
Softwarové licence

Adware 

Užívání software šířeného pod touto licencí je bezplatné, ale v programu se zobrazuje 
reklama, ze které je jeho vývoj placen. Odstranění reklamy úpravou programu není v souladu 
s licencí. Reklama bývá většinou stahována z Internetu. Příkladem je ICQ.

Cardware 

Software je možno neomezeně užívat v případě, že autorovi zašlete skutečnou pohlednici. 
Autor si tak zajistí nejen přísun pošty do své schránky, ale i přehled o místech, kde se jeho 
program užívá. Pro tuto licenci se někdy také používá název Postcardware.

Demo 

Program slouží pouze k předvedení schopností daného produktu, ne však k jeho plnému 
nasazení. Zpravidla bývá nějakým způsobem omezena funkčnost produktu, např. ukládání, 
zobrazování nebo zpracování. Často také bývá omezena časově.

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.

Freeware 

Forma distribuce software, která ponechává autorovi autorská práva, ale volně zpřístupňuje 
plně funkční software ostatním bez poplatků. Software by neměl být prodáván či šířen za 
úplatu, nesmí být pozměňován, autor může také omezit způsob použití například na pouze 
domácí použití. Autoři poskytují software pod touto licencí většinou pro vlastní uspokojení, 
prosazení pokrokového nápadu či prostě pro dobro všech.

GNU GPL 

GNU General Public License. Software šířený pod licencí GPL je možno volně používat, 
modifikovat i šířit, ale za předpokladu, že tento software bude šířen bezplatně (případně za 
distribuční náklady) s možností získat bezplatně zdrojové kódy. Toto opatření se týká nejen 
samotného softwaru, ale i softwaru, který je od něj odvozen. Na produkty šířené pod GPL se 
nevztahuje žádná záruka. Licence je schválená sdružením OSI. Používá jej například 
OpenOffice.org a všechny operační systémy založené na Linuxu.

LGPL 

Library GPL. Licence je kompatibilní s licencí GPL. Pod touto licencí se šíří zejména 
knihovny, protože narozdíl od licence GPL umožňuje vsazení LGPL knihovny i do programu, 
který není šířen pod GPL.

MPL 

Mozilla Public License. Základním elementem pokrytým licencí je každý jednotlivý zdrojový 
soubor. Autor takového souboru umožňuje komukoliv používat, měnit a distribuovat jeho 
zdrojový kód (i jako součást většího díla). Každá změna původních souborů je krytá licencí, 
tzn. musí se tedy zveřejnit. To samé platí pokud přenesete část původního souboru do nového 
souboru, tj. celý nový soubor je pak nezbytné zveřejnit. Pokud vytváříte nový produkt 
přidáním nových souborů, můžete pro tyto nové soubory použít libovolnou licenci. Binární 



verze lze licencovat libovolně, pokud to není výslovně v rozporu s MPL (zákaz distribuce 
zdrojů). Produkty pod touto licencí jsou distribuované jak jsou ("as is"), tj. bez záruk 
libovolného druhu. Program je například prohlížeč Mozilla Firefox a od něj odvozené 
programy.

MS EULA 

End-User License Agreement for Microsoft Software. Licencováno na základě odsouhlasení 
smlouvy mezi vámi a Microsoft Corporation. Pro instalaci programu je třeba tyto podmínky 
akceptovat a toto většinou potvrdit stiskem tlačítka během instalace. Tuto licenci využívají 
veškeré programy Microsoftu, kromě těch, které jsou vydány spolu se zdrojovým kódem.

Orphanware 

Program, který již není samotným autorem podporován nebo nabízen veřejnosti. Lze jej získat 
pouze z pořízených kopií. Funkčnost ani podpora tohoto programu není zaručena. 
Orphanware může být také Freeware u kterého je jasné, že jeho vývoj je ukončen a nebude 
další nová verze.

Plná verze 

Kompletní program bez jakýchkoliv omezení. Většinou je nutné si ho zakoupit. Spolu se 
zakoupením často dostáváte i podporu pro program.

Public Domain 

Uvedením této licence se autor vzdává kontroly nad publikovaným software - můžete jej 
volně šířit a používat, ale i měnit či zahrnout do svých aplikací.

Shareware 

Produkty jsou pod touto licencí šířeny zdarma. Autor obvykle požaduje zaplacení malé částky 
až v případě, kdy se uživateli produkt líbí a běžně jej používá. Zaplacením této částky se stává 
registrovaným uživatelem, může dostávat aktualizace, případně je mu k dispozici on-line 
podpora. Shareware býval v počátcích velmi levný - byl většinou produktem jednoho 
vývojáře a byl distribuován přímo klientům. Díky značnému rozšíření Internetu se z této 
licence stal naprosto obvyklý způsob distribuce software, který využívají i dříve typické 
krabicové produkty.

Start 

Zvláštní případ licencování produktu. Je to plně funkční verze omezená pouze počtem 
záznamů do databáze. Lze ho používat bezplatně i několik let, včetně upgrade. Přechod na 
placenou a počtem záznamů neomezenou verzi bývá zpravidla bezproblémový a bez ztráty 
dosavadních dat.

Trial 

Jedná se o komerční software, u kterého je časově omezena určitá funkce např. ukládání, tisk 
apod. Smyslem této licence je umožnit potencionálnímu zájemci si vyzkoušet ovládání 
programu a různých funkci před zakoupením plné verze.

W3C Document License 

Licence opravňuje ke kopírování a šíření dokumentů v libovolném médiu pro libovolný účel 
bez poplatku, je-li v každé kopii zahrnut odkaz na původní dokument W3C, upozornění na 
autorská práva W3C a status dokumentu (je-li znám). Licence neopravňuje k modifikaci či 
vytváření odvozenin dokumentů.
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