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Právní ochrana databází je od svého zavedení v komunitárním právu v roce 1996 pravidelným
tématem pro praxi, judikaturu i teorii a to nejen pro téměř všeobecný výskyt předmětu ochrany –
databází, ale také pro určitou kontraverzi, kterou tento druh sui generis ochrany přinesl. Ostatně i
hodnotící zpráva Komise stran implementace směrnice o databázích se musela vypořádat s poněkud
s rozpačitým dopadem směrnice do reálného právního života. Toto vše potvrzuje aktuálnost tématu.
Diplomantka se s tématem vypořádává velmi systematicky, za použití české i zahraniční (zde zejm.
britské a americké) literatury a judikatury netoliko evropské (viz stěžejní kauzy ESD British
Horserising Board), nýbrž též částečně i zahraniční národní (USA-zásadní kauza Feist, dále
Nizozemí). Náročnost tématu na teoretické znalosti, zpracování značného množství vstupních údajů
a použité metody (srovnání několika rovin právní regulace, studium zahraniční odborné literatury
knižní i časopisecké atp.) diplomantka zvládla na vynikající úrovni.
Práce je přehledně členěna na 5 základních kapitol, kde pilířem práce je především analýza české
právní úpravy databází v českém autorském zákoně v kontextu evropské komunitární úpravy. Lze
nicméně postrádat rozbor návrhu mezinárodní smlouvy o ochraně databází, jakkoliv šlo o
nerealizovaný projekt WIPO a českou resp. komunitární úpravu tedy nijak neovlivnil a tedy je mimo
rámec samotného zaměření práce.
Diplomantka je dobře obeznámena s právní úpravou, aplikací v praxi i problematickými aspekty. Po
formální stránce práce, tím méně pak z hlediska vyčerpání tématu, lze stěží co vytknout.

Práci doporučuji k obhajobě, přičemž podle výsledku ústní obhajoby navrhuji klasifikační stupeň
výborně. Při obhajobě by se diplomantka mohla zaměřit na úvahy de lege ferenda stran další
budoucnosti sui generis ochrany databází.

V Praze dne 4. září 2012

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

