se softwarem libovolně 

nakládat a neporušujeme autorská práva. Produkt lze používat jako proprietární software. 

Je možné s ním dělat cokoliv. Autor nevlastní žádná autorská práva. 

BSD-style licence – neboli „Berkeley Software Distribution“ – což je obchodní 

organizace University of California Berkeley. Licence se používá pro práci v operačním 

systému BSD. Licence zachovává copyright, vzhledem požadování formálních atributů 

pozměněné práce. Licence obsahu je volně distribuovatelná s podmínkou uvedení autora, 

licence, zřeknutí se odpovědnosti. BSD licence umožňuje komerční využití a s 

nezveřejněným kódem jako proprietární software. Využívá se v dynamických knihovnách 

síťové komunikace v Microsoft Windows. 

MIT licence – vznikla na „Massachusetts Institute of Technology“. Je možno 

použít jako proprietární software, tak GNU GPL licencovaný software. U proprietárního 

musí MIT licence být součástí dodaného softwaru. GNU GPL povoluje explicitně jejich 

vzájemnou kombinaci. Přesnější název licence je X11, protože vznikla pro distribuci X 

Window Systém (grafické uživatelské prostředí v unixových systémech). 

GPL licence – GNU General Public License, GNU GPL (česky „všeobecná 

veřejná licence GNU“) je licence pro svobodný software, napsaná Richardem Stallmanem 

pro projekty GNU. GNU GPL je nejpopulárnějším silně copyleftová licence. Díla 

odvozená vyžadují dostupnost pod stejnou licencí. Díla jsou dodávána spolu se zdrojovým 

kódem programu. Licence dodává ochranu svobody softwaru a poskytuje jejich práva. 

Používá k tomu již zmíněný copyleft, i když podlehlo změnám či přidáním do kódu. Toto 

je hlavní rozdíl od jiných licencí svobodného softwaru. Patří zde GNU GPL programy, 

jako například linuxové jádro nebo GNU Compiler Collection (GCC). Jiné softwary jsou 

někdy duálně licencovány a jednou licencí bývá GNU GPL (viz. Obrázek 1). Právě klíčový 

úspěch operačního systému Linux, byl právě silný copyleft pod GNU GPL. Zajišťoval 

užitek přispívajícím programátorům, že díla budou stále svobodná a nebudou vytěžovány 

softwarovými společnostmi. [2] 

• Verze 1 -  licence GNU GPL, vydaná v lednu 1989, ochrana proti softwarovým 

distributorům, kteří omezovali svobodu softwaru. 
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• Verze 2 - hlavní změna v GNU GPL v2 je klauzule "svobodu nebo život", 

nazvaná - sekce 7. Pokud někdo brání šířit software pod licencí GNU GPL 

(distribuuje jen v binární formě), nesmí ho šířit vůbec. 

• Verze 3 - vydána 29. června 2007. GNU GPL v3, Richard Stallman, právní 

pomoc Eben Moglen a Software Freedom Law Center. Hlavní změny se týkají 

softwarových patentů, svobodných licencí a jejich kompatibility, definice 

"zdrojového kódu" a omezení hardwaru. [7] 

2.3.3 Příklady dalších nejznámějších licencí 

Adware - je označení pro produkty znepříjemňující práci s nějakou reklamní aplikací. Ty 

mohou mít různou úroveň agresivity - od běžných bannerů až po neustále vyskakující pop-

up okna nebo ikony v oznamovací oblasti. [7] 

Cardware - nebo postcardware je forma distribuce software podobná shareware, při níž 

autor povoluje lidem využívat jeho software pod podmínkou, že uživatel autorovi pošle 

pohlednici. [7] 

Demo - omezená verze komerčního software, která se šíří zdarma. [7] 

DJB (Daniel J. Bernstein) - pokud chcete jednouše software používat, není problém. 

Zdrojové kódy jsou k disposici. Pokud chcete programy distribuovat, musíte 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 vyklubaný program 

a tvůrce balíčku se musí zavázat, že dělal všechno pro to, aby se balíček choval korektně. 

[8] 

Donationware - zaplacení tohoto software je čistě dobrovolné a pokud máte pocit, že by 

bylo vhodné ocenit kvalitu autorovy práce, můžete zaslat libovolný příspěvek na jeho 

konto. [8] 

IPL (InterBase Public License) - je obdobou Mozilla Public License. [8] 

MPL (Mozilla Public License) - je výrazně volnější než GNU GPL, ale je s ní 

nekompatibilní kvůli některým náročnějším požadavkům MPL. Je považována za slabý 

copyleft: na rozdíl od GNU GPL není MPL „virová“: program pod MPL lze kombinovat s 

nesvobodným softwarem, pouze převzatá část musí nadále splňovat podmínky MPL. Při 
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začlenění cizí tvorby uveřejněné pod GNU GPL je nutno uvolnit pod GNU GPL celý 

program. [7] 

NPL (Netscape Public License) - je obdobou Mozilla Public Licence. [8] 

Orphanware - neboli abandonware označuje software (převážně hry, ať už počítačové 

nebo konzolové), který je již starý a neprodává se. Zákony abandonware nijak nevymezují, 

je to pouze označení, že je software už starý, obvykle více než deset let, případně že se už 

více než 5 let neprodává. O abandonware se mluví až od masového rozšíření internetu, 

který výrazně usnadnil sdílení programů. [7] 

PDL (Public Documentation License) - byla vyvinuta firmou Sun Microsystems pro 

použití s OpenOffice.org dokumenty. Definuje stejná práva a omezení jako MPL. [7] 

PHP Licence - licence vám dává právo používat, distribuovat a modifikovat PHP tolik, 

kolik chcete, jak pro komerční a nekomerční použití. Stačí, aby bylo jasné, že to, co 

uživatel distribuuje obsahuje PHP. [8] 

SCSL (Sun Community Source License) - pod touto licencí je šířena především Java 2 

(tedy JDK a JRE verze 1.2 a výš). Poměrně problematická licence především nemáte právo 

dále distribuovat dílo šířené pod SCSL. [8] 

Trial - tato licence většinou znamená, že komerční software funguje po určitou dobu a pak 

je nutné zaplatit poplatek za plnou verzi. [8] 

Vim's licence - umožňuje šířit nezměněné dílo bez jakýchkoliv omezení, jen musí být 

přiložen text licence. Pokud chcete šířit pozměněné dílo, musíte dodržet několik nepříliš 

omezujících podmínek uvedených v textu licence. [8] 

Jelikož je množství licencí příliš veliké, je zde zobrazen pouze základní seznam 

nejvíce používaných typů. V dnešní době je možno tvrdit, že je stejný počet licencí jako 

softwaru. Téměř každý autor si může vytvořit vlastní pravidla a podmínky používání. 

2.4 Pokles nelegálního softwaru 
BSA (protipirátská organizace) a IDC (analytická společnost) zveřejnily speciální 

studii, která je věnována softwarovému pirátství. Vyplývá z ní, že bitvy s piráty v 

softwarovém odvětví dlouhodobě vyhrává. Průzkum se zaměřil na používání nelegálních 

počítačových programů ve více než stovce zemí světa v roce 2009. 
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Instalace nelegálního softwaru klesl meziročně o 1 procento v tuzemských 

osobních počítačích. Dosahovaná míra pirátství je 37 procent. V Česku se boj se 

softwarovým pirátství zlepšuje, dle dané studie, na což mají vliv protipirátské aktivity 

BSA, vládní organizace a distributoři softwaru. 

V několika zemích hospodářská krize zapříčinila pokles pirátského softwaru v 

osobních počítačích. Míra pirátství v 54 zemích klesla a vzrostla jen v 19 státech, ukazující 

již zmíněná studie. Celosvětová úroveň přesto vzrostla ze 41 na 43 procent. Rychle 

rozvíjející se země, jako je Čína, Brazílie, Indie, získaly na globálním trhu vyšší podíl. 

Míra pirátství v těchto státech je značně vyšší a právě proto se celosvětová úroveň zvedla o 

2 procenta. 

Bojovat proti softwarovému pirátství je neustále hodně důležité. Pokles míry 

pirátství je díky kvalitní práci policie. Vzhledem vymáháním práva k softwaru a pravidelné 

činnosti BSA. Firmy se samy dlouhodobě snaží proti pirátství bojovat. Domácnosti 

neustále užívají nelegální software ve velkém rozsahu, tím riskují právní postihy nebo 

ztrátu osobních dat. V Česku se bitvy se softwarovými piráty dlouhodobě vyhrávají, jak je 

vidět na jednoprocentním poklesu. 
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Tab. 2 - Míra pirátství [6] 

 
Ztráty v mil. USD       
pořadí země rozdíl 2009 2008 2007 2006 2005 2009 $M 
1. Lucembursko 0 % 0,21 0,21 0,21   $ 30 
2. Rakousko 1 % 0,25 0,24 0,25 0,26 0,26 $ 212 
3. Belgie 0 % 0,25 0,25 0,25 0,27 0,28 $ 239 
4. Finsko  –1 % 0,25 0,26 0,25 0,27 0,26 $ 175 
5. Švédsko 0 % 0,25 0,25 0,25 0,26 0,27 $ 304 
6. Dánsko 1 % 0,26 0,25 0,25 0,25 0,27 $ 203 
7. Velká Británie 0 % 0,27 0,27 0,26 0,27 0,27 $ 1581 
8. Německo 1 % 0,28 0,27 0,27 0,28 0,27 $ 2023 
9. Nizozemsko 0 % 0,28 0,28 0,28 0,29 0,3 $ 525 
10. Irsko 1 % 0,35 0,34 0,34 0,36 0,37 $ 125 
11. Česká rep.  –1 % 0,37 0,38 0,39 0,39 0,4 $ 174 
12. Francie  –1 % 0,4 0,41 0,42 0,45 0,47 $ 2544 
13. Portugalsko  –2 % 0,4 0,42 0,43 0,43 0,43 $ 221 
14. Maďarsko  –1 % 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 $ 113 
15. Španělsko 0 % 0,42 0,42 0,43 0,46 0,46 $ 1014 
16. Slovensko 0 % 0,43 0,43 0,45 0,45 0,47 $ 65 
17. Malta 0 % 0,45 0,45 0,46 0,45 0,45 $ 7 
18. Slovinsko  –1 % 0,46 0,47 0,48 0,48 0,5 $ 39 
19. Kypr  –2 % 0,48 0,5 0,5 0,52 0,52 $ 16 
20. Itálie 1 % 0,49 0,48 0,49 0,51 0,53 $ 1733 
21. Estonsko 0 % 0,5 0,5 0,51 0,52 0,54 $ 19 
22. Litva 0 % 0,54 0,54 0,56 0,57 0,57 $ 31 
23. Polsko  –2 % 0,54 0,56 0,57 0,57 0,58 $ 506 
24. Lotyšsko 0 % 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 $ 24 
25. Řecko 1 % 0,58 0,57 0,58 0,61 0,64 $ 248 
26. Rumunsko  –1 % 0,65 0,66 0,68 0,69 0,72 $ 183 
27. Bulharsko  –1 % 0,67 0,68 0,68 0,69 0,71 $ 115 
celkem Evropská unie  0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 $ 12 469 

 
Obr. 2 - Vývoj míry softwarového pirátství v Česku a na Slovensku [6] 
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2.5 Smysl licencování 
Kapitola zobrazuje obecný pohled na základní typy používaných softwarových 

licencí ve vztahu s autorským zákonem, který na software pohlíží jako na produkt tvůrčí 

činnosti a snaží se jej ochránit před zneužitím. 

Ukazuje se zde složitost licencování softwarů, která vychází na rozdíl od jiných 

produktů, z velkého počtu druhů a způsobů jejich použití. 

Používání nelegálního softwaru je totiž stejně protiprávní, jako zcizení jiných 

produktů ať hmotných či nehmotných. 
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3 Analýza současného stavu správy SW ve firmě 
Málokterý vedoucí pracovník si uvědomuje, že finanční prostředky, které 

organizace do svého softwaru investuje, jsou jednou z nejdůležitějších součástí celého 

jejího majetku. Licenční a aplikační programy jsou nejdůležitějším nástrojem, 

pomáhajícím organizaci realizovat jejich prosperitu. Tyto finanční prostředky by měly 

tvořit podstatnou část nákladů v jejím každoročním rozpočtu na nákup nového či legalizaci 

starého softwaru. 

Základní problém ve firmě KOVOSREAL s.r.o., byl špatný sběr informací, 

dokladů a dokumentace. Stav byl velice nevyhovující. Firma měla v provozu 10 

pracovních stanic včetně hlavního serveru, kde se doklady a dokumentace nacházely v 

dobrém stavu. Až na malé výjimky instalačních médií. Byl zakoupen velmi brzy, před 

zahájením projektu legalizace softwaru ve firmě, takže veškeré nabývací doklady byly k 

nalezení. 

Mnohem větší problém byly pracovní stanice. U většiny z nich, byl kladen důraz 

pouze na zprovoznění, bez nutnosti uskladňovat doklady a dokumenty. Takže ve firmě 

byly spuštěny pracovní stanice, u kterých pouze existoval záznam v informačním systému, 

podle kterého se zpětně získávaly doklady od dodavatelů. Další kusy pracovních stanic 

byly odkoupeny jednorázovou majetkovou smlouvou. Z důvodů oddělení firmy na 

samostatnou organizaci. Zde nebylo možné dohledat nabývací doklady. Tyto pracovní 

stanice byly v provozu dočasně a z těchto důvodů později byly nahrazeny novými a 

výkonnějšími stroji. 

Stav nabývacích dokladů k softwaru na pracovních stanicích byl velice podobný. 

Pouze z poloviny existovaly záznamy o operačních systémech na stanicích. Vzhledem k 

jejich absenci se museli nakoupit speciální legalizační balíčky.  

3.1 Správa IT/ICT ve firmě KOVOSREAL s.r.o. 
Společnost KOVOSREAL s.r.o. se v této situaci ocitla hlavně z důvodů absence 

vlastních IT pracovníků a využívání služeb externích firem, což vedlo k výše popsaným 

problémům. Některé společnosti poskytující softwarové služby měly smluvní vztah 

postaven tak, že veškerá odpovědnost zůstala na straně zákazníka. 
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Nejrozšířenějším problémem bylo instalování nelicencovaného softwaru, mnohdy i 

za pomocí podvodných programů pro generování nelegálních licenčních vlastností a 

instalačních klíčů. 

Napravení tohoto stavu bylo finančně nerentabilní, jelikož se nakupoval software, 

na kterém se již určitou dobu pracovalo a tak se poměrně velká investice nedala 

ekonomicky vyhodnotit. Vzhledem k velkým finančním částkám se postupovalo 

v jednotlivých krocích dle technologické důležitosti. 

Vedle finanční náročnosti není zanedbatelnou otázkou i náročnost časová, která se 

odvíjí od nutnosti zjišťování jednotlivých výrobců, jejich licenční politiky, profinancování 

a v některých případech i reinstalace vlastního softwaru. V tomto konkrétním případě se 

nezákonný stav po dvouleté činnosti externí firmy napravoval téměř čtyři roky. 

Jednotlivé pracovní stanice nebyly vůbec jakýmkoliv způsobem evidovány. 

Pracovní stroj se podle aktuální potřeby zakoupil a začal používat. Jediné standardně 

dostupné legální softwary, které se nacházely na některých pracovních stanicích, byly 

pouze licenčního typu OEM, neboli předinstalovaný software při koupi nového hardwaru. 

Byly to pouze předinstalované operační systémy Windows od firmy Microsoft. 

Specializované programy, jako například ekonomický a výrobní ERP systém, nebo 

programy pro tvorbu dat a ovládání CNC strojů, byly samozřejmě firmou zakoupeny. 

ERP systém lze definovat jako účinný nástroj, který je schopen pokrýt plánování a 

řízení všech podnikových procesů, a to na všech úrovních od strategické až po operativní. 

ERP systém proto nelze pořizovat jako „softwarový balík“ typu MS Office a 

implementovat jej bez dokonalé znalosti procesů ve firmě, úzkých míst ve výrobě, 

distribuci, specifických požadavků daného oboru podnikaní atd. Potřeby a požadavky 

mnoha organizací využívajících ERP systémy jsou velmi odlišné, často jedinečné a lze je 

jen velmi těžko zobecnit do univerzálního řešení. Z tohoto důvodu je nutno při 

implementaci úzce spolupracovat s výrobcem softwaru, kde nejzásadnější částí je migrace 

dat a provozní nastavení. 

Stejně tak u softwaru pro CNC stroje, které byly pořízeny za milionové investice, je 

daný software dodán smluvně zároveň při koupi CNC stroje. 
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Přesto v tomto případě vznikly veliké problémy, protože nebyly dohledány jejich 

nabývací doklady, takže pro firmu to znamenalo, že daný software nevlastní. Firma tedy 

musela o znovu vystavení nabývacích dokladů požádat výrobce softwaru. 

Odhadem z 95 % byl veškerý software na deseti pracovních stanicích nelegální. 

Buďto nelegálním způsobem instalace (tzn. neplatné či nepravé licenční čísla, použití 

škodících programů na ovlivnění autorizačních modulů daného softwaru, prošlá lhůta 

použití), nebo ztrátou nabývacích dokladů k softwaru, což má úplně stejný výsledek. 

Zbylých odhadovaných 5 % byly softwary s licencí typu Freeware a OpenSource. 

3.2 Organizace a správa softwaru 
V posledních letech došlo u většiny organizací k rychlému a velkému rozvoji 

výpočetní techniky, stejně jako v případě firmy KOVOSREAL s.r.o., který decentralizoval 

výpočetní potenciál až do rukou jednotlivých uživatelů. V další vlně docházelo až k 

decentralizaci řízení IT, které u mnoha společností vyústilo v nekontrolované a neefektivní 

hromadění informačních technologií. 

Organizace poté není schopna zjistit, jaké prostředky IT vlastní a kde jsou 

umístěny, což vede k následujícím problémům: 

• Vznik škod na majetku ztrátami, zničením a odcizením. 

• Rozšíření počítačových virů a snížení bezpečnosti v prostředí informačního 

systému. 

• Vyšší náklady na integraci jako důsledek nekompatibilních systémů, různých 

verzí softwaru a různých softwarových platforem. 

• Zvýšené náklady na školení, podporu a softwarový servis. 

• Vyšší rizika vzniku soudních řízení a postihů za porušení autorských práv. 

• Složitá a obtížná možnost plánování a řízení informatiky. 

Plánovité zavedení správy softwaru je ekonomicky nejvýhodnější způsob 

optimalizace návratnosti investic organizace do softwarového vybavení. Je to nástroj k 

zajištění vysoké efektivnosti oddělení IT, uspokojení koncových uživatelů a zvýšení 

přímých finančních zisků organizace. 
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Zavedením správy softwaru u organizace je dosaženo maximální efektivnosti a 

návratnosti finančních prostředků vložených do nákupu a vývoje softwaru. Cílem je i 

vytvoření další koncepce výpočetní techniky a předání osobní odpovědnosti jednotlivým 

uživatelům. 

3.2.1 Přínosy pro organizaci 

Velké technologické změny v organizacích přinášejí vysoké pracovní vypětí u 

pracovníků IT, kteří často pracují bez potřebné koncepce a jasných cílů. Zavedení správy 

softwaru je jedinečná možnost, jak sjednotit roztříštěnost informačních technologií po 

masové a často chaotické decentralizaci. 

• Úspora finančních prostředků. 

• Snížení celkových nákladů na software a jeho využívání (TCO - Total cost of 

ownership). 

• Vliv technologických změn. 

• Snížení ztrát vzniklých odcizením nebo chybným užíváním. 

• Snížení rizika a zvýšení odpovědnosti. 

• Zvyšování pracovní morálky zaměstnanců. 

• Zmenšení problémů v komunikaci a v přesunech dat. 

• Podpora investic do lepších technologií. 

3.2.2 Přínos pro pracovníky informačních systémů a údržby 

Důležitým, ale často přehlíženým přínosem správy softwaru pro oddělení IT je, že 

pomáhá zviditelnit důležitost a přínos tohoto oddělení a jeho pracovníků a zdůraznit 

potřebu požadovaných finančních prostředků. Správa softwaru může pomoci jejich 

pracovníkům následujícím způsobem: 

• Podstatně sníží požadavky na technickou podporu a školení. 

• Snadná údržba sítě. 

• Redukce nebo úplná eliminace počítačových virů. 

• Snížení nákladů na správu systému. 
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• Lepší využívání nového softwaru. 

3.2.3 Přínosy pro zaměstnance 

Vytvoření jednoznačných a zásadních pravidel užívání výpočetní techniky. 

Stávající technologie a využívání standardů v organizaci je přínosem nejen pro vedení 

firmy a oddělení IT, ale pomůže i zaměstnancům firmy. 

• Rozpozná se potřeba a možnosti lepších softwarových nástrojů. 

• Sníží se závislost na pracovnících technické podpory. 

• Vyjasní se legální podmínky užívání technologií. 

3.3 Výsledek analýzy 
Výše uvedenou činností jsem zjistil skutečný celkový stav správy softwarů, který 

v té době hraničil s možností trestněprávního postihu. 

Konkrétním návrhem a pozdější realizací nástroje pro evidenci se docílí nápravy 

z pohledu zákona a zpřehledněním stavu vybavení firmy. 
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4 Návrh a realizace nástroje pro evidenci SW 
Evidence softwaru je optimální vést v elektronické formě. Důležité je archivovat 

nabývací doklady a licenční smlouvy po celou dobu užívání software (dle §32 Zákona o 

účetnictví [11]). Ochrana práv autora trvá ještě 70 let po jeho smrti (dle §27 Autorského 

zákona), takže rozhodně nedoporučuji nabývací doklady skartovat spolu s ostatními 

účetními doklady, které už jsou ke skartaci určeny. 

Možnosti zlepšení celkové úrovně výpočetní techniky u organizace: 

• Zavedení centrální evidence softwaru u organizace. 

• Sjednocení informačních technologií. 

• Ujasnění koncepce antivirové ochrany a zavedení na jednotlivé počítače. 

• Dohodnutí periodicity zavádění nových verzí vlastních aplikačních programů. 

• Předání osobní odpovědnosti uživatelům. 

• Stanovení odpovědnosti za instalování programů na počítačích uživatelů. 

• Sjednocení nákupu softwaru. 

• Způsob postupné legalizace softwaru. 

• Možnost vyčíslení ekonomických přínosů. 

Nabývacím dokladem k software nemusí být jen daňový doklad. Za nabývací 

doklad mohou být považovány následující doklady: 

• Faktura  

• Darovací smlouva  

• Prohlášení prodejce nebo dodací list, pokud splňuje následující náležitosti 

Náležitosti nabývacího dokladu: 

• Jasná identifikace dodavatele a odběratele  

• Datum nabytí  
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• Specifikace produktu (název produktu, verze produktu, jazyková mutace, počet 

nabytých licencí, podpis nebo podpis a razítko) 

Stejně jako nabývací doklad, i licenční smlouva k programu je velmi důležitým 

dokumentem. Originál licenční smlouvy může v případě potřeby sloužit jako doklad o 

legálnosti nabytí software. Její hlavní úlohou je ale specifikovat práva užívání toho 

konkrétního produktu, ke kterému se vztahuje. 

4.1 Výchozí podmínky zavedení evidence 
Prvním krokem jsem zjistil faktický stav nainstalovaného software na jednotlivých 

počítačích. Využití programu určeného pro softwarovou kontrolu a audit, mi ušetřil 

spoustu práce. Nebyl jsem odkázán na informace od jednotlivých uživatelů ať už formou 

dotazníku či osobní konzultace. 

Výsledkem kontroly byl seznam instalovaného software v celé společnosti a navíc 

informace o tom, který software uživatelé postrádají nebo naopak mají, ale nepoužívají. 

V dalším velice nutném kroku jsem dohledal nabývací doklady k programovému 

vybavení, které se bude do budoucna užívat. U chybějících licencí, jsem si stanovil termín, 

do kterého se vyřeší jejich dorovnání. Programové vybavení, které se nebude nadále 

používat, jsem z počítačů odinstaloval. Pokud nabývací doklady neměly všechny 

náležitosti nebo některé chyběli, požádal jsem dodavatele softwaru o jejich doplnění. 

Závěrem jsem vytisknul předávací, neboli evidenční protokol softwaru ke každému 

počítači a zajistil podepsání uživatelem (viz. Tabulka 8). Předávací protokol vždy existuje 

ve dvou stejnopisech - jeden pro uživatele a druhý pro toho, kdo evidenci vede. Pokud se 

do kteréhokoliv počítače instaluje něco nového, provedu zápis do stávajícího protokolu, 

nebo vytisknu protokol nový. V počítačové evidenci pak nalezený software přiřadím k 

příslušné licenci. 

Stanovení jasných pravidel o nakládání se softwarem ve společnosti (kdo bude 

nadále oprávněn software instalovat, odinstalovat, jakým způsobem budou řešeny další 

nákupy licencí, atd.) a seznámení s nimi, patří dnes již k základnímu standardu. Uživatelé 

si musí být rovněž vědomi toho, jakým způsobem může používání nelegálního softwaru 

společnost poškodit. 
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Doporučuji kontrolu softwarového stavu provádět pravidelně minimálně jednou 

měsíčně a při každé změně softwaru provést změnu v evidenci. Tím získám průběžný 

aktuální stav. 

Kontroly programového vybavení na jednotlivých počítačích je třeba provádět tak, 

aby jejich výsledky byly přesné, spolehlivé a opakovatelné. Musím zajistit v rámci 

technických možností nalezení všech počítačových programů nainstalovaných na lokálních 

pevných discích počítače v době jeho testování na přítomnost softwaru. Výsledky testování 

musí být nezávislé na umístění jednotlivých programů na disku, na tom, zda program 

zapisuje informace do registrů, konfiguračních souborů či jiné lokální registrační databáze, 

i na tom, zda jsou tyto programy či jejich součásti v okamžiku kontroly počítače aktivní či 

nikoli. 

Systém kontroly nesmí umožňovat uživateli jakýkoli zásah do průběhu testování, 

který by měl za následek zkreslení výsledku. 

Důležitým požadavkem je jednoduchost organizačního zajištění zvoleného systému 

kontroly. Kladu důraz na to, aby provádění pravidelných kontrol bylo možno zajistit 

vlastními silami v rámci útvaru odpovědného za Informační technologie. 

Systém kontroly musí umožňovat snadné opakování pravidelných kontrol v 

zvolených časových intervalech. Toto pravidelné opakování nesmí přinášet neúnosně 

vysoké technické, paměťové či časové nároky na hardware, ani neúnosně vysoké nároky 

na osoby technicky zajišťující kontrolu programového vybavení, ani na uživatele počítače. 

Pravidelné kontroly musí být zajištěny tak, aby nepřinášely opakované vysoké finanční 

náklady. 

Pro potřeby evidence programového vybavení musí systém kontroly zajišťovat 

jednoznačnou identifikaci počítače, která musí být nezávislá na uživateli počítače. Tato 

primární identifikace nesmí být závislá na jednotlivých hardwarových komponentách 

počítače, či síťových nastaveních. Musím zajistit jednotný způsob identifikace pro počítače 

v rámci sítě i pro počítače, které do sítě připojeny nejsou. Zvoleným systémem kontroly 

musím reflektovat i na pravidelné upgrady, či nahrazování zastaralých počítačů novou 

technikou. 

Musím zajistit, aby systém kontroly evidence umožňoval jednoduché vyhledání 

počítače a jeho uživatele. Proto jsem také ručně zadával automaticky nezjistitelné údaje, 
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mezi které patří například jednoznačná identifikace uživatele zodpovědného za konkrétní 

počítač a jeho zařazení do organizační struktury organizace. Jsem zodpovědný nejen za 

programové vybavení nainstalované na svěřeném počítači, ale i za správnost vyplnění 

identifikačních údajů. 

Zajišťuji, že seznam nalezených programů musí být zcela bez možnosti ovlivnění 

uživatelem, či osobou provádějící sběr dat na jednotlivých počítačích. Mezi základní 

informace o nalezených programech patří zejména výrobce a název programu, pokud tyto 

informace lze zjistit automatizovaně. Verzi programu musím zjišťovat zejména u 

významnějších programů. Dále dohledávám počet instalací programu na počítači. 

Centrální vyhodnocení počtů nainstalovaných programů musí být maximálně 

automatizováno, čímž se zajistí jak rychlé zpracování, tak i přesnost výsledků. Souhrnné 

výsledky musí obsahovat minimálně porovnání počtu nalezených instalací softwarových 

produktů s počtem oprávněně pořízených licencí a seznam uživatelů vybraného programu. 

Automatizované zpracování musí mít vazbu na další standardní prostředky sloužící k 

vyhodnocování strukturovaných dat (tabulkové kalkulátory, či databázové nástroje). 

Systém kontrol k provádění nesmí neoprávněně nakládat s chráněnými daty. 

4.2 Návrh evidenční části 
Evidenční část se bude skládat ze 3 základních tabulek (Evidence PC, Software na 

PC, Licence k SW). Tabulky budou také obsahovat informace o používaném hardwaru, 

který sice tato práce neřeší, avšak je neoddělitelnou součástí, jelikož je nezbytně nutný pro 

vlastní softwarové instalace a následný provoz. 

4.2.1 Evidence PC 

Tabulka evidence PC obsahuje informace o použitém hardwaru, ke kterému se váže 

nainstalovaný software. Informace jsou rozděleny do tří částí (identifikace, umístění a stav, 

doklady). 

Tabulka obsahuje následující pole: 

ID PC - jednoznačný neopakovatelný identifikátor záznamu v tabulce 

Název PC - název daného počítače 
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Inventární číslo - vnitřní firemní inventární číslo 

Výrobní číslo - identifikační číslo výrobce 

Použití PC - typ použití daného počítače 

Značka PC - název výrobce počítače 

Model PC - modelová řada výrobce počítače 

Odpovědná osoba - osoba, které je přidělen počítač k práci 

Umístění - popis umístění pracovní stanice (úsek, budova, kancelář aj.) 

Aktuální stav PC - je-li daný počítač v provozu, či nikoliv 

Datum inventury - datum vnitřních inventur majetkových soupisů 

Datum revize - datum elektrorevize 

Datum instalace - datum fyzické montáže na dané pracoviště 

Správce - osoba, která je odpovědná za bezproblémový chod stanice 

Dodavatel - název firmy, u které byl počítač zakoupen 

Faktura - číslo faktury 

Datum faktury - datum vystavení faktury 

Dodací list - číslo dodacího listu 

Datum dodacího listu - datum vystavení dodacího listu 

Pořizovací cena - cena zobrazena na faktuře 

Záruka do - datum, který zobrazuje konec záruční lhůty 

4.2.2 Software na PC 

Tato část evidence zobrazuje přiřazení konkrétních nainstalovaných softwarů 

k jednotlivým stanicím uvedených v předchozí tabulce. 

Tabulka obsahuje následující pole: 

ID PC - jednoznačný neopakovatelný identifikátor záznamu z tabulky evidence 

Název PC - název daného počítače 
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Inventární číslo - vnitřní firemní inventární číslo 

Název SW - název softwaru dle jeho výrobce 

Verze SW - číslo verze softwaru 

Název licence - název vlastně vytvořené licence 

Druh licence - např. Freeware, Standard, FPP, OpenSource 

ID licence - jednoznačný neopakovatelný identifikátor 

4.2.3 Licence k SW 

Třetí část uvádí nejdůležitější informace z hlediska této práce. Obsahuje výpis 

základních položek z nabývacích dokladů k zakoupenému softwaru. 

Tabulka obsahuje následující pole: 

ID licence - jednoznačný neopakovatelný identifikátor 

Název licence - název vlastně vytvořené licence 

Název SW - název softwaru dle jeho výrobce 

Počet - počet zakoupených licencí 

Využito - počet využívaných licencí z počtu zakoupených 

Typ licencování - dle vlastní licenční politiky (např. licencování na osobu) 

Lokalizace - jazyková lokalizace 

Dodavatel - název firmy, od které byl software zakoupen 

Faktura - číslo faktury 

Datum faktury - datum vystavení faktury 

Cena - cena softwaru zobrazená na faktuře 

Tvorba a implementace daného návrhu evidenční části byla provedena v programu 

Microsoft Excel. 
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Tab. 3 - Evidence PC - část 1 
 

  Pořadové číslo 1 2 3 4 5 

Identifikace PC 

            
ID PC PC10000001 PC10000002 PC10000003 PC10000004 PC10000005 
Název PC PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 
Inventární číslo PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 
Výrobní číslo DA272851 f1040400280 DA295178 DA330358 KD72258 
Použití PC Pracovní Pracovní Pracovní Pracovní Server 
Značka PC Autocont Losan Autocont Autocont IBM 
Model PC OfficePro 1000N Losan OfficePro 2000N OfficePro 1000N xSeries 235 
            

Umístění a stav 

            
Odpovědná osoba Kindlová Jiřina Melichar Jan Salák Vladimír Nétková Lenka Melichar Petr 
Umístění Účtárna Serverovna Výroba Zásobování Serverovna 
Aktuální stav PC V provozu V provozu V provozu V provozu V provozu 
Datum inventury 15.2.2011 15.2.2011 15.2.2011 15.2.2011 15.2.2011 
Datum revize 31.8.2009 29.9.2009 3.11.2009 2.6.2010 1.8.2008 
Datum instalace 31.8.2009 4.3.2009 14.3.2009 31.10.2006 16.12.2004 
Správce Melichar Jan Melichar Jan Melichar Jan Melichar Jan Melichar Jan 
            

Doklady 

            

Dodavatel MIUS a.s. LOSAN s.r.o. MIUS a.s. MIUS a.s. MIUS a.s. 

Faktura 20040664 1040400280 20050383 20062351 20042858 

Datum faktury 6.4.2004 16.6.2004 17.2.2005 9.11.2006 16.12.2004 

Dodací list PD040335 1040400280 PD050200 PD061039 PD041334 

Datum dodacího listu 6.4.2004 16.6.2004 17.2.2005 9.11.2006 16.12.2004 

Pořizovací cena 22 253,- Kč 19 099,- Kč 21 621,- Kč 16 142,- Kč 265 839,- Kč 

Záruka do 6.4.2007 16.6.2006 17.2.2008 9.11.2009 16.12.2006 
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Tab. 4 - Evidence PC - část 2 
 

  Pořadové číslo 6 7 8 9 10 

Identifikace PC 

            
ID PC PC10000006 PC10000007 PC10000008 PC10000009 PC10000010 
Název PC PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 
Inventární číslo PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 
Výrobní číslo DA340164 DA340162 CNU0452TJP MS-16362 DA361082 
Použití PC Pracovní Pracovní Pracovní Technologický Technologický 
Značka PC Autocont Autocont HP MicroStar Autocont 
Model PC OfficePro 1000N OfficePro 1000N ProBook 6550b EX600X Integra 8000 
            

Umístění a stav 

            
Odpovědná osoba Krollová Martina Kučírek Jan Melichar Jan Lang Jaroslav Vaník Pavel 
Umístění Obchod Ředitel Administrátor Nástrojař Technolog 
Aktuální stav PC V provozu V provozu V provozu V provozu V provozu 
Datum inventury 15.2.2011 15.2.2011 15.2.2011 15.2.2011 15.2.2011 
Datum revize 2.6.2010 2.6.2010 10.12.2010 2.12.2009 20.11.2008 
Datum instalace 18.5.2007 20.4.2009 10.12.2010 8.4.2008 20.11.2008 
Správce Melichar Jan Melichar Jan Melichar Jan Melichar Jan Melichar Jan 
            

Doklady 

            

Dodavatel Autocont s.r.o. Autocont s.r.o. SESTAVSI s.r.o. Data Systems s.r.o. Autocont s.r.o. 

Faktura 612-PF7300944 612-PF7300944 TEFP101437 2008000137 3120802113 

Datum faktury 30.5.2007 30.5.2007 8.12.2010 27.3.2008 14.11.2008 

Dodací list 612-PD061039 612-PD700851   01 V-00000123 PD120801047 

Datum dodacího listu 30.5.2007 30.5.2007   27.3.2008 14.11.2008 

Pořizovací cena 10 712,- Kč 10 712,- Kč 18 590,- Kč 20 000,- Kč 38 909,- Kč 

Záruka do 30.5.2010 30.5.2010 8.12.2012 27.3.2010 14.11.2011 
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Tab. 5 - Software na PC - část 1 
 
ID PC Název PC Inventární číslo Název SW Verze SW Název licence Druh licence ID licence 

PC10000001 PC01 PC01 

7-Zip 4.65   Freeware   
Adobe Reader 8.3   Freeware   
Borland BDE 32     Freeware   
CryptoPlus KB Card Manager 1.0 KB Banka Standard LC00000001 
Driver Utilities     Freeware   
ElsterFormular 2010 10.5   Freeware   
HP Utility     Freeware   
KB Profibanka 1.13 KB Banka Standard LC00000001 
MS Office 2003 SBE 11.0.5614 Office 2003 SBE OEM LC00000002 
MS Office 2007 Compatibility Pack     Freeware   
MS SQL MSDE 8.0   Freeware   
MS Windows Utility 1.4 Windows XP PRO OEM LC00000003 
MS Windows XP Professional 5.1.2600 Windows XP PRO OEM LC00000003 
NOD32 Antivirus 4 4.2.53.5 NOD32 Standard LC00000004 
Runtime JAVA (JRE) 1.6.0.18   Freeware   
Remote Administrator Control Server 3.7.1 RAC Standard LC00000005 
Vision32 Client     Klient   

PC10000002 PC02 PC02 

7-Zip 4.65   Freeware   
APC PowerChute Personal Edition 2.0 APC Standard LC00000006 
Borland BDE 32     Freeware   
Driver Utilities     Freeware   
MS Windows Utility 1.4 Windows XP PRO OEM LC00000007 
MS Windows XP Professional 5.1.2600 Windows XP PRO OEM LC00000007 
NOD32 Antivirus 4 4.2.71.2 NOD32 Standard LC00000004 
Remote Administrator Control Server 3.7.1 RAC Standard LC00000005 
Runtime JAVA (JRE) 1.6.0.18   Freeware   
Runtime MS Visual C++ 6.0   Freeware   

PC10000003 PC03 PC03 

7-Zip 4.65   Freeware   
Adobe Reader 8.3   Freeware   
Autodesk DWG TrueView 2010 R18.0.55   Freeware   
Borland BDE 32     Freeware   
Driver Utilities     Freeware   
MS Windows Utility 1.4 Windows XP PRO OEM LC00000008 
MS Windows XP Professional 5.1.2600 Windows XP PRO OEM LC00000008 
NOD32 Antivirus 4 4.2.53.5 NOD32 Standard LC00000004 
OpenOffice 3 3.2.9568   Freeware   
Python 2.3   Freeware   
Remote Administrator Control Server 3.7.1 RAC Standard LC00000005 
Runtime JAVA (JRE) 1.6.0.24   Freeware   
Runtime MS Visual C++ 6.0   Freeware   
Vision32 Client     Klient   

PC10000004 PC04 PC04 

7-Zip 4.65   Freeware   
Adobe Reader 8.3   Freeware   
Borland BDE 32     Freeware   
Canon Utilities     Freeware   
Driver Utilities     Freeware   
MS Office 2003 Basic 11.0.5614 Office 2003 Basic OEM LC00000009 
MS Office 2007 Compatibility Pack     Freeware   
MS PowerPoint 2007 Viewer     Freeware   
MS Windows Utility 1.4 Windows XP PRO OEM LC00000010 
MS Windows XP Professional 5.1.2600 Windows XP PRO OEM LC00000010 
NOD32 Antivirus 4 4.2.53.5 NOD32 Standard LC00000004 
Remote Administrator Control Server 3.7.1 RAC Standard LC00000005 
Runtime JAVA (JRE) 1.6.0.24   Freeware   
Runtime MS Visual C++ 6.0   Freeware   
Vision32 Client     Klient   

PC10000005 PC05 PC05 

7-Zip 4.65   Freeware   
APC PowerChute Business Edition 7.0 APC PowerChute Server Standard LC00000011 
BackupExec Veritas for WinSBS2003 9.1 Veritas 9.1 Standard LC00000012 
Borland BDE 32     Freeware   
Driver Utilities     Freeware   
ESET Mail Security 4.2.1020 ESET Mail Security Standard LC00000013 
MS Baseline Security Analyzer 1.2   Freeware   
MS Exchange BPA 6.5 MS Small Business Server 2003 Standard LC00000014 
MS Exchange Server 2003 Enterprise 6.5 MS Small Business Server 2003 Standard LC00000014 
MS Firewall ISA Server 2004 Standard 5.0 MS Small Business Server 2003 Standard LC00000014 
MS Group Policy Management 5.2 MS Small Business Server 2003 Standard LC00000014 
MS Small Business Server 2003 R2 Premium   MS Small Business Server 2003 Standard LC00000014 
MS SQL Server 2000 Desktop Engine     Freeware   
MS Windows Resource Kit Tools     Freeware   
MS Windows Utility   MS Small Business Server 2003 Standard LC00000014 
ESET Remote Administrator Console 3.1.11 NOD32 Standard LC00000004 
PDFCreator 1.2.0   Freeware   
PuTTY     Freeware   
Remote Administrator Control Client 3.7.1   Freeware   
Runtime JAVA (JRE) 1.6.0.24   Freeware   
Runtime MS Visual C++ 6.0   Freeware   
SPZ 2010   SPZ Standard LC00000015 
Sybase SQL Anywhere 9.0 Vision Standard LC00000016 
Total Commander 7.x 7.55a Total Commander Standard LC00000017 
Vision32 Client     Klient   

PC10000006 PC06 PC06 

7-Zip 4.65   Freeware   
Adobe Reader 8.3   Freeware   
Borland BDE 32     Freeware   
Canon Utilities     Freeware   
Driver Utilities     Freeware   
HP Utility     Freeware   
MS Office 2003 Basic 11.0.5614 Office 2003 Basic OEM LC00000018 
MS Office 2007 Compatibility Pack     Freeware   
MS PowerPoint 2003 Viewer     Freeware   
MS Windows Utility 1.4 Windows XP PRO OEM LC00000019 
MS Windows XP Professional 5.1.2600 Windows XP PRO OEM LC00000019 
NOD32 Antivirus 4 4.2.53.5 NOD32 Standard LC00000004 
Remote Administrator Control Server 3.7.1 RAC Standard LC00000005 
Runtime JAVA (JRE) 1.6.0.24   Freeware   
Runtime MS Visual C++ 6.0   Freeware   
Vision32 Client     Klient   

PC10000007 PC07 PC07 

602 XML Filler 4.0   Freeware   
7-Zip 4.65   Freeware   
Adobe Reader 8.3   Freeware   
ASUS Utilities 1.0   Freeware   
Autodesk DWG TrueView 2010 R18.0.55   Freeware   
Borland BDE 32     Freeware   
Driver Utilities     Freeware   
HP Utility     Freeware   
MS Office 2003 Basic 11.0.5614 Office 2003 Basic OEM LC00000020 
MS Office 2007 Compatibility Pack     Freeware   
MS PowerPoint 2003 Viewer     Freeware   
MS Windows Utility 1.4 Windows XP PRO OEM LC00000021 
MS Windows XP Professional 5.1.2600 Windows XP PRO OEM LC00000021 
NOD32 Antivirus 4 4.2.53.5 NOD32 Standard LC00000004 
Nokia Utility 7.1.55   Freeware   
Remote Administrator Control Server 3.7.1 RAC Standard LC00000005 
Remote Administrator Control Client 3.7.1   Freeware   
Runtime JAVA (JRE) 1.6.0.24   Freeware   
Runtime MS Visual C++ 6.0   Freeware   
SecureStore ICA 2.11 SecureStore ICA Standard LC00000022 
Skype 5.1.1040   Freeware   
Vision32 Client     Klient   
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Tab. 6 - Software na PC - část 2 
 

ID PC Název PC 
Inventární 
číslo Název SW Verze SW Název licence Druh licence ID licence 

PC10000008 PC08 PC08 

602 XML Filler 4.0   Freeware   
7-Zip 9.2   Freeware   
Adobe Reader 8.3   Freeware   
Apache     Freeware   
Ashampoo Burning Studio Free 6.1.0.0   Freeware   
Autodesk DWG TrueView 2010 R18.0.55   Freeware   
Borland BDE 32     Freeware   
Ccleaner 3.4.109   Freeware   
Driver Utilities     Freeware   
FileZilla 3.3.2.0   Freeware   
FreeCommander 2009 2.0.417   Freeware   
GIMP 2.6   Freeware   
Google Chrome 10.0.612.3   Freeware   
HP Utility     Freeware   
Mozilla Firefox 4.0   Freeware   
Mozilla Thunderbird 3.1.4   Freeware   
MS Office Home and Business 32bit 14.0.4514 Office 2010 Business Standard LC00000023 
MS Windows 7 Professional 64bit CZ 6.1.7600 Windows 7 PRO OEM LC00000024 
MS Windows Utility 1.4 Windows 7 PRO OEM LC00000024 
NOD32 Antivirus 4 4.2.53.5 NOD32 Standard LC00000004 
ESET Remote Administrator Console 3.1.11 NOD32 Standard LC00000004 
Nokia Utility 7.1.55   Freeware   
OpenOffice 3 3.2.9568   Freeware   
PDFCreator 1.2.0   Freeware   
PDF SAM - Split and Merge 2.2.0   Freeware   
Python 2.6   Freeware   
Recuva 1.39.509   Freeware   
Remote Administrator Control Client 3.7.1   Freeware   
Runtime JAVA (JRE) 1.6.0.24   Freeware   
Runtime MS Visual C++ 6.0   Freeware   
SpyBot - SaD 1.6   Freeware   
Vision32 Client     Klient   

PC10000009 PC09 PC09 

7-Zip 4.65   Freeware   
Adobe Reader 8.3   Freeware   
Autodesk AutoCAD Mechanical 2009 R17.2.56 Inventor 2009 Standard LC00000025 
Autodesk Design Review 2009 9.0.0.96   Freeware   
Autodesk DWG TrueView 2009 R17.0.54   Freeware   
Autodesk Express Viewer 9.0   Freeware   
Autodesk Inventor 2009 13.0.0.236 Inventor 2009 Standard LC00000025 
Borland BDE 32     Freeware   
Canon Utilities     Freeware   
Driver Utilities     Freeware   
Facit PENTA trading s.r.o. 1.62 Facit PENTA Standard LC00000026 
MS Outlook 2003 11.0.8217 MS Small Business Server 2003 Standard LC00000014 
MS SQL Server Express 2005 9.00.30   Freeware   
MS Windows Utility 1.4 Windows XP PRO OEM LC00000027 
MS Windows XP Professional 5.1.2600 Windows XP PRO OEM LC00000027 
NOD32 Antivirus 4 4.2.53.5 NOD32 Standard LC00000004 
OpenOffice 3 3.2.9568   Freeware   
Python 2.3   Freeware   
Remote Administrator Control Server 3.7.1 RAC Standard LC00000005 
Runtime JAVA (JRE) 1.6.0.24   Freeware   
Runtime MS Visual C++ 6.0   Freeware   
Wire-Cut for Hitachi   WireCut Standard LC00000026 

PC10000010 PC10 PC10 

5D PDF Creator 1.52 Trumpf Tops Standard LC00000028 

7-Zip 4.65   Freeware   

Active Perl 5.8   Freeware   

Adobe Reader 8.3   Freeware   

APC PowerChute Personal Edition 2.0 APC Standard LC00000029 

ASUS Utilities     Freeware   

Autodesk DWG TrueView 2010 R18.0.55   Freeware   

Borland BDE 32     Freeware   

Canon Utilities     Freeware   

Driver Utilities     Freeware   

MS Outlook 2003 11.0.8217 MS Small Business Server 2003 Standard LC00000014 

MS Windows Utility 1.4 Windows XP PRO OEM LC00000030 

MS Windows XP Professional 5.1.2600 Windows XP PRO OEM LC00000030 

NOD32 Antivirus 4 4.2.53.5 NOD32 Standard LC00000004 

OpenOffice 3 3.2.9568   Freeware   

Python 2.3   Freeware   

Remote Administrator Control Server 3.7.1 RAC Standard LC00000005 

Runtime JAVA (JRE) 1.6.0.24   Freeware   

Runtime MS Visual C++ 6.0   Freeware   

Solid EDGE 15.0 Solid Edge Standard LC00000031 

Total Commander 7.x 7.55a Total Commander Standard LC00000017 

Trumpf ToPs 300 6.1.2.377 Trumpf Tops Standard LC00000028 

Vision32 Client     Klient   
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Tab. 7 - Licence k SW 
 

ID licence Název licence Název SW Počet Využito Typ licencování Lokalizace Dodavatel Faktura Datum faktury Cena 
LC00000001 KB Banka CryptoPlus KB Card Manager 1 1 Standard CZ KB       
LC00000002 Office 2003 SBE MS Office 2003 SBE 1 1 OEM CZ MIUS a.s. 20040664 6.4.2004   
LC00000003 Windows XP PRO MS Windows XP Professional 1 1 OEM CZ MIUS a.s. 20040664 6.4.2004   
LC00000004 NOD32 NOD32 Antivirus 4 10 10 Standard CZ ESET s.r.o. 213549876 12.2.2010      5 990 Kč  
LC00000005 RAC Remote Administrator Control Server 10 8 Standard CZ Miloslav Novotný N+P s.r.o. 20070163 24.8.2007      2 850 Kč  
LC00000006 APC APC PowerChute Personal Edition 1 1 Standard EN LOSAN s.r.o. 20040551 16.6.2004      3 680 Kč  
LC00000007 Windows XP PRO MS Windows XP Professional 1 1 OEM CZ LOSAN s.r.o. 1040400280 16.6.2004   
LC00000008 Windows XP PRO MS Windows XP Professional 1 1 OEM CZ MIUS a.s. 20050383 17.2.2005   
LC00000009 Office 2003 Basic MS Office 2003 Basic 1 1 OEM CZ MIUS a.s. 20062351 9.11.2006   
LC00000010 Windows XP PRO MS Windows XP Professional 1 1 OEM CZ MIUS a.s. 20062351 9.11.2006   
LC00000011 APC PowerChute Server APC PowerChute Business Edition 1 1 Standard EN MIUS a.s. 20042858 16.12.2004    15 620 Kč  
LC00000012 Veritas 9.1 BackupExec Veritas for WinSBS2003 1 1 Standard EN MIUS a.s. 20042858 16.12.2004    30 190 Kč  
LC00000013 ESET Mail Security ESET Mail Security 1 1 Standard SK ESET s.r.o. 200802471 14.1.2008      2 360 Kč  
LC00000014 MS Small Business Server 2003 MS Small Business Server 2003 R2 Premium 1 1 OEM EN MIUS a.s. 20042858 16.12.2004   
LC00000015 SPZ SPZ 2010 1 1 Standard CZ Milk computers s.r.o. 10321565 15.8.2005      3 500 Kč  
LC00000016 Vision Sybase SQL Anywhere 18 16 Standard CZ Vision Praha s.r.o. 8110024 16.12.2004  256 000 Kč  
LC00000017 Total Commander Total Commander 7.x 5 2 Na Osobu CZ Autocont s.r.o. 134657981 2.2.2008      1 400 Kč  
LC00000018 Office 2003 Basic MS Office 2003 Basic 1 1 OEM CZ Autocont s.r.o. 612-PF7300944 30.5.2007   
LC00000019 Windows XP PRO MS Windows XP Professional 1 1 OEM CZ Autocont s.r.o. 612-PF7300944 30.5.2007   
LC00000020 Office 2003 Basic MS Office 2003 Basic 1 1 OEM CZ Autocont s.r.o. 612-PF7300944 30.5.2007   
LC00000021 Windows XP PRO MS Windows XP Professional 1 1 OEM CZ Autocont s.r.o. 612-PF7300944 30.5.2007   
LC00000022 SecureStore ICA SecureStore ICA 1 1 Standard CZ KB       
LC00000023 Office 2010 Business MS Office Home and Business 32bit 1 1 OEM CZ Sestavsi s.r.o. TEFP101437 8.12.2010      3 890 Kč  
LC00000024 Windows 7 PRO MS Windows 7 Professional 64bit CZ 1 1 OEM CZ Sestavsi s.r.o. TEFP101437 8.12.2010   
LC00000025 Inventor 2009 Autodesk Inventor 2009 1 1 Standard CZ Data Systems s.r.o. 2008000137 27.3.2008  100 000 Kč  
LC00000026 Facit PENTA Facit PENTA trading s.r.o. 1 1 Standard CZ Penta Trading s.r.o. V138175 15.8.2007   
LC00000027 Windows XP PRO MS Windows XP Professional 1 1 OEM CZ Data Systems s.r.o. 2008000137 27.3.2008   
LC00000028 Trumpf Tops Trumpf ToPs 300 1 1 Standard CZ Trump Praha a.s. 8946206798 26.4.2006  120 000 Kč  
LC00000029 APC APC PowerChute Personal Edition 1 1 Standard CZ Sestavsi s.r.o. TEFP100254 8.5.2009      3 750 Kč  
LC00000030 Windows XP PRO MS Windows XP Professional 1 1 OEM CZ Autocont s.r.o. 3120802113 14.11.2008   
LC00000031 Solid Edge Solid EDGE 1 1 Standard CZ MIUS a.s. 20013651 20.4.2006  152 000 Kč  
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4.3 Návrh evidenčního protokolu 
Evidenční protokol se používá na závěr celé evidence, kde je vytvořen ve dvou 

stejnopisech. Jeden pro uživatele daného počítače a druhý pro IT pracovníka, který danou 

evidenci spravuje. Úkolem evidenčního protokolu je stanovení odpovědnosti za 

nainstalovaný software a předání osobní odpovědnosti uživatelům. Dále je v něm nutno 

upozornit, že v případě, že odpovědný IT pracovník zjistí, že se na počítači nachází 

nelegální software, jedná se tedy o porušení vnitropodnikových směrnic dané organizace a 

tím o závažné porušení pracovní kázně. Lze tedy na základě zjištěných podkladů použít 

výpovědní důvod dle §55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce [9]. 

Tab. 8 - Návrh evidenčního protokolu 
 

Evidenční protokol o provedeném  SW / HW auditu  

Odpovědná osoba Umístění 
  

Inventární číslo PC Výrobní číslo PC Značka PC Poznámka 
    

 

Nalezené příslušenství  

Název Sériové číslo Inventární číslo 

   

   

   

 

Seznam užívaného SW  

 

 

 

Datum: Vyplnil: Podpis: 

4.4 Memorandum o užívání softwaru ve společnosti 
Tento dokument je jeden z nejdůležitějších prvků evidenční části. Všichni 

zaměstnanci musí být s dokumentem seznámeni, podepsat dokument a musí být volně 

dostupný na sdílených prostorách společnosti k tomu určených. Skládá se z těchto 

základních bodů [12]. 
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• Ředitel společnosti schvaluje tato následující závazná pravidla o užívání 

software ve společnosti. 

• Společnost dbá na dobré jméno a nebude tolerovat porušování autorských a 

licenčních práv a vystavovat se tak nebezpečí trestního stíhání. 

• Počítačové programy (software) jsou společností nakupovány a uživatelům 

instalovány v souladu s přijatou koncepcí rozvoje společnosti tak, aby 

vyhovovaly podmínkám společnosti a svou technickou úrovní umožňovaly 

optimální podmínky pro práci našich zaměstnanců. 

• Počítačový software je chráněn Autorským zákonem (Zákon č. 121/2000 Sb. o 

dílech literárních, vědeckých a uměleckých). 

• Autorský zákon chrání mj. práva držitele autorských práv k software a zaručuje 

mu řadu exkluzivních práv, včetně práva kopírovat software. Kopírování 

software bez povolení držitele autorských práv, vyjádřeného licenčním 

ujednáním, je nezákonné. Autorský zákon povoluje všechny kopie principiálně 

nutné k užívání software, rovněž tak i případné záložní (bezpečnostní) kopie. 

Jakákoliv další kopie, např. na dalším počítači, je však již nelegální, není-li 

výslovně povolena držitelem autorských práv. 

• Licence stanoví pravidla, jak se daný software bude užívat a stanovuje i určitá 

omezení. Často je povolena i druhá instalace na přenosném firemním počítači. 

Různé produkty mají odlišná ustanovení, která jsou pro uživatele závazná. 

• Ke každému počítači je vytvořen doklad (evidenční protokol), ve kterém jsou 

uvedeny všechny softwarové produkty, legálně nainstalované a užívané na 

tomto počítači. 

• Pracovník potvrdí svým podpisem, že evidenční protokol je v den jeho převzetí 

aktuální, že seznam instalovaného software odpovídá skutečnosti a že bere na 

vědomí stanovená pravidla o užívání software. 

• Instalaci software je oprávněn provádět pouze pracovník k tomu určený, který 

rovněž zajistí aktualizaci evidenčního protokolu. 
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• Instalační media jsou uložena u serveru, kde se dbá na jejich ochranu před 

zneužitím. 

• Za včasnou a řádnou registraci software odpovídá určený pracovník, který 

rovněž vede agendu spojenou s evidencí nakoupeného software. 

• Software k vyzkoušení je možno nainstalovat na zvlášť k tomuto účelu určený 

adresář v PC nebo na serveru. 

• Požadavky na nákup software se předají vedoucímu, který požadavek posoudí s 

přihlédnutím k přijaté koncepci rozvoje společnosti. 

• povolení tzv. druhé instalace softwarového produktu na přenosný firemní 

počítač, je-li tato možnost v EULA výslovně uvedena, lze požádat vedoucího, 

který požadavek posoudí a doporučí řediteli rozhodnutí. 

• Ve společnosti se zpřísní vnitřní kontrola, aby se zabránilo pořizování 

neautorizovaných kopií software. Dále se přijme účinné opatření na kontrolu 

plnění těchto pravidel. 

• Pokud kterýkoliv z pracovníků tato pravidla nedodrží a poruší autorská práva, 

bude to považováno za hrubé porušení pracovních povinností a kázně se všemi 

důsledky z toho vyplývajícími. Dále je třeba zdůraznit, že za úmyslné hrubé 

porušení ustanovení autorského zákona lze podle § 152 trestního zákona uložit 

trest odnětí svobody v trvání až osmi let, nebo vysoký peněžitý trest a trest 

propadnutí věci. 

• Uvedená opatření se mohou zdát příliš přísná, nicméně jsou nezbytná. V 

opačném případě se naše společnost vystavuje vážným následkům. 

4.5 Výsledek realizace 
Konečným produktem realizace evidence bude získání a shrnutí všech důležitých 

informací a údajů potřebných k jejímu zavedení. Dále stanovení a předání osobní 

odpovědnosti za nainstalovaný software jednotlivým uživatelům včetně pravidel k jeho 

používání. 
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5 Závěrečné zhodnocení 
Rozvojem výpočetní techniky vznikl samostatný druh produktů, velmi specifických 

vlastností – software. Spolu s potřebou ochránit autorská práva došlo k rozvoji licencování.  

V teoretické části se zabývám problematikou licencování softwaru, která je značně 

široká. Zobrazuji prosazování nových obchodních modelů, které jsou postaveny na jiných 

přístupech. Základem jsou otevřené svobodné licence. Je zde zobrazen jejich historický 

vývoj, základní rozdělení podle zakládající organizace, způsoby používání u konkrétních 

programů. 

Ve většině ostatních případů si autor chrání své duševní vlastnictví, tím že reguluje 

možnosti a způsoby používání. V neposlední řadě je důležitý i ekonomický efekt pro 

tvůrce jednotlivých softwarů. 

Základem pro tvorbu této práce se mi stal konkrétní případ z praxe ve společnosti 

KOVOSREAL s.r.o. zabývající se strojírenskou výrobou, kde i přes snahu mít vše 

v pořádku, docházelo k porušování zákona, hlavně z důvodů absence vlastního odborníka 

v IT sekci. 

Důkladnou analýzou jsem došel ke zjištění, že momentální stav byl zapříčiněn 

decentralizací řízení IT, které u společnosti vyústilo v nekontrolované a neefektivní 

hromadění informačních technologií. 

Tato práce se zabývá nejen analýzou stavu a rozborem příčin, ale i návrhem jedné 

varianty možného řešení. 

Cíl práce je návrh a realizace nástroje pro evidenci softwaru, který umožní shrnutí 

všech důležitých informací a údajů potřebných k dosažení optimálního využívání všech 

prostředků IT. Analyzoval jsem veškerý nainstalovaný software na pracovních stanicích a 

vytvořil jeho evidenci, spolu s vyhledáním a přidělením jejich licencí. Smysl práce je i 

mimo jiné stanovení a předání osobní odpovědnosti za nainstalovaný software jednotlivým 

uživatelům včetně pravidel k jeho používání. 

Pomocí navrhované evidence jsem získal přehled o skutečném aktuálním stavu a 

tím mi vznikla možnost tyto problémy postupně odstraňovat. Navrhované řešení není 

konečné, jelikož díky neustálým inovacím a rozvoji nových softwarových produktů vzniká 

potřeba s evidencí neustále pracovat. 
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