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Úvod 

Autorské právo, stejně jako jiné formy ochrany nehmotných statků a duševního 

vlastnictví, je v moderní době tzv. informační společnosti1 široce diskutovaným a 

aktuálním tématem. Problematika autorského práva zejména v digitálním prostředí je 

tudíž v centru pozornosti.2 Obecný trend posilování práv duševního vlastnictví či 

zavádění nových práv v této oblasti je zejména zaměřen na stimulaci inovace a pokroku.

Je však nutné zamýšlet se také nad důsledky, které tento proces může společnosti 

přinést. Z tohoto důvodu je na místě vždy před zavedením nového práva duševního 

vlastnictví či pokusu o nové formulace či rozšiřování již stávajících práv zvažovat 

rovněž dosažení optimální rovnováhy mezi touto ochranou a zájmem společnosti na 

rozvoji vědy a kultury.

Nárůst informací a poptávka po nich vedly k nebývalému rozvoji a 

nepostradatelnosti databází, které umožňují ve zlomku sekundy vyhledat potřebné údaje 

či data. Přehlednost, dostupnost a rychlost přenosu dat, jakožto nezbytné atributy 

rozvoje a samotné existence informační společnosti, představují také riziko snadného 

zneužití a vytěžování dat, a to zejména v soutěžních vztazích. Toto riziko stojí za 

úsilím Evropské unie harmonizovat oblast právní ochrany databází a snahou národních 

zákonodárců poskytnout databázím a jejich tvůrcům při splnění určitých podmínek 

autorskoprávní ochranu.

V této práci se proto autorka pokusí popsat a objasnit problematiku 

autorskoprávní ochrany databází. Nejprve se práce zaměří na vymezení a kategorizaci

databází v obecném slova smyslu za účelem představení rozsahu problematiky. 

Následně bude rozebrána platná právní úprava na úrovni evropské, když právo 

Evropské unie, které je pro Českou republiku závazné, vytvořilo harmonizovaný rámec 

pro právní ochranu databází. Pozornost bude zaměřena na úpravu obsaženou ve 

směrnici č. 96/9/ES Evropského Parlamentu a Rady ze dne 11. března 1996, o právní 

ochraně databází (dále jen „Směrnice“). Směrnice, které obecně řadíme mezi právní 

                                               
1 „Informační společnost“ je pojem, kterým označujeme společnost, pro niž je charakteristické užívání 

moderních technologií a globálních informačních infrasturktur, viz Harmonization of Systems: The Third 

Stage of the Information Society. Journal of Communication. 1993, roč. 43, č. 3, s. 133-140. ISSN 0021-

9916
2 EDWARDS, Lilian a Charlotte WAELDE. Law and the Internet. 3rd ed. Portland, Or.: Hart Pub., 2009, 

713 s. ISBN 9781841138152 (PBK.).
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akty Evropské unie dříve označované jako sekundární právo, zavazují členské státy 

k dosažení určitých cílů ve stanovené době, přičemž volba prostředků transpozice 

směrnic do národních právních řádů záleží na členských státech. Některé pojmy

Směrnice budou rovněž vysvětleny ve světle aktuální judikatury Soudního dvora

Evropské Unie (dále jen „SDEU“), který poskytuje zásadní výkladová stanoviska pro 

účely odstranění nejasností a sjednocení uplatňování Směrnice v jednotlivých členských 

státech.

V další části práce bude nejprve s ohledem na zahraniční studijní pobyt autorky 

ve Finsku, který byl zaměřen na oblast Innovation and Communications Law,3  

nastíněna platná právní úprava v této zemi, kde je tzv. ochrana katalogů typickým 

prvkem skandinávského práva s poměrně dlouhou tradicí. Následně se autorka zaměří 

na přehled platné právní úpravy v České republice dle zákona č.121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

(dále jen „Autorský zákon“ či „AZ“), který nabyl účinnosti dne 1. prosince 2000. 

Závěrem autorka stručně nastíní vliv zvláštního práva pořizovatele databáze na 

potenciální rozvoj informační společnosti, jeho dosavadní uplatňování v členských 

státech Evropské unie a posouzení smysluplnosti této sui generis ochrany databází na 

základě zhodnocení Směrnice vypracované Komisí v prosinci 2005.

V této práci bude využita zejména metoda analytická, když budou poznatky a 

informace nejprve získávány, následně zpracovány a ve svém důsledku budou nejen 

popsány, ale i vysvětleny zásadní skutečnosti. Vedle analýzy právní úpravy však bude 

věnována pozornost i sledování souvislostí, hodnocení a shrnutí jednotlivých jevů.

                                               
3 volný překlad: Právo informačních technologií
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1. Databáze

Vznik a rozvoj databází vedl k jejich nezastupitelné roli v současné společnosti. 

Obrovské množství informací, které nás obklopuje, vyžaduje pro svou správu účinné 

nástroje. Jedním ze způsobů, kterým lze databáze zjednodušeně definovat, je jejich 

označení jako nástroje pro správu informací. 

1.1. Vymezení pojmu databáze

Databáze zahrnují údaje a data téměř ze všech oblastí lidského života. Mohou se 

zaměřovat na osobní život jednotlivce a uspořádat třeba hudbu, kterou vlastní, dle 

abecedy či žánru. Mohou se zaměřit na události a akce společenského života a umožnit 

vyhledávání, v kterém z místních kin se promítá nejnovější film dle preferencí 

uživatele. Mohou však také obsahovat soudní rozhodnutí, zákony či jiné právní předpisy 

a tím zpřístupňovat jednotlivci veřejnou sféru. 

Je možné nalézt nespočetné množství účelů, které stojí v pozadí tvorby a správy

databází. Jejich základem však budou vždy požadavky a potřeby uživatelů, neboť jim 

jsou databáze určeny primárně. Posláním databází je zejména umožnit rychlé a 

bezproblémové vyhledání potřebných údajů či jiných prvků databáze. Jednotlivé prvky, 

které tvoří jádro databází, mohou tedy být značně rozmanité, aby však byla naplněna 

základní funkce databází, jejich vnitřní organizace je nezbytná. 

Databáze v obecném smyslu jsou vnitřně organizovanými soubory informací, 

údajů, dat, tedy soubory poznatků o jakýchkoli skutečnostech.4 Jednotlivé prvky 

databáze musí být systematicky nebo metodicky uspořádány, aby bylo možné hovořit o 

databázi a nikoliv o pouhém nahodilém a neuspořádaném shluku informací či jiných 

prvků. 

Na tomto místě je nicméně třeba zdůraznit, že ačkoliv se pojmy „data“ a 

„informace“ používají relativně běžně jako synonyma, v jazyce zejména počítačových 

odborníků je možné nalézt významový rozdíl, kdy data jsou chápána jako pouhé 

posloupnosti znaků, zatímco pouze je-li užito určité vhodné uspořádání, stávají se tato 

                                               
4 LEŠČINSKÝ, Jan. Právní ochrana databází. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, 173 s. Beckova edice 

právní instituty. ISBN 80-717-9833-9.
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data informacemi.5 Jak proto vyplývá ze samotné podstaty definice databáze v obecném 

smyslu, pokud jsou data vložena a uspořádána dle určitých kritérií, stávají se

informacemi. Teprve tehdy je možné získat jejich prostřednictvím potřebné poznatky či 

vědomosti.

1.2. Klasifikace databází

Databáze je možné členit či klasifikovat na základě různých kritérií. Základními 

klasifikačními prvky jsou obsah a struktura databáze, jakožto její pojmové znaky. Jak 

již bylo výše naznačeno, obsah databáze může být velice rozmanitý a záleží pouze na 

jejím tvůrci, zda do obsahu zahrne televizní programy regionálních vysílacích stanic, 

výsledky sportovních utkání fotbalových družstev či telefonní čísla a jména obyvatel 

obce. 

Podstatné pro klasifikaci databází na základě obsahového hlediska však je, zda 

se jedná o prvky právem chráněné či nikoliv. Pro představu lze jako příklad chráněné 

náplně databáze uvést osobní údaje fyzických osob, obchodní know-how či obchodní 

tajemství, státem utajované skutečnosti či autorská díla.6 Obsahem databází jsou však 

rovněž běžně i prvky nechráněné, pouhá fakta či rozhodnutí soudů a správních orgánů.

Pro účely této práce zaměřující se výhradně na autorskoprávní ochranu databází,

budou předmětem zkoumání pouze databáze, jejichž obsah tvoří uspořádané nechráněné

údaje nebo autorská díla. Toto omezení je dané na jedné straně tím, že existuje odlišná 

právní úprava týkající se výlučně ochrany osobních údajů.7 Na druhou stranu je

omezení dané rovněž tím, že základní funkcí databází je umožnit vyhledávání 

jednotlivých údajů v chráněných databázích, které jsou tvůrčí či do kterých bylo 

podstatně investováno. Tuto základní funkci vylučuje samotná povaha utajovaného 

know-how, obchodního tajemství či státem utajovaných skutečností. 

Kritérium struktury databáze je založeno na tom, že nahodilý shluk dat a údajů 

nelze za databázi v žádném případě považovat. Struktura databáze je proto zásadní a 

vychází ze způsobu výběru a uspořádání jejího obsahu. Tvůrce databáze tedy nejprve 

                                               
5 VIRTANEN, Perttu. Database rights in safe European home: the path to more rigorous protection of 

information. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2005, 425 s. ISBN 95-176-4996-7, str. 

31.
6 LEŠČINSKÝ, Jan. Právní ochrana databází. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, 173 s. Beckova edice 

právní instituty. ISBN 80-717-9833-9.
7 zákon č.101/2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, účinný ode dne 1.6.2000
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musí vybrat jaké informace či údaje budou do databáze zahrnuty. Databáze lze pak 

rozdělit na všeobecné, jež nabízejí informace v maximální škále, a speciální, odvětvové

či věcné, zaměřené pouze na určitou problematiku či oblast.8 S tímto dělením úzce 

souvisí rovněž klasifikace databází dle jejich zaměření na cílové skupiny: uchazeče o 

práci, vědce z oblasti teoretické fyziky, učitele, atd.

Vybere-li tvůrce databáze její obsah, dalším krokem je uspořádání a organizace

tohoto obsahu, což má ve svém důsledku usnadnit přístup a naplnit tak základní 

vyhledávací funkci databází. Struktura databáze se odvíjí od jejího obsahu. Vedle 

běžného abecedního uspořádání, je u specifických databází preferováno třídění 

v závislosti na charakteristikách dané oblasti či problematiky.

Tvůrcem databáze může být pouze jedna osoba, která stojí za procesem tvorby 

databáze od počátku až do konce. Vzhledem ke komplexnosti databází je však častá 

spolupráce více osob. Vztahy mezi jednotlivými osobami, které se podílí na tvorbě 

databází, mohou být zásadní otázkou, zejména jedná-li se o zaměstnance a 

zaměstnavatele či investora a zhotovitele. Tyto právní otázky budou blíže rozebrány 

v části této práce, která pojednává o právních vztazích k databázím vytvořených 

v součinnosti více osob.

Jsou-li databáze tvořeny za účelem zisku, můžeme je označit jako databáze 

komerční. Jejich tvůrce zpravidla vynakládá značné finanční, časové, tvůrčí i osobní 

úsilí za účelem dosažení zisku. Návratnost takto vynaložených investic stojí na počátku 

diskuzí o harmonizaci právní ochrany databází na půdě Evropské unie a následným 

zrodem Směrnice. Vedle komerčních databází však nelze opomenout ani nekomerční 

databáze: např. sbírky zákonů, soukromé databáze či databáze vědecké. Vědecké 

databáze byly diskutovány v odborných publikacích v souvislosti s ochranou, která je 

jim právem sui generis poskytována. Mnoho oblastí vědy a techniky je závislých na 

databázích představujících nepostradatelný nástroj pokroku. Vědecké databáze jsou 

často tvořeny kombinací, přidáváním a úpravou již publikovaných a systematicky 

upořádaných údajů. Mnozí vědečtí pracovníci pak vyjadřují obavy z nedostupnosti 

potřebných vědeckých údajů, když je poskytována ochrana souborům informací jako 

                                               
8 LEŠČINSKÝ, Jan. Právní ochrana databází. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, 173 s. Beckova edice 

právní instituty. ISBN 80-717-9833-9.
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takovým a dochází tak k jejich monopolizaci.9 Za těchto okolností, mohou nové objevy

a samotný pokrok společnosti záviset na rychlosti, s jakou budou právníci schopni 

sepisovat smlouvy, které budou opravňovat k čerpání dat z chráněných databází.10

Významná klasifikace databází je založena na kritériu formy jejich nosiče, kdy

je lze členit na neelektronické a elektronické. Neelektronické databáze jsou nejčastěji 

tištěné či psané, může se však jednat i o databáze obrazů a jiných děl či prvků.11

Elektronické databáze jsou spojeny s rozvojem informačních technologií a vznikem 

prvních systémů řízení báze dat v 60. letech 20. století.12 Zejména elektronické databáze 

a jejich ochrana stály na počátku diskuzí o přijetí Směrnice, přestože její působnost byla 

v závěru rozšířena i na databáze neelektronické, je nezpochybnitelné, že elektronické 

databáze jsou v moderní společnosti nepostradatelné a usnadňují náš každodenní život 

zcela zásadním způsobem.

Na tomto místě je důležité upozornit na fakt, že musíme rozlišovat mezi databází 

jako takovou a počítačovým programem, který umožňuje její ovládání a obsluhu. Toto 

rozlišení je významné rovněž pro tuto práci, neboť počítačovému programu se v rámci 

autorského práva přiznává samostatná právní ochrana. Harmonizace ochrany 

počítačových programů, jakožto literárních děl, byla provedena směrnicí č. 91/250/EHS 

Rady (ES) ze dne 14. května 1991, o právní ochraně počítačových programů ve znění 

směrnice č. 2009/24/ES Evropského Parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2009, o 

právní ochraně počítačových programů. V českém právním řádu lze problematiku 

ochrany počítačových programů nalézt v §65 a §66 AZ. Dále se tedy ochranou 

počítačových programů práce nezabývá a soustředí se na autorskoprávní ochranu 

poskytovanou souboru informací, databázím.

                                               
9 MAURER, M.Stephen a Suzanne SCOTCHMER. Database Protection: Is it broken and should we fix 

it?. Science. květen 1999, roč. 284/5417. str. 1129-1130. 

Dostupné z: http://www.sciencemag.org/content/284/5417/1129.summary
10 HUGENHOLTZ, P.Bernt, Stephen M. MAURER a Harlan J. ONSRUD. Europe`s Database 

Experiment. Science. říjen 2001, roč. 294, str. 789-790. 

Dostupné z: http://www.ivir.nl/staff/hugenholtz.html
11 LEŠČINSKÝ, Jan. Právní ochrana databází. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, 173 s. Beckova edice 

právní instituty. ISBN 80-717-9833-9.
12 Databáze. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2012-03-17].

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Databáze
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1.3. Základní východiska pro poskytování ochrany

V moderní informační společnosti, která se vyznačuje rostoucím objemem 

informací, rozvojem informačních technologií, rychlostí a aktuálností sdělování 

informací, jsou databáze naprostou nezbytností. Databáze umožňují zpracování

enormního množství informací a jejich dostupnost široké veřejnosti. 

S rozvojem a postupnou nepostradatelností databází si jejich tvůrci brzy 

uvědomili jejich potenciál, včetně potencionálního zisku při investicích do jejich tvorby 

a následném zpřístupnění. Tyto investice zahrnující nejen finanční, ale i časové či tvůrčí

úsilí a případné náklady mohou být v případě rozsáhlých databází značné. Současně je 

však jejich tvorba a rozmnožování prostřednictvím moderních informačních prostředků

spojena s jejich snadným zneužíváním, vytěžováním či jiným neoprávněným 

nakládáním s daty v nich obsažených.

Investoři do databází se mohou proti těmto neoprávněným zásahům bránit 

uzavíráním licenčních smluv. Přičemž o podání návrhu na uzavření licenční smlouvy 

jde i tehdy, směřuje-li projev vůle vůči neurčitému okruhu osob a souhlas s přijetím 

návrhu na uzavření smlouvy může být vyjádřen i provedením určitého úkonu, což je 

bezesporu přínosem zejména v případě zpřístupňování děl prostřednictvím počítačové 

sítě Internet či jiné sítě elektronických komunikací.13 Nicméně je třeba mít na paměti, že 

účinky licenční smlouvy jsou omezeny výlučně na její účastníky.

Tvůrci databází pak dále bojují proti neoprávněným užitím prostřednictvím 

technologických zábran (mezinárodní zkratka DMR, digital rights management). Mezi 

tyto technické prostředky ochrany práv ve vztahu k elektronickým databázím řadíme 

kontrolu přístupu, kódování, šifrování či jiné prostředky určené k tomu, aby 

znemožňovaly ty úkony, které oprávněná osoba neschválila. Tyto technologické 

zábrany však způsobují některé nežádoucí důsledky. Jedná se zejména o možnost 

majitelů práv fakticky kontrolovat i taková nakládání s dílem, která nepředstavují bez 

dalšího zásah do autorského práva dle autorského zákona, jako je například samotný 

přístup k dílu.14 Tím v důsledku omezují volný tok informací, který je pro společnost a 

její rozvoj zásadní.

                                               
13 Občanské právo hmotné. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Editor Marta Knappová, Jiří Švestka. Praha: ASPI, 

2002, 330 s. ISBN 80-863-9544-8, str. 230.
14 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. ISBN 80-

717-9608-5.
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Výše uvedené argumenty stojí na pozadí autorskoprávní ochrany databází, stejně 

jako ospravedlnění autorského práva obecně. Můžeme nalézt dvě základní východiska

pro ochranu poskytovanou databázím prostřednictvím autorského práva. Zaprvé, 

autorské právo přiznává tvůrcům databází práva k výsledkům jejich tvůrčí činnosti, 

když vychází z autorových přirozených či lidských práv k výsledku duševní činnosti.15

Zadruhé, základní argument pro autorskoprávní ochranu databází je možné nalézt 

v ekonomických teoriích. Databáze jsou nepostradatelné v současné společnosti a je 

proto třeba poskytnout jejich tvůrcům či potencionálním tvůrcům ekonomické pobídky 

k tvorbě a investicím do databází. Jedním z možných řešení je poskytnout databázím 

ochranu prostřednictvím autorského práva a zvláštního práva pořizovatele databáze.16

V následujících kapitolách se autorka pokusí objasnit tuto právní úpravu nejprve na 

úrovni evropské a následně na úrovni vnitrostátní.

2. Směrnice

Směrnice týkající se právní ochrany databází byla přijata dne 11. března 1996, 

téměř šest let poté, co byl projednán její první návrh na půdě Rady. Směrnice vytvořila 

základní dvoustupňový systém ochrany databází.17 Členským státům tak ukládá

povinnost chránit databáze jakožto výsledky vlastní duševní činnosti autora 

prostřednictvím autorského práva. Zásadní novinkou, kterou Směrnice přináší, je 

ochrana poskytovaná pořizovatelům databází, tj. právo sui generis, jehož účelem je 

zabránit neoprávněnému vytěžování nebo zužitkování obsahu databáze. Toto zvláštní 

právo pořizovatele databáze, za kterým stojí záměr poskytnout ochranu časovým a

finančním investicím a úsilí v procesu pořizování databáze bez ohledu na její tvůrčí 

aspekt, patří zároveň mezi nejvíce diskutované a kontroverzní prvky této Směrnice.

                                               
15 BENTLY, Lionel a Brad SHERMAN. Intellectual property law. 3rd ed. New York: Oxford University 

Press, c2008, 1143 s. ISBN 978-019-9292-042, str. 4.
16 tamtéž
17 HUGENHOLTZ, P.Bernt. Implementing the European Database Directive. In: COHEN JEHORAM, 

Herman, Jan J KABEL a G MOM. Intellectual property and information law: essays in honour of 

Herman Cohen Jehoram. Boston: Kluwer Law International, 1998, s. 183-200. ISBN 9041197028, str. 

183.
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2.1. Proces přijetí Směrnice

2.1.1. Zelená kniha (1988) a slyšení k Zelené knize (1990)

V červnu roku 1988 Evropská komise zveřejnila Zelenou knihu o autorském 

právu a výzvě technologie.18 Tento dokument pojednával v několika kapitolách o 

problematice autorského práva a jeho rostoucím významu pro průmysl a obchod.19

V centru pozornosti bylo zhodnocení toho, jakým směrem by se měla nadále ubírat 

ochrana autorů a jejich ekonomických zájmů, aby bylo dosaženo optimální rovnováhy 

mezi touto ochranou a zájmem společnosti na rozvoji vědy a kultury. 

Zásadní pro tuto práci je kapitola šestá Zelené knihy, která se věnuje otázkám 

spojeným s ochranou databází, ve smyslu souboru informací přístupných 

elektronickými prostředky.20 Komplexnost, způsob výběru dat a snadná přístupnost jsou 

uvedeny jako charakteristické prvky moderních databází, které stojí za jejich rostoucím 

významem pro jejich uživatele. Nejprve se pozornost zaměřuje na předmět ochrany.

Zde je poprvé zdůrazněno, že ochrana obsahu databází prostřednictvím autorského 

práva je z pohledu pořizovatele databáze nedostatečná. Evropská komise z tohoto 

důvodu navrhuje na základě analogie s právy souvisejícími s právem autorským 

směřování k ochraně tzv. neoriginálních databází, tj. databází, jejichž struktura

nesplňuje předpoklady pro ochranu autorským právem samotným.

Evropská komise proto došla k závěru, že z důvodu rozdílné úpravy a přístupu 

k ochraně databází mezi jednotlivými právními řády členských států, je dána autorita 

Evropského společenství přijmout legislativní opatření, aby bylo zabráněno 

potenciálnímu negativnímu vlivu na obchodní vztahy mezi členskými státy.21

Během následujícího období Evropská komise přijímala názory a komentáře 

k Zelené knize, které byly vyhodnoceny v rámci slyšení k Zelené knize v dubnu roku 

1990 a shrnuty v Reakci na Zelenou knihu v lednu 1991,22 která měla být základem pro 

další kroky Evropské komise. Shrneme-li tyto komentáře, můžeme sledovat zejména 

podporu harmonizace ochrany databází prostřednictvím Směrnice, založenou na idejích

                                               
18 Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology-Copyright issues requiring immediate 

action, COM (88) 172, 7th June 1988
19 tamtéž, str. 10
20 tamtéž, str. 205
21 VIRTANEN, Perttu: op. cit., str. 47.
22 Follow-up to the Green Paper, COM (90) 584 FINAL, Brussels, 17th January 1991
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Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl (dále „Bernská úmluva“),23

která by sjednotila pravidla autorského práva v této oblasti.24 Naopak zvláštnímu právu 

pořizovatele databáze nebyla obecně vyjádřena široká podpora. 

2.1.2. Návrh Směrnice

První návrh Směrnice25 byl předložen Radě dne 13. května 1992. Evropská 

komise v tomto prvotním návrhu představila novou dvoustupňovou formu ochrany 

databází, přičemž tato ochrana měla být poskytnuta výlučně databázím elektronickým. 

Na základě recitálů návrhu Směrnice a důvodové zprávy k tomuto návrhu26 je možné 

vyvodit základní důvody pro představení návrhu v této podobě. 

Podoba autorského práva, jakožto hlavního nástroje ochrany databází, se 

v jednotlivých členských státech lišila a pro účely právní jistoty a zajištění funkcí 

vnitřního trhu bylo tedy nutné tuto oblast práva sjednotit.27 Podstatné rozdíly bylo 

možné sledovat zejména mezi kontinentální autorskoprávní ochranou založenou 

především na požadavku původnosti databáze a úpravou ve Velké Británii, kde byla 

ochrana poskytována databázím rovněž na základě vynaloženého úsilí či dovedností.

Rovněž v zemích severní Evropy existovala již zažitá ochrana prostřednictvím tzv. 

Nordic catalogue rule proti kopírování obsahu databází. Neméně významným důvodem 

pro formování podoby návrhu Směrnice poté byla celková podpora a zvýšení investic 

do tvorby databází za účelem podpory rozvoje průmyslu a obchodu.28

Návrh Směrnice upravoval právní vztahy k elektronicky zpřístupněným 

databázím, které byly vymezeny jako soubor děl, údajů nebo jiných materiálů, 

systematicky nebo metodicky uspořádaný elektronickými prostředky a zahrnující 

materiály potřebné ke svému provozu.29

Dvoustupňový systém ochrany databází byl tvořen nejen harmonizací 

autorskoprávní ochrany pro původní databáze, ale rovněž zcela novým právem sui 

                                               
23 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886 ve znění její poslední revize 

(Paříž 1971), vyhl. MZV č. 133/1980 Sb. ve znění vyhl. č. 19/1985 Sb.
24 Follow-up to the Green Paper, str. 18
25 Proposal for a Directive on the legal protection of databases, OJ (C) 156/4, 23rd June 1992
26 Explanatory Memorandum to the Proposal for a Directive on the legal protection of databases, COM 

(92) 24 final, 13th May 1992
27 recitály 1 až 4 návrhu Směrnice z 23. června 1992
28 recitál 12 návrhu Směrnice z 23. června 1992
29 článek 1 odst. 1 návrhu Směrnice z 23. června 1992
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generis pro databáze, které mohou tvůrčí prvek zcela postrádat. Harmonizace 

autorského práva, která byla stanovena jako hlavní cíl na počátku přípravy návrhu 

Směrnice, byla tedy doplněna ochranou obsahu databáze představujícím právo sui 

generis.

V původním návrhu Směrnice toto právo vycházelo z práva nekalé soutěže, kdy 

opravňovalo pořizovatele databáze zabránit neoprávněnému vytěžování nebo 

zužitkování obsahu databáze pro komerční účely. V pozadí zařazení práva sui generis

do návrhu Směrnice lze sledovat dopad v Evropě široce diskutovaných a sledovaných 

soudních rozhodnutí v Nizozemí a USA v roce 1991, které ukázaly, že ochrana 

poskytovaná pořizovatelům databází výlučně autorským právem nemusí být dostatečná.

Nejvyšší soud v Nizozemí judikoval ve svém rozhodnutí Van Dale v. Romme,30

že souboru slov může být poskytnuta ochrana výlučně v případě, je-li způsob výběru 

vyjádřením autorovy vlastní tvořivosti. Z odborné literatury je pak obecně známější 

rozhodnutí Nejvyššího soudu v USA, Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service

Company Inc.31 Feist Publications je společnost, která vydává telefonní seznamy

zahrnující osoby a telefonní čísla ve státě Kansas v USA. Společnost Rural Telephone 

Service Company pak vydává telefonní seznamy pouze regionálně, pro severozápadní 

oblast Kansasu v USA. Feist Publications získala údaje z jiných oblastí Kansasu od 

dalších telefonních společností na základě licenčních smluv. Rural Telephone Service 

Company odmítla licenční smlouvu uzavřít, Feist Publications tedy zkopírovala bez 

jejího souhlasu více než 4000 údajů z jejich databáze.

Následně Rural Telephone Service žalovala Feist Publications z důvodu 

porušení jejích autorských práv, nicméně Nejvyšší soud v USA odmítl poskytnout 

autorskoprávní ochranu pouhému abecednímu seznamu osob s podrobnými údaji o nich.

V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud v USA zdůraznil, že pro poskytnutí ochrany souboru 

faktů prostřednictvím autorského práva, je vyžadována alespoň minimální tvořivost při 

výběru nebo uspořádání dat v dané kompilaci. Ochrana naopak není poskytována 

                                               
30 Rozsudek Nejvyššího soudu v Nizozemí ze dne 4. ledna 1991 ve věci Van Dale Lexicografie B.V. v. 

Rudolf Jan Romme, NJ 608.
31 Rozsudek Nejvyššího soud v USA ze dne 23. května 1991 ve věci Feist Publications, Inc. v. Rural 

Telephone Service Co., Inc., 111 S. Ct. 1282.
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vynaloženému úsilí a investicím (doctrine sweat of the brow), pokud databázi nelze 

kvalifikovat jako původní a poskytnout jí tak autorskoprávní ochranu.32

Tato soudní rozhodnutí bezpochyby stála za rozhodnutím Evropské komise o 

tom, že dosavadní ochrana poskytovaná databázím prostřednictvím autorského práva 

není dostatečná, když nejsou chráněny soubory dat komplexní (z důvodu nenaplnění

požadavku tvůrčího výběru) ani soubory, které nejsou kreativně uspořádány (např.

abecední uspořádání). V důsledku těchto soudních rozhodnutí tedy byl do návrhu 

Směrnice zakomponován zcela ojedinělý a nový koncept zvláštního práva pořizovatele 

databáze.

Poté, co byl Radě představen první návrh Směrnice, následoval proces 

připomínek, kritiky a komentářů, včetně stanoviska Evropského Parlamentu33 či 

Evropského hospodářského a sociálního výboru,34 které vyústily ve významné úpravy 

samotného textu návrhu Směrnice. Tento upravený návrh Směrnice35 byl dne 4. října 

1993 předložen Radě. Z provedených změn stojí za zmínku prodloužení doby trvání 

práva sui generis z původně navrhovaných 10 let na 15 let a rozšíření definice databáze 

tak, že vedle děl, údajů nebo jiných materiálů zahrnula rovněž data. Vliv na podobu 

návrhu Směrnice měl také v té době probíhající proces přípravy Dohody o obchodních 

aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights, dále jen „Dohoda TRIPS“)36 a Smlouvy Světové 

organizace duševního vlastnictví o právu autorském (World Intellectual Property 

Organization Copyright Treaty, dále jen „Smlouva WIPO o právu autorském“).37

Nicméně ani tento pozměněný návrh však nebyl návrhem konečným. Výslednou 

podobu Směrnice zásadním způsobem ovlivnil Společný postoj Rady38 přijatý 10. 

července 1995. Na základě tohoto dokumentu byl rozšířen předmět Směrnice na 

všechny databáze bez ohledu na formu jejich nosiče. Ačkoliv původním impulsem pro 

                                               
32 HUGENHOLTZ, P.Bernt. Implementing the European Database Directive. In: COHEN JEHORAM, 

Herman, Jan J KABEL a G MOM. Intellectual property and information law: essays in honour of 

Herman Cohen Jehoram. Boston: Kluwer Law International, 1998, s. 183-200. ISBN 9041197028, str. 

185.
33 Decision of the European Parliament, OJ (C) 194/44,  19th July 1993.
34 Opinion on the proposal for a Council Directive, OJ (C) 19/3, 25th January 1993.
35 Amended proposal for a Council Directive, OJ (C) 308/1, 15th November 1993.
36 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sdělení MZV č. 191/1995 Sb.
37 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, sdělení MZV č. 33/2002 Sb.m.s.
38 Common position of the Council OJ (C) 288/14, 30th October 2005.
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úvahy o přijetí Směrnice byl zejména rostoucí význam elektronických databází, toto 

omezení předmětu nemělo dle Společného postoje Rady racionální základ a bylo proto 

mnohými kritizováno.

Původní návrh Směrnice upravoval vedle harmonizace autorskoprávní ochrany 

databází na základě původnosti také právo pořizovatele databáze zabránit 

neoprávněnému vytěžování nebo zužitkování obsahu databáze pro komerční účely. 

Druhou zásadní změnou, kterou přinesl Společný postoj Rady, pak bylo vypuštění 

omezujícího požadavku komerční účelovosti pro založení práva sui generis. Tento 

nečekaný a Radou neodůvodněný krok má rozsáhlý dopad na samou podstatu tohoto 

nového práva.

Zvláštní právo pořizovatele databáze mělo být prostředkem proti parazitování na 

cizím úsilí ve vztazích mezi soutěžiteli, avšak ochrana obsahu databází byla tímto

bezdůvodně namířena proti běžným uživatelům databází.39 Tento krok, kterým byl zcela 

zásadním způsobem rozšířen předmět ochrany poskytnutý Směrnicí pořizovatelům 

databází, však nebyl podložen žádným racionálním zdůvodněním. Ačkoli právě důvody, 

které vedou zákonodárce k přijetí konkrétní právní úpravy, jsou zásadní pro aplikaci a 

interpretaci právních norem, a ve svém důsledku vedou k vyjasnění právních předpisů a 

zajištění jejich jednotného uplatňování. 

2.1.3. Přijetí Směrnice

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o právní ochraně databází byla dne 11. 

března 1996 přijata Radou.40 Legislativní proces, na jehož počátku stála Zelená kniha, 

byl po mnoha letech završen přijetím Směrnice, která nejen harmonizuje autorskoprávní 

ochranu databází, ale zároveň zavádí zvláštní právní ochranu obsahu databází. 

Členským státům byla stanovena lhůta do 1. ledna 1998 k tomu, aby byl završen proces 

implementace Směrnice do domácí legislativy. Účinky Směrnice nejsou omezeny pouze 

na oblast Evropské Unie, ale působí rovněž v celém Evropském hospodářském prostoru, 

včetně Norska, Islandu a Lichtenštejnska, tedy zemí, které se rozhodly nevstoupit do 

Evropské Unie. Rovněž země, které aspirují na členství v Evropské Unii, zpravidla 

                                               
39 VIRTANEN, Perttu: op. cit., str. 90.
40 Směrnice č. 96/9/ES Evropského Parlamentu a Rady ze dne 11. března 1996, o právní ochraně databází
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harmonizují své právní řády pro účely budoucího přistoupení k Evropské Unii, a tak lze 

říci, že Směrnice takto ovlivňuje i jejich právní řády. 

V průběhu 90. let bylo přijato více směrnic zaměřených na oblast práva 

duševního vlastnictví, např. Směrnice 92/100/EHS o právu na pronájem a na půjčování 

a o některých právech souvisejících s právem autorským v oblasti duševního 

vlastnictví41 či Směrnice 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů.42 Tyto 

legislativní počiny Evropského společenství obecně odráží hospodářskou politiku 

zaměřenou na posílení stávajících či vytváření nových práv k duševnímu vlastnictví. 

Tento přístup však věnuje pouze okrajovou pozornost tomu, aby byla zajištěna 

rovnováha mezi posilováním či tvorbou nových práv a co možná nejširším možným 

přístupem společnosti ke kulturním hodnotám a informacím. Je třeba si uvědomit, že 

konstantní posilování práv duševního vlastnictví s sebou nemusí vždy nést stimulaci 

kreativity a inovace ve vědě či kultuře.43

2.2. Analýza Směrnice

Na základě procesu popsaného v předchozí kapitole byla po osmi letech od 

zveřejnění Zelené knihy dne 11. března 1996 přijata Směrnice o právní ochraně 

databází. Ačkoli lhůta pro implementaci Směrnice do národních právních řádů uplynula 

dne 1. ledna 1998, zůstává tato nadále základem a východiskem pro proces interpretace 

i aplikace vnitrostátního práva. Z tohoto důvodu je třeba Směrnici na tomto místě 

analyzovat. Tato analýza bude opřena také o výkladová stanoviska, která ve svých 

rozhodnutích poskytl SDEU za účelem odstranění nejasností a sjednocení uplatňování

Směrnice v jednotlivých členských státech. 

2.2.1. Základní koncepty

Podstatou každého právního předpisu je definování oblasti jeho působnosti. 

Rovněž pro Směrnici je vymezení její věcné působnosti zásadní, proto se její první 

kapitola zaměřuje na tuto problematiku. 

                                               
41 Směrnice č. 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992, o právu na pronájem a na půjčování a o některých 

právech souvisejících s právem autorským v oblasti duševního vlastnictví
42 Směrnice č. 91/250/EHS ze dne 17. května 1991, o právní ochraně počítačových programů
43 BOYLE, James. The public domain: enclosing the commons of the mind. New Haven: Yale University 

Press, c2008, 315 s. ISBN 03-001-3740-0, str. 205.
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Zatímco v původním návrhu této Směrnice měla být ochrana poskytována 

výlučně elektronickým databázím, pozměněné a schválené znění zahrnuje všechny 

databáze nezávisle na jejich formě.44 Ochrana je tak poskytována nikoli pouze 

elektronickým databázím přístupným prostřednictvím počítačových sítí, ale rovněž 

databázím neelektronickým, nejčastěji tištěným či psaným. V moderní době, kdy je

prostřednictvím skenerů a tiskáren snadný převod z jedné formy do druhé, nelze nalézt

ospravedlnitelný důvod pro rozlišování mezi těmito formami pro účely jejich ochrany. 

Tato formulace odpovídá rovněž mezinárodní úpravě, kdy Dohoda TRIPS v článku 10 

poskytuje autorskoprávní ochranu databázím „zpracovaným počítačem nebo v jiné 

formě.“ Podobně Smlouva WIPO o právu autorském stanoví ochranu prostřednictvím 

autorského práva souboru údajů nebo jiných prvků „v jakékoli formě.“ Nicméně je 

nadále třeba mít na vědomí, že jsou to zejména elektronické databáze, jejichž význam je 

v dnešním moderním světě nezastupitelný. 

Jak již bylo uvedeno výše, chráněny touto Směrnicí nejsou počítačové programy 

používané při pořizování nebo provozování databází přístupných elektronickými 

prostředky.45 Nicméně dle recitálu 20 Směrnice se ochrana může rovněž vztahovat na 

prvky nezbytné pro provoz nebo vyhledávání v určitých databázích, jako jsou thesaurus 

nebo systémy indexace. 

Řekne-li se databáze, bude existovat rozdíl mezi tím, jak bude tomuto pojmu 

rozumět počítačový odborník a jak běžný uživatel. Z tohoto důvodu lze v článku 1 odst. 

2 Směrnice nalézt definici databáze pro účely tohoto předpisu. Databází tak rozumíme

soubor děl, údajů, nebo jiných nezávislých prvků, které jsou systematicky nebo 

metodicky uspořádány a které jsou jednotlivě přístupné elektronickými nebo jinými 

prostředky. 

Základ definice tak tvoří konstatování, že databáze jsou soubory. Dle recitálu 

Směrnice46 se takovéto soubory rovněž někdy nazývají kompilace. Co tedy tvoří tyto 

soubory? Na prvním místě jsou zmíněna díla, ať již ve smyslu autorskoprávně 

chráněných či nechráněných děl jako jsou sborníky či sbírky. Autorův souhlas zpravidla 

ve formě udělení licence je nezbytný pro případ zařazení autorskoprávně chráněného 

díla do databáze. Je tedy možné, že databáze bude tvořena prvky, které samy o sobě 

                                               
44 čl. 1 odst. 1 Směrnice, recitál 14 Směrnice
45 čl .1 odst. 3 Směrnice, čl. 2 písm. a) Směrnice
46 recitál 13 Směrnice
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požívají autorskoprávní ochrany nezávisle na ochraně poskytované databázi, nebo 

naopak databáze může být tvořena prvky zcela nechráněnými.

Tyto soubory však vedle děl mohou zahrnovat také soubory údajů a fakt či 

jakékoli jiné soubory věcí či informací. Databází se tedy rozumí soubory literárních, 

uměleckých, hudebních nebo jiných děl, jakož i soubory prací nebo jiných prvků, jako 

jsou texty, zvuky, obrazy, čísla, fakta a údaje.47 Zásadní podmínkou existence databáze 

je vzájemná nezávislost prvků jejího obsahu, tj. prvků, které lze od sebe oddělit, aniž by 

tím byl dotčen jejich informační, literární, umělecký, hudební nebo jiný obsah.48 Recitál 

17 Směrnice tak výslovně z ochrany vylučuje záznam audiovizuálního, 

kinematografického, literárního nebo hudebního díla.

Druhou základní složkou definice databáze je systematické nebo metodické 

uspořádání jejích prvků. Z tohoto důvodu příslovečná krabice od bot plná různorodých 

poznámek nebude požadavek uspořádání splňovat, stejně jako netříděná data na pevném 

disku bez jejich kombinace s obslužným programem nelze jako databázi kvalifikovat.49

Recitál 21 Směrnice toto dále upřesňuje, když stanoví, že tyto prvky nemusí být 

nezbytně ve skutečnosti hmotně uloženy v uspořádané podobě. Obsah elektronických 

databází, na které se tento recitál zjevně vztahuje, tedy nemusí být hmotně uložen již 

systematicky či metodicky organizován, pokud lze toto uspořádání v případě potřeby 

uživatele realizovat ve spojení s obslužným počítačovým programem.

V rozhodnutí Fixtures Marketing v. OPAP50 se k problematice uspořádání 

vyjádřil i SDEU. Ten v tomto rozhodnutí uvedl, že i přesto, že se podle dvacátého 

prvního bodu odůvodnění Směrnice nevyžaduje, aby toto systematické nebo metodické 

uspořádání bylo viditelné, nese tato podmínka s sebou požadavek, aby byl tento soubor 

na pevném nosiči libovolné povahy a aby v souladu s třináctým bodem odůvodnění téže 

Směrnice zahrnoval technický prostředek jako je elektronický, elektromagnetický nebo 

elektrooptický postup nebo jiný prostředek, jako je věcný rejstřík, obsah, plán nebo 

                                               
47 recitál 17 Směrnice
48 TŮMA, Pavel. K pojmovým znakům a trvání zvláštního práva pořizovatele databáze ve světle 

judikatury Evropského soudního dvora. Právní rozhledy. 2006, č. 1, s. 16-19.
49 HUGENHOLTZ, P.Bernt. Implementing the European Database Directive. In: COHEN JEHORAM, 

Herman, Jan J KABEL a G MOM. Intellectual property and information law: essays in honour of 

Herman Cohen Jehoram. Boston: Kluwer Law International, 1998, s. 183-200. ISBN 9041197028, str. 

186
50 Fixtures Marketing v. Organismos prognostikon agonon podosfairou (OPAP), C-444/02 rozsudek 

SDEU ze dne 9. 11. 2004
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zvláštní způsob řazení, který umožňuje lokalizovat každý nezávislý prvek souboru.51

Dále SDEU doplnil, že tato druhá podmínka umožňuje odlišit databázi ve smyslu 

Směrnice, charakterizovanou prostředkem umožňujícím vyhledat v ní každý z jejích 

prvků, od sbírky prvků, jež poskytuje informace, ale postrádá jakýkoli prostředek pro 

zpracování jednotlivých prvků, které ji tvoří.52

V tomto odůvodnění SDEU je rovněž zmíněn další element definice databáze, a 

to požadavek, aby nezávislé prvky databáze byly jednolitě přístupné elektronickými 

nebo jinými prostředky. SDEU k definici databáze ve smyslu čl. 1 odst. 2 Směrnice 

shrnul, že tato zahrnuje každý soubor obsahující od sebe oddělitelná díla, údaje nebo 

jiné prvky, aniž by tím byla dotčena jejich hodnota nebo obsah, a zahrnuje jakoukoli 

metodu nebo jakýkoli systém umožňující vyhledat každý z prvků, který jej tvoří.53

Z důvodu již dosažené harmonizace pro oblast práva na pronájem a na půjčování 

a některá práva související s autorským právem v oblasti duševního vlastnictví54 a doby 

trvání ochrany autorského práva a některých práv s ním souvisejících55 nejsou tyto 

předpisy Směrnicí dotčeny. Rovněž osobnostní autorská práva nespadají do oblasti 

působnosti Směrnice56 a jejich ochrana má být zajištěna právními předpisy členských 

států v souladu s ustanoveními Bernské úmluvy. 

2.2.2. Autorské právo

Jak již bylo výše zmíněno, Směrnice vytvořila základní dvoustupňový systém 

ochrany databází. Databáze, která splní výše uvedené definiční znaky, může být 

v důsledku zavedení tohoto systému předmětem práva autorského či předmětem 

zvláštního práva pořizovatele databáze. Autorské právo a zvláštní právo pořizovatele 

databáze tvoří dvě samostatná práva, jejichž předmět a podmínky použití se liší.57

Vyloučeno není ani souběžné uplatnění zvláštního práva pořizovatele databáze a 

                                               
51 odst. 30 tohoto rozhodnutí
52 odst. 31 tohoto rozhodnutí
53 odst. 32 tohoto rozhodnutí
54 Směrnice č. 92/100/EHS Rady ze dne 19. listopadu 1992, o právu na pronájem a na půjčování a o 

některých právech souvisejících s právem autorským v oblasti duševního vlastnictví
55 Směrnice č. 93/98/EHS Rady ze dne 29. října 1993, o harmonizaci doby ochrany autorského práva a 

určitých práv s ním souvisejících
56 recitál 28 Směrnice
57 Dataco Football Ltd., C-604/10 rozsudek SDEU ze dne 1. března 2012
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ochrany databáze či jejího obsahu prostřednictvím autorského práva.58 Na tomto místě 

pak bude pozornost zaměřena na systém ochrany prostřednictvím autorského práva, 

kterému je věnována druhá kapitola Směrnice.

Východiskem této úpravy je článek 3 Směrnice, na základě kterého je chráněna 

výlučně struktura databáze. Pouze je-li způsob výběru nebo uspořádání obsahu vlastním 

duševním výtvorem autora, přiznává se databázi ochrana autorským právem. Tato 

hlediska jsou jedinými, která lze při posuzování kvalifikace pro autorskoprávní ochranu, 

uplatnit. Vyloučeno je výslovně posuzování kritéria týkající se kvality či estetické 

hodnoty databáze.59 Rovněž obsah databáze nehraje pro její autorskoprávní ochranu dle 

této Směrnice roli a ani práva k tomuto obsahu nejsou touto ochranou dotčena.60

Toto kritérium „výběru nebo uspořádání obsahu“ odpovídá článku 10 Dohody 

TRIPS. Hledisko původnosti, tj. požadavek vlastního duševního výtvoru autora, je také 

vyjádřen v článku 1 Směrnice o právní ochraně počítačových programů. Právě v této 

oblasti samotných podmínek pro poskytnutí ochrany autorským právem byly mezi 

členskými státy rozdíly, které měly potencionální nepříznivé účinky na fungování 

vnitřního trhu.61 Harmonizace tohoto aspektu prostřednictvím Směrnice proto 

představuje určitý kompromis mezi obecně nižšími požadavky skill and labour ve 

Velké Británii či Irsku a naopak zvýšenými požadavky pro autorskoprávní ochranu 

některých států kontinentální Evropy, například Německa vyjádřené v rozhodnutí 

Inkassoprogramm.62

SDEU se ve své rozhodovací činnosti zabýval rovněž problematikou výkladu 

některých pojmů autorského práva dle Směrnice ve svém rozhodnutí ze dne 1. 3. 2012 

Dataco Football Ltd and Others v. Yahoo! UK Ltd and Others.63 Spor mezi 

společnostmi se týkal uplatňování práv duševního vlastnictví ve vztahu k rozpisům 

utkání anglických a skotských fotbalových ligových soutěží.

                                               
58 čl. 7 odst. 4 Směrnice
59 recitál 16 Směrnice
60 recitál 27 Směrnice, čl. 3 odst. 2 Směrnice
61 recitál 2 Směrnice
62 HUGENHOLTZ, P.Bernt. Implementing the European Database Directive. In: COHEN JEHORAM, 

Herman, Jan J KABEL a G MOM. Intellectual property and information law: essays in honour of 

Herman Cohen Jehoram. Boston: Kluwer Law International, 1998, s. 183-200. ISBN 9041197028, str. 

187.
63 Dataco Football Ltd and Others v. Yahoo! UK Ltd and Others, C-604/10 rozsudek SDEU ze dne 1. 

března 2012



19

V tomto rozhodnutí SDEU rozvedl, že pojem vlastní duševní výtvor autora 

odkazuje na kritérium originality, přičemž toto kritérium je naplněno v případě, že autor 

databáze prostřednictvím výběru nebo uspořádání údajů, které databáze obsahuje, 

vyjádří své tvůrčí schopnosti originálním způsobem prostřednictvím rozhodnutí 

učiněných na základě své tvůrčí svobody. Naproti tomu uvedené kritérium není splněno 

v případě, že vytvoření databáze je dáno technickými úvahami, pravidly nebo 

omezeními, která neponechávají žádný prostor pro tvůrčí svobodu.64 Významné je 

rovněž konstatování soudu, že skutečnosti, které se týkají duševního úsilí a dovedností 

vynaložených na vytvoření údajů, nemohou být zohledněny při posouzení způsobilosti 

databáze pro autorskoprávní ochranu dle Směrnice.65 Stejně tak je pro posouzení 

způsobilosti databáze pro autorskoprávní ochranu bezvýznamné, že tento výběr či 

upořádání obsahuje či neobsahuje přidání podstatného významu těmto údajům.66 Dále 

nemá pro posouzení způsobilosti databáze pro ochranu prostřednictvím autorského 

práva význam, zda bylo vynaloženo značné pracovní úsilí a dovednosti jejího autora, 

nevyjadřují-li žádnou originalitu výběru nebo uspořádání těchto údajů.67

Autorem databáze je fyzická osoba nebo skupina fyzických osob, které databázi 

vytvořily.68 Členské státy dále mohou samy rozhodnout, zda připustí autorství 

právnických osob. Je-li autorem databáze skupina fyzických osob, pak nositeli 

výlučných práv jsou tyto osoby společně.69 Pokud právní řád členských států upravuje 

kolektivní díla, pak náleží majetková práva osobě, které náleží autorské právo.70

Ačkoliv dle vzoru směrnice na ochranu počítačových programů byla v původním 

návrhu Směrnice obsažena právní úprava zabývající se situací, kdy je databáze 

vytvářena zaměstnancem, v průběhu legislativního procesu byla tato právní úprava 

vypuštěna. Nyní je tak pouze na uvážení členských států, jak upraví majetková práva 

k zaměstnanecké databázi, tj. budou-li náležet zaměstnavateli.71

Osobnostní práva jsou sice autorovi Směrnicí přiznána, nicméně jejich ochrana 

má být zajištěna právními předpisy členských států v souladu s ustanoveními Bernské 
                                               
64 odst. 37, 38 a 39 tohoto rozhodnutí
65 odst. 33 tohoto rozhodnutí
66 odst. 41 tohoto rozhodnutí
67 odst. 42 tohoto rozhodnutí
68 čl. 4 odst. 1 Směrnice
69 čl. 4 odst. 3 Směrnice
70 čl. 4 odst. 2 Směrnice
71 recitál 29 Směrnice
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úmluvy.72 Úpravu osobnostních autorských práv nicméně nenalezneme v žádném 

z relevantních předpisů Evropské Unie. Směrnice tedy vymezuje výlučná majetková 

práva autora neboli vyhrazené činnosti a stanoví povinnost členským státům zajistit, aby 

vnitrostátní úprava těchto práv byla minimálně hmotněprávně rovnocenná.73

Bez souhlasu autora tedy není možné databázi nebo její části rozmnožovat, 

rozšiřovat na veřejnost či zpřístupňovat jiným způsobem než rozšiřováním, jakkoli 

sdělovat, zobrazovat nebo předvádět na veřejnosti.74 Prvním prodejem rozmnoženiny 

databáze nositelem práv nebo s jeho souhlasem na území Společenství se však vyčerpá 

právo na kontrolu opětného prodeje této rozmnoženiny ve Společenství, takže opětný 

prodej již nemůže autor kontrolovat. Na rozšiřování on-line databází či jejich 

rozmnoženin se nicméně institut vyčerpání práva nevztahuje.75

Dle článku 5 písm. a) a písm. e) Směrnice řadíme mezi výlučná majetková práva 

autora dále překlad, zpracování, úpravu či jakoukoli změnu databáze, a výše zmíněná 

majetková práva se uplatní i k těmto výsledkům činnosti. Autor databáze má rovněž 

právo databázi pronajímat a půjčovat.76

I v případě, že je databázi poskytnuta autorskoprávní ochrana a autor databáze 

tedy požívá výlučných majetkových práv, jsou určité činnosti přípustné i bez autorova 

souhlasu. Tyto přípustné činnosti neboli výjimky z vyhrazených činností nalezneme 

v článku 6 Směrnice. První a zároveň jediná zákonná výjimka uvedená v článku 6 

Směrnice se týká užívání databáze, jejích rozmnoženin nebo její části oprávněným 

uživatelem. Uživatel, kterému je zpřístupněna databáze, je oprávněn užívat ji způsobem 

a za účelem stanoveným v licenční smlouvě či způsobem jinak obvyklým. Toto 

oprávnění ve vztahu k obvyklému užívání databáze oprávněným uživatelem nelze pod 

sankcí neplatnosti vyloučit či omezit ani dohodou stran.77

Směrnice uvádí další možné výjimky, přičemž však rozhodnutí o jejich 

implementaci do národních právních řádů ponechává na členských státech. Tyto možné 

výjimky zahrnují vedle výjimek tradičně upravených vnitrostátním právem 
                                               
72 recitál 28 Směrnice
73 recitál 32 Směrnice
74 čl. 5 písm. a), c), d) Směrnice
75 čl. 5 písm. c), recitál 33 Směrnice
76 recitál 24 Směrnice ve spojení se Směrnicí Rady č. 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na 

pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti práv duševního vlastnictví souvisejících 

s autorským právem
77 článek 15 Směrnice
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rozmnožování databáze v neelektronické podobě pro osobní potřebu, užití databáze pro 

účely názorného vyučování či vědeckého výzkumu, veřejné bezpečnosti nebo správního 

či soudního řízení. Odkazem na článek 10 odst. 1 Bernské úmluvy se povoluje citace 

databáze, pokud je odůvodněná a v souladu s poctivými zvyklostmi. Zároveň se však 

v souladu s třístupňovým pravidlem upraveným Bernskou úmluvou zakazují taková 

užití ze strany oprávněného uživatele, která by způsobovala nepřiměřenou újmu 

oprávněným zájmům pořizovatele nebo by byla v rozporu s obvyklým užíváním.78

Doba trvání ochrany autorského práva je v délce 70 let po smrti autora stanovena 

směrnicí o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním 

souvisejících,79 na kterou recitál 25 Směrnice odkazuje.

Na závěr této podkapitoly lze shrnout, že autorské právo poskytuje ochranu

struktuře databází a nevztahuje se na jejich obsah. Jedinou výjimkou je případ, kdy

obsah databáze či její části tvoří díla, která samotná požívají ochrany prostřednictvím 

autorského práva či práv s autorským právem souvisejících. Základním východiskem 

pro poskytování ochrany databázím prostřednictvím autorského práva však je ponechat 

obsah databází nechráněn.80 Tento argument je rovněž zmiňován jako odůvodnění 

zavedení zvláštního práva pořizovatele databáze, kterým se sekundárně chrání rovněž 

obsah databází. 

2.2.3. Zvláštní právo pořizovatele databáze

Zvláštní právo pořizovatele databáze (právo sui generis) upravuje třetí kapitola

Směrnice jako samostatný nezávislý režim ochrany databází vedle režimu autorského 

práva. V pozadí zavedení tohoto zcela nového institutu je ochrana pořizovatele databáze 

a jeho často značných investic, tzv. doctrine sweat of the brow, proti některým činům 

uživatele nebo soutěžitele, které jsou aktuální zejména s nárůstem užívání digitálních

technologií. Jejím cílem je podporovat a chránit vklady do systému „ukládání“ a 

„zpracování“ údajů, které přispívají k rozvoji trhu informačních produktů a služeb 

                                               
78 LEŠČINSKÝ, Jan. Právní ochrana databází. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, 173 s. Beckova edice 

právní instituty. ISBN 80-717-9833-9.
79 Směrnice Rady 93/98/EH ze dne 29. října 1993, o hramonizaci doby ochrany autorského práva a 

určitých práv s ním souvisejících
80 VIRTANEN, Perttu: op. cit., str. 202.
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v kontextu ovlivněném exponenciálním nárůstem informací produkovaných nebo 

zpracovávaných každý rok ve všech odvětvích.81

Právní úprava tohoto institutu prošla výraznou proměnou v průběhu 

legislativního procesu, porovnáme-li původní návrh Směrnice s jejím konečným

schváleným zněním. Původně toto právo vycházelo z práva nekalé soutěže,82 když bylo 

namířeno proti některým neoprávněným činům pro komerční účely. Následně bylo toto 

právo rozšířeno tak, že se nevztahovalo pouze výlučně na vztahy mezi soutěžiteli a 

následně bylo rovněž upuštěno od požadavku neoprávněnosti. Z výše uvedeného tedy 

vyplývá a recitálem 42 je podpořen výklad, že zvláštní právo pořizovatele databáze se 

uplatní nejen v soutěžních vztazích, ale zároveň v případě činností uživatele, které

způsobí újmu na vkladu, ať činnost sleduje obchodní cíl či nikoli.83

Právo sui generis stojí na pomyslné hranici mezi právem autorským a právem 

soutěžním. Toto právo může být převedeno, postoupeno a může být předmětem licenční 

smlouvy,84 na druhou stranu má zjevně své kořeny v právu soutěžním. Někdy bývá pro 

svou účelovost a podporu investic připodobňováno k právům průmyslového vlastnictví, 

přestože pro udělení ochrany prostřednictvím patentového práva se samozřejmě 

vyžaduje vynálezecká činnost.85

Vznik zvláštního práva pořizovatele k databázi, která splňuje definiční znaky 

analyzované výše, je podmíněn tím, že pořízení, ověření nebo předvedení jejich obsahu 

je výsledkem kvalitativně nebo kvantitativně podstatného vkladu.86 Naopak existence 

tohoto práva není závislá na jedinečnosti či původnosti databáze, tedy nenalezneme zde 

požadavek tvůrčí činnosti autora, když cílem této úpravy je ochrana investice, nikoli 

ochrana tvůrčí činnosti. Obecné výkladové východisko v recitálu 7 Směrnice stanoví, že 

pořízení databází vyžaduje značné lidské, technické a finanční prostředky. Dle recitálu 

                                               
81 viz Fixtures Marketing Ltd v. Svenska Spel, C-338/02  rozsudek SDEU ze dne 9.11.2004, odst. 23
82 REICHMAN, J.H. a Pamela SAMUELSON. Intellectual property rights in data. 50 Vanderbilt Law 

Review. 1997, č. 51. 

Dostupné z: http://cyber.law.harvard.edu/property00/alternatives/reichman.html .
83 HUGENHOLTZ, P.Bernt. Implementing the European Database Directive. In: COHEN JEHORAM, 

Herman, Jan J KABEL a G MOM. Intellectual property and information law: essays in honour of 

Herman Cohen Jehoram. Boston: Kluwer Law International, 1998, s. 183-200. ISBN 9041197028, str. 

189.
84 čl. 7 odst. 3 Směrnice
85 VIRTANEN, Perttu: op. cit., str. 219.
86 čl. 7 odst. 1 Směrnice
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39 a 40 Směrnice pak vklad zahrnuje finanční a odborné vklady nebo může spočívat 

v poskytnutí finančních prostředků, vynaložení času, práce a energie.

SDEU se výkladu „kvalitativně nebo kvantitativně podstatného vkladu“ věnoval 

ve čtyřech zásadních rozhodnutích z 9. listopadu 2004. Tři z těchto rozhodnutí se týkaly 

sporu společnosti Fixtures Marketing Ltd, které organizátoři anglických a skotských 

ligových soutěží ve fotbale svěřili správu používání rozpisů zápasů těchto ligových 

soutěží, a organizátorů sázkových her ve Švédsku (Svenska Spel AB)87, Řecku 

(Organismos prognostikon agonon podosfairou AE)88 a Finsku (Oy Veikkaus Ab).89

Organizátoři těchto ligových soutěží ve fotbale sestavovali rozpisy zápasů, tyto 

informace ukládaly v elektronické podobě a zveřejňovaly je zejména v brožurách 

jednak v chronologickém pořádku a jednak dle dotyčného družstva. Organizátoři 

sázkových her ve Švédsku, Řecku a Finsku používali za účelem organizace sázkových 

her informace z těchto databází týkajících se fotbalových zápasů anglické a skotské 

ligové soutěže.

Čtvrté rozhodnutí ze dne 9. listopadu 2004 se týkalo sporu společnosti The 

British Horseracing Board Ltd. a dalších, které byly pověřeny organizací sektoru 

koňských dostihů ve Spojeném království a v jejím rámci zajišťovaly rozvoj a správu 

databází z dostihového prostředí, a sázkové společnosti William Hill Organization 

Ltd.90 Společnosti The British Horseracing Board a další v rámci své činnosti 

zajišťovaly rozvoj a správu databáze, která obsahovala značný počet informací 

získaných od vlastníků koní, trenérů, pořadatelů dostihů a jiných osob z dostihového 

prostředí pro účely dostihů konaných ve Spojeném království. Tato databáze byla 

přístupná on-line a část jejího obsahu byla rovněž každý týden rozšiřována oficiálním 

věstníkem a den před dostihem ve formě nezpracovaných informací předávána různým 

jejím členům. Sázková společnost William Hill používala každodenně informace 

z jejich databáze pro účely organizace sázek na koňské dostihy.

                                               
87 Fixtures Marketing v. Svenska Spel, C-338/02  rozsudek SDEU ze dne 9. 11. 2004
88 Fixtures Marketing v. Organismos prognostikon agonon podosfairou, C-444/02 rozsudek SDEU ze dne 

9. 11. 2004
89 Fixtures Marketing v. Oy Veikkaus, C-46/02 rozsudek SDEU ze dne 9. 11. 2004
90 The British Horseracing Board and others v. William Hill, C-203/02 rozsudek SDEU ze dne 9. 11. 

2004
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V rozhodnutí Fixtures Marketing v. Svenska Spel91 SDEU shrnul, že vklad 

spojený s pořízením obsahu databáze je třeba chápat tak, že označuje prostředky 

vynaložené na získání existujících prvků a jejich shromáždění v uvedené databázi. 

Nezahrnuje prostředky použité k samotnému vytvoření prvků tvořících obsah 

databáze.92 Vklad spojený s ověřením obsahu databáze musí být chápán tak, že zahrnuje 

prostředky používané ke kontrole správnosti prvků získávaných při zřizování databáze, 

jakož i za jejího fungování, s cílem zajistit spolehlivost informace v této databázi 

obsažené.

Pojem vklad spojený s předvedením obsahu databáze pak odkazuje na 

prostředky, které mají této databázi dát její funkci zpracovávání informací, a sice 

prostředky určené k systematickému či metodickému uspořádání prvků obsažených 

v této databázi, jakož i k organizaci jejich individuální přístupnosti.93 Vklad může 

spočívat v použití lidských zdrojů nebo finančních či technických prostředků, avšak 

musí být podstatný z hlediska kvantity nebo kvality. Kvantitativní hledisko bere 

v úvahu vyčíslitelné prostředky a kvalitativní hledisko nekvantifikovatelné úsilí jako je 

duševní úsilí nebo vynaložená energie.94 Totožná výkladová stanoviska nalezneme i 

v dalších třech výše zmíněných rozhodnutích.

V těchto soudních případech týkajících se společnosti Fixtures Marketing 

vyslovil tedy SDEU názor, že získávání a shromažďování údajů tvořících rozpis 

fotbalových utkání nevyžaduje od profesionálních lig vynaložení zvláštního úsilí, když 

získávání a shromažďování je nerozlučně spjato s vytvářením těchto údajů, za které jsou 

tyto společnosti odpovědné. Rovněž ověření a předvedení obsahu rozpisu fotbalových 

utkání je úzce spojeno s vytvářením údajů tvořících rozpis. Závěrem proto nebylo 

shledáno odůvodnění pro poskytnutí ochrany z titulu zvláštního práva dle Směrnice 

z důvodu absence podstatného vkladu.

Obdobně v případu The British Horseracing Board v. William Hill vyslovil 

SDEU názor, že vklady spojené s určením koní připuštěných k účasti na příslušném 

dostihu za účelem pořádání koňských dostihů souvisí s vytvořením údajů, které tvoří 

seznamy k těmto dostihům obsažené v databázi. Neodpovídají proto vkladu spojenému 

                                               
91 Stejně SDEU judikoval i v dalších případech, tento je vybrán jako názorný příklad.
92 odst. 24 tohoto rozhodnutí
93 odst. 27 tohoto rozhodnutí
94 odst. 28 tohoto rozhodnutí
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s pořízením obsahu databáze. Rovněž ověření a předvedení obsahu databáze je úzce 

spojeno s vytvářením údajů tvořících její obsah.

S ohledem na judikaturu SDEU sledující důsledné vyloučení ochrany informací 

jako takových z rozsahu zvláštního práva pořizovatele databáze je z tohoto důvodu

třeba pojem vkladu do pořízení obsahu databáze vykládat spíše restriktivně.95 Ve výše 

zmíněných případech tak SDEU neshledal vklady do pořízení databází tvořených

rozpisy utkání fotbalových lig či tvořených údaji o dostizích podstatnými, když 

vynaložené investice byly zaměřené na pořízení jednotlivých prvků databází, pro 

samotné získání a shromáždění již existujících prvků již nebylo třeba od pořizovatele 

vynaložení zvláštního úsilí. Směrnice jmenovitě vylučuje kompilace několika záznamů 

provedení hudebních děl na CD z působnosti této Směrnice, rovněž s odůvodněním, že 

tato kompilace nepředstavuje dostatečně podstatný vklad.96

Směrnice označuje za nositele práva sui generis pořizovatele databáze.97 Ve 

Směrnici však nenalezneme bližší specifikaci tohoto pojmu. Pouze v recitálu 41 

Směrnice se uvádí, že je to osoba, která vyvine iniciativu a nese riziko za provedení 

vkladů. Mimo to jsou z definice pořizovatele vyloučeni subdodavatelé. Je proto věcí 

členských států, jak tuto problematiku ve svém vnitrostátním právu upraví. Právo sui 

generis se vztahuje pouze na databáze, jejichž pořizovatel nebo nositel práv je státním 

příslušníkem členského státu nebo je usazen na území Společenství.

Právnické osoby požívají toto právo v případě, jsou-li zřízeny v souladu 

s právem členského státu nebo mají své sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovnu 

na území Společenství.98 Na osoby mimo tuto kategorii se toto právo vztahuje pouze 

tehdy, je-li zde dohoda sjednaná mezi takovým třetím státem a Radou. Pořizovatel 

databáze může toto právo sui generis jakožto právo majetkové převést, postoupit nebo 

ohledně něj uzavřít licenční smlouvu.99

Pořizovateli databáze pak náleží právo zabránit vytěžování a/nebo zužitkování 

databáze či její podstatné části. Vytěžováním rozumíme trvalý nebo dočasný přenos 

celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad a to jakýmikoli 

                                               
95 TŮMA, Pavel. K pojmovým znakům a trvání zvláštního práva pořizovatele databáze ve světle 

judikatury Evropského soudního dvora. Právní rozhledy. 2006, č. 1, s. 16-19.
96 recitál 19 Směrnice
97 čl. 7 odst. 1 Směrnice
98 čl. 11 odst. 1 a odst. 2 Směrnice
99 čl. 7 odst. 3 Směrnice
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prostředky nebo jakýmkoli způsobem.100 Pod tímto pojmem si můžeme představit 

zejména kopírování či stažení do počítače. Zužitkováním je pak chápán jakýkoli způsob 

zpřístupnění obsahu databáze nebo jeho podstatné části veřejnosti rozšiřováním 

rozmnoženin, pronájmem, online nebo jinými způsoby přenosu.101 Prvním prodejem 

rozmnoženiny databáze ve Společenství je nicméně vyčerpáno právo na kontrolu 

opětného prodeje této rozmnoženiny ve Společenství. Nicméně dle výslovného znění 

Směrnice se za vytěžování ani zužitkování nepovažuje veřejné půjčování.102

Vytěžování či zužitkování se nemusí vztahovat na celou databázi, ochrany 

požívá i její kvalitativně či kvantitativně podstatná část. Kvalitativní či kvantitativní 

měřítka pro určení podstatné části databáze nejsou konkretizována ve Směrnici, když 

nelze přesně stanovit kolik vytěžených či zužitkovaných procent již představuje 

podstatnou část a kolik nikoliv. Bude třeba vždy v konkrétním případě posoudit povahu 

a význam takto užitých informací ve vztahu k obsahu celé databáze.103

SDEU dále v rozhodnutí The British Horseracing Board and others v. William 

Hill připomněl, že posouzení podstatné povahy předmětné části z pohledu 

kvalitativního, stejně jako kvantitativního, musí zohlednit vklad spojený s vytvořením 

databáze a újmu pro tento vklad způsobenou vytěžováním nebo zužitkováním týkajícím 

se této části.104 Kvantitativní hledisko bude poté poměřovat objem údajů vytěžených či 

zužitkovaných z databáze ve vztahu k objemu celkového obsahu databáze, zatímco 

kvalitativní hledisko se zaměří na velikost vkladu spojeného s pořízením, ověřením či 

předvedením obsahu databáze.

Kromě vytěžování a zužitkování celé databáze nebo její podstatné části je 

zakázáno také opakované a systematické vytěžování a/nebo zužitkování nepodstatných

částí obsahu databáze oprávněným uživatelem, je-li v rozporu s obvyklým užíváním 

databáze nebo neodůvodněně poškozuje oprávněné zájmy pořizovatele databáze.105

Oprávněným uživatelem rozumíme osobu, která má na základě souhlasu pořizovatele 

nebo na základě zákona povolen přístup k databázi.

                                               
100 čl. 7 odst. 2 Směrnice
101 čl. 7 odst. 2 Směrnice
102 viz tamtéž
103 VIRTANEN, Perttu: op. cit., str. 261.
104 The British Horseracing Board and others v. William Hill, C-203/02 rozsudek SDEU ze dne 9. 11. 

2004, odst. 69
105 čl. 7 odst. 5 Směrnice
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Licenční smlouva či výjimka z práva sui generis zajišťuje užívání částí databáze 

dle podmínek licenční smlouvy či užívání nepodstatné části databáze bez nutného 

souhlasu pořizovatele. Toto oprávnění ve vztahu k obvyklému užívání databáze 

oprávněným uživatelem opět nelze pod sankcí neplatnosti vyloučit či omezit ani 

dohodou stran.106 Oprávněný uživatel však má povinnost zdržet se úkonů, které by byly 

v rozporu s obvyklým užíváním databáze nebo které by neodůvodněně poškozovaly 

oprávněné zájmy pořizovatele databáze. Rovněž nesmí způsobit újmu nositeli práv 

k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi.107

Zatímco pořizovatel databáze je povinen nebránit oprávněnému uživateli 

vytěžovat a zužitkovat nepodstatné části databáze, bylo třeba regulovat situaci, kdy by 

nedostatek ochrany nepodstatných částí databáze umožnil jejich zneužívající opakované 

a systematické vytěžování nebo zužitkování. Jedná se tedy o účelové ustanovení, které 

má zabránit obcházení zákazu dle čl. 7 odst. 1 Směrnice. SDEU judikoval v rozhodnutí 

The British Horseracing Board and others v. William Hill, že co se týká pojmu 

„nepodstatná část databáze“, je namístě považovat za ni každou její část, která 

neodpovídá kvantitativně nebo kvalitativně podstatné části této databáze.108

V článku 9 Směrnice najdeme možné výjimky ze zvláštního práva pořizovatele 

databáze, v důsledku kterých dochází k omezení tohoto práva. Implementace těchto 

výjimek do právních řádů členských států je však ponechána zcela na uvážení 

národního zákonodárce. Mezi tyto možná omezení práva sui generis k databázím 

zpřístupněným veřejnosti řadí Směrnice tři výjimky. Tyto se týkají vytěžování podstatné 

části obsahu neelektronické databáze pro osobní potřebu, vytěžování podstatné části 

obsahu databáze pro účely názorného vyučování nebo vědeckého výzkumu, je-li uveden 

pramen a to pouze v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem, a dále

vytěžování a/nebo zužitkování podstatné části obsahu databáze pro účely veřejné 

bezpečnosti nebo správního či soudního řízení.109 Směrnice rozšiřuje okruh těchto 

výjimek v recitálu 52 tak, že umožňuje zachování tradičních výjimek v těch státech, 

které měly zvláštní právní úpravu ochrany databází před přijetím této Směrnice.

                                               
106 čl. 15 Směrnice
107 čl. 8 odst. 2 Směrnice
108 The British Horseracing Board and others v. William Hill, C-203/02 rozsudek SDEU ze dne 9. 11. 

2004, odst. 73
109 čl. 9 Směrnice
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Takto velmi úzce definované a nepočetné výjimky, jsou kritizovány odbornou 

veřejností, zejména vědci z různých oblastí vědy a výzkumu. Hrozí zde rovněž 

potencionální lidsko-právní konflikt, zejména se svobodou projevu a rozšiřováním 

informací. Namísto toho, aby Směrnice zakotvovala širokou škálu výjimek pro vědecké 

pracovníky, nabízí členským státům pouze možnost implementovat výjimku ve vztahu 

k vytěžování pro účely vědeckého výzkumu. Členské státy tak tuto výjimku nemusí 

vůbec do svých právních řádů zakotvit. V závěru pak hrozí, že spojení zvláštního práva 

pořizovatele databáze, technických prostředků ochrany elektronických databází a 

smluvního práva povede k zásadnímu omezení přístupu k informacím nezbytným pro 

vědecký výzkum a celospolečenský pokrok.110

V Nizozemí vznikla judikaturou podporovaná teorie vedlejšího produktu (spin-

off theory), jako určitá kompenzace jinak téměř monopolního postavení pořizovatelů 

databází. Tato teorie je však diskutována i v dalších zemích jako Francie, Velká Británie 

či země severní Evropy.111 Podstatou této teorie je, že se neposkytuje ochrana 

databázím, které vznikly jako vedlejší produkt k hlavní aktivitě pořizovatele databáze.

Vedlejší aktivitou mohou být například televizní programy, jízdní řády vlaků či 

sportovní přehledy. Jako důsledek uplatňování této teorie pak dochází k zúžení 

předmětu ochrany poskytované prostřednictvím práva sui generis, když se tato ochrana 

nepřiznává databázím, které vznikly pouze jako vedlejší produkt.

Základní argumenty této teorie spočívají na recitálech 10 a 12 Směrnice, kde se 

uvádí jako důvod zavedení tohoto zvláštního práva podpora investic do databází. Jedná 

se o právo založené nikoliv na přirozenoprávní teorii, ze které obecně vychází autorské 

právo v Evropě, ale lze říci, že právo sui generis vychází z teorie utilitarismu, podobně 

jako právo duševního vlastnictví v USA. Druhým argumentem je, že mezi investicí a 

výslednou databází musí být přímá souvislost. Náklady mají být vynaloženy přímo za 

účelem vytvoření databáze, abychom je považovali za relevantní investici.112 Třetí 

argument této teorie vychází ze soutěžního práva, když stanoví, že náklady vložené do 

určité činnosti, by se měly vrátit jako výnosy ze stejné činnosti, nikoliv z činností 

                                               
110 REICHMAN, J.H. a Paul F. UHLIR. Database Protection At The Crossroads: Recent Develpments 

and Their Impact on Science and Technology. Berkeley Technology Law Journal. 1999, č. 14.
111 DERCLAYE, Estelle. Databases Sui Generis Right: Should We Adopt the Spin Off Theory. EIPR

[online]. 2004, 26 (9), s. 402-413 [cit. 2012-04-09]. 

Dostupné z: http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=estelle_derclaye
112 tamtéž
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vedlejších. Můžeme dovodit, že se SDEU rozlišováním mezi vytvářením údajů a 

pořizováním údajů ve své rozhodovací činnosti přiklání k těmto výše zmíněným 

argumentům.113

Obecně lze však sledovat proces posilování existujících práv duševního 

vlastnictví, přičemž zákonodárce by si měl být vědom faktu, že toto může rovněž vést 

k značné nepřizpůsobivosti těchto práv zejména v digitálním prostředí a Internetu, 

v konečném důsledku pak k negativním dopadům na společenské, kulturní či 

ekonomické potřeby.114 Zatímco v původním návrhu Směrnice bylo obsaženo 

ustanovení, které upravovalo zákonné licence pro případy, kdy určitá data či informace 

mohly být získány pouze z jednoho zdroje (sole-source databases), v konečném a 

schváleném znění Směrnice toto ustanovení chybí.115

Délka ochrany prostřednictvím práva sui generis trvá patnáct let. Tato ochrana 

trvá buď od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k dohotovení databáze, 

nebo pokud je v tomto období databáze zpřístupněna, od 1. ledna roku následujícího po 

dni, v němž byla databáze zpřístupněna.116 Důkazní břemeno týkající se dne dokončení 

databáze nese pořizovatel databáze.117

Zásadní je zde pravidlo, že v případě podstatné změny obsahu databáze, jejímž 

výsledkem je databáze představující podstatný vklad, vzniká nová doba ochrany pro 

pořizovatele databáze. Důkazní břemeno týkající se podstatného nového vkladu leží 

opět na pořizovateli databáze. Podmínkou je existence nového kvalitativně či 

kvantitativně podstatného vkladu do databáze spočívajícího v doplnění, zkrácení či 

jiných úpravách, tj. zejména pořízením nové verze, update, jiné změny databáze atd.118

                                               
113 DAVISON, Mark J. a Bernt P. HUGENHOLTZ. Football fixtures, horse races and spin-offs: the ECJ 

domesticates the database right. EIPR [online]. 2005, č. 3 [cit. 2012-04-09].

Dostupné z: http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/EIPR_2005_3_databaseright.pdf
114 The International Three-Step Test: A Model Provision for EC Far Use Legislation. Journal of 

Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law [online]. 2010, č. 1, s. 67-82 [cit. 

2012-03-30].

Dostupné z: http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-2-2010/2605/JIPITEC%202%20-%20Senftleben-

Three%20Step%20Test.pdf
115 HUGENHOLTZ, P.Bernt, Stephen M. MAURER a Harlan J. ONSRUD. Europe`s Database 

Experiment. Science. 2001, říjen 2001, roč. 294, str. 789-790.

Dostupné z: http://www.ivir.nl/staff/hugenholtz.html .
116 čl. 10 odst. 1 a 2 Směrnice
117 recitál 53 Směrnice
118 TŮMA, Pavel. K pojmovým znakům a trvání zvláštního práva pořizovatele databáze ve světle 

judikatury Evropského soudního dvora. Právní rozhledy. 2006, č. 1, s. 16-19.
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Doktrinální výklady týkající se této problematiky se liší zejména pro případ doplnění 

obsahu databáze. V případech doplnění obsahu databáze by se v důsledku restriktivního 

výkladu, který je založen na ochraně investic jakožto účelu této právní úpravy sui 

generis, měla nová doba trvání práv vztahovat pouze na toto doplnění.

Tento výklad by však byl v praxi značně uživatelsky problematický, protože by 

nebylo v podstatě možné takovou skutečnost běžnými prostředky zjistit. Naopak pokud 

bychom připustili výklad opačný čili extenzivní, tedy že se nová doba ochrany bude 

vztahovat na veškerý obsah databáze, došlo by k rozšiřování práva sui generis, když 

toto právo bylo zavedeno za účelem ochrany vkladu pořizovatele databáze. V důsledku 

by pak byla takovýmto databázím poskytována permanentní ochrana, což zjevně nebylo 

úmyslem evropského zákonodárce.119

3. Finská právní úprava

V této kapitole se autorka zaměří na právní úpravu ochrany databází ve Finsku. 

Finsko je zemí severní Evropy, která získala nezávislost v roce 1917 a je tradičně řazena 

spolu s Norskem, Švédskem, Dánskem či Islandem mezi skandinávské země. Finsko je 

rovněž členským státem Evropské Unie a to od roku 1995, kdy byl na základě referenda

vysloven souhlas s přistoupením. Země si vybudovala moderní a konkurenceschopné 

hospodářství a životní úroveň v této zemi se pohybuje nad průměrem členských zemí 

Evropské Unie. 

Výsledkem jednání a spolupráce zaměřené na harmonizaci autorského práva 

mezi státy Skandinávie v období 1940-1960 bylo přijetí autorských zákonů v těchto 

zemích. Ve Finsku tak dne 1. září 1961 nabyl účinnosti Tekijänoikeuslaki, autorský 

zákon,120 obdobně pak v Dánsku, Norsku, Švédsku či na Islandu byly přijaty téměř 

totožné právní předpisy.121 Finská právní úprava je samozřejmě rovněž ovlivněna

mezinárodními smlouvami včetně Bernské úmluvy či Dohody TRIPS a dále legislativou 

Evropské unie.

                                               
119 HUGENHOLTZ, P.Bernt, Stephen M. MAURER a Harlan J. ONSRUD. Europe`s Database 

Experiment. Science. říjen 2001, roč. 294, str. 789-790. 

Dostupné z: http://www.ivir.nl/staff/hugenholtz.html .
120 Tekijänoikeuslaki (Autorský zákon), č. 404 ze dne 8. července 1961
121 VIRTANEN, Perttu: op. cit., str. 203.
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Tekijänoikeuslaki v kapitole první v §1 odst. 1. stanoví, že tomu, kdo vytvoří 

literární či umělecké dílo, bude přiznána ochrana práv prostřednictvím autorského 

práva. Pojem literární dílo je vykládán široce a zahrnuje tak nejen beletrii či vědeckou 

literaturu, ale rovněž databáze. Základním předpokladem ochrany prostřednictvím 

autorského práva však je splnění požadavku tvůrčího prvku a původnosti díla, ve 

smyslu autorova vlastního duševního výtvoru. Přestože Tekijänoikeuslaki tento 

požadavek výslovně nestanoví, je dovozován výkladem na základě důvodové zprávy a 

legislativního procesu obecně.122

Již v původním §49 Tekijänoikeuslaki z roku 1961 bylo obsaženo tzv. Nordic 

catalogue rule , tedy pravidlo ochrany seznamů, které poskytovalo ochranu seznamům, 

tabulkám, programům a jiným podobným dokumentům obsahujícím velké množství 

údajů. Toto pravidlo bylo zakotveno v §49 Tekijänoikeuslaki a považuje se za 

předchůdce zvláštního práva pořizovatele databáze, které bylo zavedeno Směrnicí 

v roce 1996. Pravidlo ochrany seznamů bylo možné nalézt i v ostatních autorských 

zákonech skandinávských zemí.123 Toto právo chápeme jako právo související 

s autorským právem, které má své kořeny v právu soutěžním a na základě kterého je

ochrana poskytována neoriginálním databázím.

Základním předpokladem pro udělení ochrany pak byla kompilace velkého 

množství údajů do jednoho dokumentu. Zákon výslovně nevyžadoval, aby pořízení, 

ověření či předvedení těchto údajů představovalo podstatný vklad. Nicméně ze znění 

zákona vyžadujícího výslovně velké množství údajů pro poskytnutí ochrany bylo 

dovozováno, že chráněny budou takové soubory údajů, které jsou výsledkem značných 

investic, sweat of the brow, či jiného významného vkladu.124 Tím pádem nebyla ochrana 

poskytována kompilacím malého rozsahu, které bylo snadné vytvořit bez vynaložení 

úsilí či námahy.

Za zmínku stojí také fakt, že ochrana byla poskytována takovýmto velkým 

množstvím údajů bez ohledu na to, zda byly systematicky či metodicky uspořádány. 

Ačkoliv opět bylo výkladem dovozováno, že seznamy, tabulky či programy již určitou 

systematičnost ve své podstatě zahrnují. Rovněž nebylo vyžadováno, aby tyto seznamy 

                                               
122 BRUUN, Niklas. Intellectual property law in Finland. Helsinki: Kauppakaari Oyj, 2001, 170 s. ISBN 

90-411-1544-7, str. 4.
123 BRUUN, Niklas: op.cit., str. str. 10.
124 VIRTANEN, Perttu: op. cit., str. 205.
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byly tvůrčí, tedy jedinečnost či původnost nebyly pro uplatnění ochrany relevantní.125

Takto byly tedy jako předmět ochrany identifikovány telefonní seznamy, knižní 

průvodce, rozpisy letů či programy událostí.126

Pokud bylo možné na základě výše uvedených kritérii souhrn informací podřadit 

pod catalogue rule protection, bylo zakázáno rozmnožování takovýchto kompilací bez 

souhlasu jejich pořizovatele. Žádná jiná ochrana nebyla pořizovateli prostřednictvím 

tohoto pravidla přiznána. Doba ochrany trvala deset let od zveřejnění dané kompilace. 

Toto právo ve výše popsané podobě a za výše uvedených podmínek bylo

prostřednictvím §49 Tekijänoikeuslaki poskytováno pořizovatelům souborů dat více než 

třicet let. V roce 1996 byla na půdě Evropské Unie přijata Směrnice týkající se 

poskytování ochrany databází, která byla novelizací Tekijänoikeuslaki v roce 1998 

implementována do finského právního řádu.

Na základě této novelizace bylo pozměněno znění §49 Tekijänoikeuslaki, které 

nyní stanoví, že pořizovatel seznamů, tabulek, programů a jiných podobných nosičů

obsahujících velké množství údajů, nebo pořizovatel databáze, jejíž pořízení, ověření 

nebo předvedení vyžaduje podstatný vklad, má výlučné právo nakládat s celým 

obsahem svého díla nebo s jeho kvantitativně či kvalitativně podstatnou částí při jeho 

rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti. Z textu novelizovaného znění zákona je 

zřejmé, že implementace Směrnice přinesla významné změny pro Nordic catalogue 

rule. Se zakotvením práva sui generis do §49 Tekijänoikeuslaki byla zejména rozšířena 

výlučná majetková práva, když vedle původního práva na rozmnožování bylo přidáno 

právo na zpřístupňování veřejnosti. Rovněž doba ochrany byla prodloužena z deseti na 

patnáct let. 

Lze tedy shrnout, že Nordic catalogue rule stále ve finském či obecně 

skandinávském právu existuje, a to vedle nového práva sui generis, které bylo 

implementováno na základě požadavků Směrnice do finského právního řádu. 

Problematické však může být pro držitele práva či uživatele rozpoznat, zda se bude 

aplikovat Nordic catalogue rule či právo sui generis, či zda se uplatní oba režimy 

                                               
125 BASTIAN, J.Michael. Protection of "Noncreative" Databases: Harmonization of United States, 

Foreign and International Law. Boston College International and Comparative Law Review [online]. 

1999, roč. 22, č. 2 [cit. 2012-04-02].

Dostupné z: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1228&context=iclr
126 BRUUN, Niklas: op.cit. str. 15.
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zároveň. Navíc je zde samozřejmě možnost, že daný soubor údajů bude rovněž 

autorskoprávně chráněným dílem, je-li splněn požadavek tvůrčího prvku a 

původnosti.127

Tekijänoikeusneuvosto (Rada pro autorská práva)128 se ve svém stanovisku 

z roku 2000 vyjádřila k případu, který se týkal ochrany poskytované mapám 

s vyznačením oblastí vhodných pro sběr bobulí. V tomto stanovisku vyslovila názor, že 

tyto mapy jako celek nesplňují podmínky stanovené pro poskytnutí ochrany 

prostřednictvím autorského práva. Tím, že systematicky a mechanicky vykreslily tyto 

oblasti, nebylo naplněno kritérium původnosti. Nicméně toto velké množství informací 

spadá pod ochranu Nordic catalogue rule dle ustanovení § 49 Tekijänoikeuslaki.

Na základě tohoto stanoviska je zřejmé, že pro aplikaci Nordic catalogue rule je 

postačující existence velkého množství informací, a to bez ohledu na formu jejich 

vyjádření.129 Ačkoli je Nordic catalogue rule v platnosti již více než 50 let, jsou zde 

stále nejasnosti zejména ve vztahu k právu sui generis, ale rovněž k právu autorskému. 

Tyto nejasnosti budou muset v příštích letech vyjasnit finské soudy ve své rozhodovací 

činnosti, protože případné spory v této oblasti lze bezpochyby očekávat.

Závěrem je tedy možné shrnout, že Finsko obdobně jako jiné země Evropské 

unie poskytuje autorskoprávní ochranu tvůrčím databázím a ochranu prostřednictvím 

práva sui generis databázím, které tvůrčí prvek postrádají. Finský autorský zákon však 

navíc obsahuje tradiční Nordic catalogue rule, které poskytuje ochranu velkému 

množství údajů a je nazýváno pravidlem ochrany seznamů.

4. Právní úprava v České republice

Česká republika patří mezi země s relativně dlouhou a bohatou tradicí duševního 

vlastnictví.130 Od první úpravy prostřednictvím přijetí Císařského patentu v roce 1846, 

přes unifikaci autorského práva na území Československa v roce 1926, po přijetí 

socialistického autorského zákona v roce 1953, který s četnými novelizacemi platil 

nadále po pádu socialistického režimu i na území nově vzniklé České republiky po roce 

                                               
127 VIRTANEN, Perttu: op. cit., str. 210.
128 Rada pro autorská práva podává nezávazná výkladová stanoviska k finskému autorskému právu, která 

jsou odbornou veřejností respektována.
129 VIRTANEN, Perttu: op. cit. str. 213.
130 Občanské právo hmotné. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Editor Marta Knappová, Jiří Švestka. Praha: ASPI, 

2002, 330 s. ISBN 80-863-9544-8, str. 186.
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1993. V důsledku četných novel se však tento zákon stal značně nepřehledný a byla 

narušena jeho systematika.131

Dne 7. dubna 2000 tak byl přijat zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů s účinností 

stanovenou od 1. prosince 2000. Základním právně politickým východiskem nového 

českého autorského zákona byl závazek České republiky vyplývající z čl. 67 a 69 

Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a 

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, vyhlášené pod č. 

7/1995 Sb. Autorský zákon byl od svého přijetí již několikrát novelizován, přičemž 

zásadní je novela provedená zákonem č. 216/2006 Sb., tzv. euronovela, která byla 

přijata z důvodu harmonizace českého práva s právem evropským. Úplné znění 

autorského zákona pak bylo vyhlášeno pod č. 398/2006 Sb.

Platná právní úprava ochrany databází v České republice je tedy obsažena 

v autorském zákoně a vychází z ustanovení Směrnice, které byla pozornost věnována 

v předchozí kapitole. Text Směrnice byl začleněn do nově přijatého autorského zákona

a nachází se jednak v hlavě první upravující autorské právo, tj. v §2-66 AZ, a jednak 

v hlavě třetí věnované právu pořizovatele databáze, tj. v §88-94 AZ.

Ačkoliv je členským státům zpravidla doporučováno doslovné převzetí znění 

předmětných směrnic, a to zejména za účelem prevence případných neúplných 

transpozic a následných možných výkladových problémů, nebylo toto obecné 

doporučení respektováno. Z procesu transpozice Směrnice totiž byly vypuštěny recitály 

Směrnice, které mívají často zásadní význam pro výklad jejích jednotlivých ustanovení.

4.1. Základní koncepty

Na prvním místě bude třeba se zabývat pojmem databáze, jehož vymezení je

zásadní pro to, aby bylo možné ochranu prostřednictvím autorského zákona poskytovat, 

respektive požadovat. Definici databáze použitelnou pro celý obsah autorského zákona 

najdeme v §88 AZ a dle tohoto ustanovení rozumíme databází soubor nezávislých děl, 

údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně 

přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich 

                                               
131 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů
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vyjádření. Tato definice založená na funkčním kritériu tedy odpovídá čl. 1 odst. 1 a 2 

Směrnice, přestože výslovně neuvádí jiné prostředky přístupu k obsahu databáze než 

elektronické prostředky.132

Obsah databáze může být tedy tvořen jakýmikoli prvky, zahrnujícími nejen 

soubory děl, mezi kterými mohou být i autorská díla, slovníky, encyklopedie či koláže, 

ale také soubory prostých údajů či jiných zcela nechráněných prvků. Tvoří-li obsah 

databáze prvky chráněné, například literární díla, vyžaduje se souhlas autora, případně 

oprávněného držitele práva se zařazením do databáze. Eventuální autorská práva 

k jednotlivým prvkům databáze zůstávají případným autorským právem k databázi 

jako soubornému dílu nebo zvláštním právem pořizovatele databáze nedotčena.

Zásadní podmínkou existence databáze je vzájemná nezávislost prvků jejího 

obsahu, tj. prvků, které lze od sebe oddělit, aniž by tím byl dotčen jejich informační, 

literární, umělecký nebo jiný obsah.133 Na základě recitálu 17 Směrnice tak nelze za 

databázi považovat záznam audiovizuálního, kinematografického, literárního nebo 

hudebního díla.

Tyto jednotlivé nezávislé prvky musí dále vyhovět podmínce jejich 

systematického či metodického uspořádání a být jednotlivě přístupné. Pouze takový 

soubor prvků, který splní podmínku uspořádanosti, lze považovat za databázi ve smyslu 

§88 AZ. Prvky nemusí být nezbytně ve skutečnosti hmotně uloženy v uspořádané 

podobě, přesto je vyžadován určitý technický prostředek, ať již elektronický, 

elektromagnetický, elektrooptický či jiný, který umožní uspořádání, ukládání a 

zpřístupnění jednotlivých prvků.134

Prostřednictvím této podmínky pak odlišujeme databázi od sbírky prvků, jež 

poskytuje informace, ale postrádá jakýkoli prostředek pro zpracování jednotlivých 

prvků, které jí tvoří.135 Forma vyjádření není kritériem pro poskytování ochrany 

databází, jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, původní záměr evropského 

zákonodárce poskytnout ochranu pouze elektronickým databázím byl opuštěn a ochrana 

je poskytována též databázím neelektronickým.

                                               
132 viz recitál 13 Směrnice
133 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. ISBN 80-

717-9608-5.
134 viz recitál 13 a 21 Směrnice
135 Fixtures Marketing v. Organismos prognostikon agonon podosfairou, C-444/02 rozsudek SDEU ze 

dne 9. 11. 2004
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Na tomto místě je důležité zmínit, že ačkoliv databáze splňuje zákonné definiční 

znaky, existuje-li veřejný zájem na jejím volném šíření a přístupu veřejnosti k ní, může 

být z ochrany podle autorského práva vyloučena. V takovém případě nehovoříme o 

omezení autorského práva, ale o vynětí z rozsahu autorského zákona. Tato úprava je 

obsažena v §3 písm. a) AZ a přiměřeně platí i pro pořizovatele databáze, která je 

součástí právního předpisu.136 Tato výjimka se pak uplatní u úředních děl, jejichž 

demonstrativní výčet autorský zákon podává. Jedná se tedy zejména o databáze 

právních předpisů, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejných listin, veřejně 

přístupných rejstříků a sbírek jejich listin. V §3 písm. b) AZ pak nalezneme další 

výjimku vztahující se na výtvory tradiční lidové kultury, nicméně její praktické 

důsledky jsou pro oblast ochrany databází minimální.

Nejsou-li výše uvedené a stručně popsané definiční znaky naplněny, nejedná se 

o databázi dle autorského zákona. V takovémto případě nelze ani autorskoprávní režim 

ve smyslu absolutní ochrany sjednat na základě dohody. Taková dohoda by mohla být 

sjednána pouze tím způsobem, že by měla ve svém důsledku pouze relativní účinky

inter partes, nemohla by však působit absolutně a zakládat povinnosti třetím osobám.

V případě, že databáze výše zmíněné definiční znaky splňuje, rozeznává dle

Jansy autorský zákon dva typy databází. Prvním typem jsou databáze jako souborné dílo 

a předmět autorského práva, druhým typem pak databáze jako výsledek činnosti 

pořizovatele a předmět zvláštního práva pořizovatele. Přičemž uvedené nevylučuje, aby 

databáze splňovala znaky obou.137 Těmto konkrétním úpravám bude věnována 

pozornost v následujícím textu. 

4.2. Autorské právo

4.2.1. Předmět autorského práva

Jak již bylo výše naznačeno, je databáze předmětem autorského práva pouze 

v případě, splňuje-li definiční znaky autorského díla. Tzv. generální klauzule §2 odst. 1 

AZ uvádí základní pojmové znaky děl, když stanoví, že předmětem autorského práva je 

dílo umělecké či vědecké, je-li jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je-li 

                                               
136 viz §94 odst. 2 AZ
137 Právní úprava databází (I.). In: JANSA, Lukáš. Právo IT [online]. 24.5.2007 [cit. 2012-04-03]. 

Dostupné z: www.pravoit.cz/article/pravni-uprava-databazi-i



37

vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Ustanovení §2 odst. 1 AZ uvádí 

jako zásadní podmínku pro ochranu autorským právem, že dílo musí být výsledkem 

tvůrčí činnosti autora, ve smyslu činnosti duševní, přičemž se nepřihlíží k rozsahu, 

účelu nebo významu takového díla.

Pojmovému znaku tvůrčí činnosti ve smyslu autorskoprávním vyhovuje pouze 

takový duševní výtvor, který je jako výsledek tvůrčí fantazie individuálním projevem 

osobnosti autora. Výsledek musí být jedinečný ve smyslu autorskoprávní individuality 

díla, tj. v zásadě statistické jedinečnosti.138 Na základě osobních vlastností člověka a

jejich jedinečnosti pak vzniká dílo, jakožto jedinečný výsledek jeho tvorby. Autorské 

právo neposkytuje ochranu tvůrčí činnosti jako takové, ale pouze jejímu výsledku, je-li 

vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, přičemž nezáleží, zda jde o 

vyjádření trvalé či dočasné, o vyjádření vnímatelné pro všechny nebo jen určitou 

skupinou osob. Myšlenka sama o sobě, není-li vyjádřena v objektivně vnímatelné 

podobě, chráněna dle §2 odst. 6 AZ není.

Splní-li tedy databáze výše uvedené a v §2 odst. 1 AZ zakotvené definiční znaky 

díla bude jí poskytnuta ochrana autorským právem, a to konkrétně jako dílu 

soubornému. Na základě §2 odst. 2 AZ rozumíme dílem souborným i každou databázi, 

která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním 

výtvorem.139 Jedinečnost spočívající ve způsobu výběru nebo uspořádání je pak jediným 

východiskem pro stanovení způsobilosti databáze k ochraně.

Na základě závazků vyplývajících z evropského práva bylo do autorského 

zákona zakotveno ustanovení §2 odst. 2, které rozšiřuje předmět autorského práva 

formou fikce tak, že za dílo považuje též vlastní duševní výtvory, konkrétně počítačové 

programy, databáze, fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii,

nesplňující požadavek jedinečnosti dle §2 odst. 1 AZ. Namísto kritéria jedinečnosti 

uplatňuje autorský zákon pod vlivem evropského práva koncept původnosti (originality) 

díla ve smyslu vlastního duševního výtvoru.140

                                               
138 Občanské právo hmotné. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Editor Marta Knappová, Jiří Švestka. Praha: ASPI, 

2002, 330 s. ISBN 80-863-9544-8, str. 196-197.
139 tamtéž, str. 212.
140 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. ISBN 80-

717-9608-5.
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Je-li tedy databáze způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým 

vlastním duševním výtvorem, bude na základě §2 odst. 2 AZ považována za souborné 

dílo a bude jí poskytována stejná úroveň autorskoprávní ochrany jako databázím, které 

jsou výsledkem vlastní tvůrčí činnosti autora.

4.2.2. Autorství a vztahy mezi autorem a investorem

Autorem díla souborného je fyzická osoba, která jej tvůrčím způsobem vybrala 

nebo uspořádala.141 V otázce autorství se zákon přiklání k tradiční kontinentální zásadě

a na základě autorského principu a principu pravdivosti stanoví, že autorem může být 

pouze fyzická osoba. Právnická osoba může pouze odvozeně nabýt oprávnění k výkonu 

autorských majetkových práv. Významným prvkem směřujícím k právní jistotě

v souvislosti s výkonem autorského práva je domněnka autorství stanovená v §6 AZ, na 

základě které považujeme za autora díla osobu, jejíž pravé jméno nebo pseudonym je

obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříků předmětů 

ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán opak nebo není-li 

zde rozpor s jiným údajem.

Databáze velice často tvoří enormní množství dat a údajů, často proto stojí 

v pozadí její tvorby více osob. Vztahy mezi autorem databáze a jejím investorem jsou 

rovněž předmětem úpravy autorského zákona a to zejména z důvodu ochrany a 

zhodnocení investic. Na prvním místě bych zmínila zaměstnanecká díla, mazi jejichž 

pojmové znaky patří pracovněprávní či obdobný vztah mezi autorem a zaměstnavatelem 

a dílo jako výsledek splnění povinností vyplývající z tohoto vztahu. Jsou-li tyto 

pojmové znaky splněny, zaměstnavatel bude oprávněn vykonávat svým jménem a na 

svůj účet autorova majetková práva k dílu, autorova osobnostní práva však zůstávají 

nedotčena.142 Oprávnění zaměstnavatele jsou dispozitivního charakteru, proto je možné 

se od nich dohodou odchýlit.

Další kategorií jsou díla vytvořená na objednávku na základě smlouvy o dílo.143

Zákon ve formě zákonné licence stanoví, že v takovém případě platí, že autor poskytl 

licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li stanoveno jinak. Ustanovení §61 AZ 

                                               
141 §5 odst. 2 AZ
142 § 58 odst. 1, odst. 4 AZ
143 § 61 odst. 1 AZ
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se vztahuje pouze na ty případy smlouvy o dílo, které na straně zhotovitele uzavírá 

přímo autor; bude-li zhotovitelem osoba od autora odlišná, nelze §61 AZ uplatnit.144

Dále §59 AZ upravuje dílo kolektivní, které je vytvářeno z podnětu a pod 

vedením osoby a na jehož tvorbě se podílí více autorů. Toto dílo se uvádí na veřejnost 

pod jménem této osoby, přičemž příspěvky zahrnuty do tohoto díla nejsou schopny 

samostatného užití.145 Je-li některý z příspěvků způsobilý samostatného užití, nespadá 

pod režim kolektivního díla. Takto zhotovená zaměstnanecká díla nebo díla na 

objednávku jsou dle autorského zákona podřízena režimu zaměstnaneckých děl.146

Jako poslední bych zmínila školní dílo, které je definováno v §35 odst. 3 AZ 

jako dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních 

povinností ve vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení. Podstatou 

tohoto školního díla je omezení výlučného autorského práva dílo užít ve prospěch školy 

nebo školského či vzdělávacího zařízení za stanovených podmínek. Odpírá-li autor 

uzavřít tuto licenční smlouvu, je možné tento jeho chybějící projev vůle nahradit 

soudním rozhodnutím.147

4.2.3. Obsah autorského práva

Zatímco autorský zákon z roku 1965 byl založen na koncepci, podle které osobní 

i majetková práva tvořila nedílný celek, základem platného autorského práva je naopak 

koncepce dualismu osobnostních práv a majetkových práv. Současný právní stav 

koresponduje s tradiční kontinentální koncepcí, která vychází z přirozenoprávního 

pojetí autorských práv, oproti pojetí v zemích common law, založeném spíše na 

pozitivněprávním pojetí autorského práva jako prostředku k celospolečenské materiální 

podpoře tvorby a majetkových zájmů autorů.148

Dualismus osobnostních a majetkových práv se odráží také v různé délce jejich 

trvání. Zatímco práva osobnostní, která jsou úzce spjata s osobou autora, zanikají jeho 

                                               
144 Občanské právo hmotné. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Editor Marta Knappová, Jiří Švestka. Praha: ASPI, 

2002, 330 s. ISBN 80-863-9544-8, str. 244.
145 §59 odst. 1. AZ
146 LEŠČINSKÝ, Jan. Právní ochrana databází. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, 173 s. Beckova edice 

právní instituty. ISBN 80-717-9833-9.
147 § 60 odst. 1 AZ
148 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. ISBN 80-

717-9608-5.
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smrtí, práva majetková trvají nejen po dobu života autora, ale i 70 let po jeho smrti.149

Dle §11 odst. 4 AZ však namísto osobnostních autorských práv po smrti autora 

nastupuje tzv. postmortální ochrana, kdy ani po smrti autora si nikdo nesmí osobovat 

jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu, a je-li 

to obvyklé, musí být uveden autor díla.

Ústavněprávní východiska autorských práv nalezneme v čl. 34 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod,150 který stanoví, že práva k výsledkům tvůrčí duševní 

činnosti jsou chráněna zákonem. Platná právní úprava v autorském zákonu vychází 

z koncepce práv k nehmotným statkům, a proto musíme odlišovat tyto nehmotné statky 

od hmotného substrátu, prostřednictvím kterého jsou vyjádřeny. Autorský zákon 

výslovně stanoví, že zničením věci, jejímž prostřednictvím je autorské dílo vyjádřeno, 

nezaniká právo autorské k dílu.151 Autorské dílo jako nehmotný statek proto existuje 

nezávisle na věci, jejímž prostřednictvím je vyjádřeno.

Osobnostní práva, tj. práva nepřevoditelná, úzce spjata s autorem, kterých se 

autor nemůže vzdát, upravuje §11 AZ. V souvislosti s osobnostními právy musíme

odlišovat všeobecná osobnostní práva zakotvená v §11 a následujících ObčZ,152 když 

tato práva jsou na sobě vzájemně nezávislá. Ustanovení §11 AZ uvádí osobnostní práva 

autora, mezi něž řadí právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství, 

právo na nedotknutelnost díla, právo na autorský dohled a právo na to, aby při užití díla 

jinou osobou nebylo dílo užito způsobem snižujícím jeho hodnotu.

První zpřístupnění díla vyplývající z práva rozhodnout o zveřejnění díla

veřejnosti ve smyslu §4 odst. 1 AZ, se může uskutečnit veřejným přednesením, 

provedením, předvedením, vystavením či vydáním. Z důvodu zániku tohoto práva smrtí 

autora je možné po smrti autora zveřejnit i dílo dosud nezveřejněné, zájmy oprávněných 

osob, zpravidla dědiců majetkových práv, však nesmí být dotčeny a jejich souhlas je 

nezbytností.153

Právo osobovat si autorství náleží výlučně autorovi a to včetně práva rozhodnout 

o uvedení autorství. Na základě tohoto práva může autor bránit jiným osobám 

                                               
149 §11 odst. 4 AZ, §27 AZ
150 Listina základních práv a svobod, vyhlášena jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb.
151 § 9 odst. 2 AZ
152 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
153 §27 odst. 2 AZ
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přisvojovat si autorství k dílu, které sám vytvořil. Dalším osobnostním právem je právo 

na nedotknutelnost díla, které zahrnuje jednak právo udělit souhlas ke změně či jinému 

zásahu do díla a dále právo na to, aby se při užívání díla jinou osobou nesnižovala jeho 

hodnota. Tímto právem se tedy rozumí právo na integritu díla, zejména jeho obsahu či 

formy.154 Ke kontrole slouží institut autorského dohledu, který musí zpravidla uživatel 

strpět.

Výlučná majetková práva zahrnují zejména právo dílo užít a udělit jiné osobě 

smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, které zahrnuje zejména právo na 

rozmnožování díla, právo na rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování díla či jeho 

rozmnoženiny a právo na sdělování díla veřejnosti.155 Jedná se o demonstrativní výčet 

způsobů užití, dílo lze tedy užít i jinými způsoby. V současnosti patří k velmi důležitým 

právo na sdělování databáze veřejnosti, neboť zahrnuje všechny dosud známé způsoby 

užití, včetně užití on-line.156 Mezi jiná majetková práva pak řadíme právo na odměnu 

při opětném prodeji originálu díla uměleckého157 a právo na odměnu v souvislosti 

s rozmnožováním díla pro osobní potřebu.158

Na tomto místě je důležité zmínit pravidlo vyčerpání práva na rozšiřování, kdy 

prvním prodejem nebo jiným prvním převodem vlastnického práva k originálu nebo 

k rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho 

souhlasem na území členského státu Evropských společenství nebo jiné smluvní strany 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je právo autora na rozšiřování na těchto 

územích vyčerpáno.159 Toto ustanovení je kogentní, není možné jej tedy dohodou stran 

vyloučit. Nicméně ve vztahu k rozšiřování databází bude zásadní, že toto pravidlo 

vyčerpání práva se vztahuje pouze na případy, došlo-li k převodu vlastnického práva k 

dílu či jeho rozmnoženině v hmotné podobě. Toto ustanovení se proto elektronických 

databází netýká.

                                               
154 Občanské právo hmotné. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Editor Marta Knappová, Jiří Švestka. Praha: ASPI, 

2002, 330 s. ISBN 80-863-9544-8, str. 217-218.
155 §12 odst.1, odst. 4 AZ
156 LEŠČINSKÝ, Jan. Právní ochrana databází. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, 173 s. Beckova edice 

právní instituty. ISBN 80-717-9833-9.
157 §24 AZ
158 §25 AZ
159 §14 odst. 2 AZ
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4.2.4. Omezení autorského práva

Základním požadavkem k užití autorského díla dle autorského zákona je souhlas 

autora vyjádřený uzavřením licenční smlouvy. Osoba bez tohoto oprávnění může dílo 

užít pouze v případech stanovených výslovně autorským zákonem.160

Mezi tyto případy řadíme vedle užití volného díla, volné užití díla a zákonné 

licence. Tyto výjimky či omezení se však uplatní pouze tehdy, jsou-li splněny

podmínky tzv. třístupňového testu, který je upraven v §29 odst. 1 AZ. Tato úprava 

odpovídá rovněž úpravě v Bernské úmluvě či v Dohodě TRIPS. Jde o výkladové 

pravidlo ve vztahu ke všem způsobům volného užití a zákonné licence.161 Na základě 

této podmínky lze výjimky a omezení práva autorského uplatnit pouze ve zvláštních 

případech stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití díla není 

v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny 

oprávněné zájmy autora.

Volná užití díla jsou chápana tak, že do práva autorského nezasahuje ta fyzická 

osoba, která pořídí záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla pro osobní potřebu. 

Osobní potřeba pak znamená, že dílo není užito za účelem dosažení zisku či jiného 

obchodního prospěchu. Výjimkou z této zásady však je užití počítačového programu či 

elektronické databáze, neboť toto užití je jako volné užití díla výslovně vyloučeno.162

Zákonné licence opravňují k užití díla bez souhlasu autora v zákonem explicitně 

stanovených případech a pro některá užití není vyžadována ani odměna autorovi. Mezi 

zákonné licence řadíme licenci k rozmnožování na papír nebo na podobný podklad, 

citace, licenci výstavní, licenci k propagaci výstavy, licenci k užití díla umístěného na 

veřejném prostranství, licence k užití díla souborného, a další. Ve vztahu k databázím je 

zásadní zákonná licence k užití díla souborného,163 kdy oprávněný uživatel souborného 

díla nezasahuje do práv autora, užívá-li takové dílo za účelem přístupu k jeho obsahu a 

                                               
160 §12 odst. 1 AZ
161 CHALOUPKOVÁ, Helena. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

(autorský zákon) a předpisy související: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, 640 s. Beckovy

texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7179-586-5
162 §30 AZ
163 §36 AZ
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pro běžné využívání jeho obsahu. Tímto ustanovením se sleduje zajištění možnosti 

přístupu k obsahu souborných děl jako zvláštního druhu databází.164

Zakotvením úpravy omezení a výjimek z autorského práva bude rovněž 

vyhověno požadavkům Směrnice, která se problematikou výjimek z autorskoprávní 

ochrany databází zabývá. Implementace výjimek dle čl. 6 odst. 2 Směrnice je zcela na 

uvážení členských států, což vedlo v důsledku k tomu, že některé členské státy tuto 

možnost vůbec nevyužily a výjimky z tohoto práva neumožnily.

4.2.5. Ochrana autorského práva

Ochrana autora proti neoprávněným zásahům do jeho autorského práva je 

zajišťována prostřednictvím soukromého i veřejného práva. Směrnice pouze ve svém 

článku 12 stanoví povinnost členských států stanovit vhodné sankce pro případ porušení 

práv, samotnou úpravu však ponechává na členských státech. Veřejnoprávní ochranu 

zajišťuje správněprávní a trestněprávní odpovědnost. Správní delikty jsou upraveny 

přímo v §105a a následujících autorského zákona, trestněprávní ochrana je poté 

zakotvena v §270 trestního zákoníku jako trestný čin porušení autorského práva, práv 

souvisejících s autorským právem a práv k databázi.

Soukromoprávní ochrana je upravena v autorském zákoně, kde nalezneme

nároky autora pro případ neoprávněných zásahů nebo hrozby takovýchto 

neoprávněných zásahů do jeho práv. Systém těchto nároků spočívá na objektivní 

odpovědnosti rušitele. Vedle tradičních nároků, jakými jsou nárok zdržovací, 

odstraňovací a satisfakční, uvádí autorský zákon též nárok na určení autorství, na 

sdělení údajů a na uveřejnění rozsudku.165 Nicméně právo na náhradu škody a na vydání 

bezdůvodného obohacení dle občanského zákona zůstává nedotčeno. Osoba aktivně 

legitimována k ochraně autorského práva nemusí být pouze autor díla, ale rovněž 

výhradní licenční nabyvatel, dědic či kolektivní správce.

V souladu s ustanoveními mezinárodních smluv a práva Evropské unie upravuje 

autorský zákon také zvláštní skutkové podstaty deliktů, které poskytují ochranu 

technickým prostředkům určeným ve svém důsledku k ochraně práv dle autorského 

                                               
164 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. ISBN 80-

717-9608-5.
165 Občanské právo hmotné. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Editor Marta Knappová, Jiří Švestka. Praha: ASPI, 

2002, 330 s. ISBN 80-863-9544-8, str. 247.
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zákona. Do práva autorského tak neoprávněně zasahuje každý, kdo obchází účinné 

technické prostředky ochrany práv dle autorského zákona.166

Tato osoba sice nemusí sama autorská práva užívat, ale svým postupem může 

tuto možnost zprostředkovávat třetím osobám. Nutnost právní ochrany technických 

prostředků k ochraně práv souvisí s technologickým rozvojem umožňujícím zvýšené 

možnosti užití autorskoprávně chráněných děl v různých formách a se snahou majitelů 

práv technicky bránit jejich neoprávněnému užívání.167

4.3. Zvláštní právo pořizovatele databáze

V hlavě III autorského zákona je upraveno zvláštní právo pořizovatele databáze 

jako výsledek harmonizace českého práva s právem Evropské unie, konkrétně se 

Směrnicí. Jak již bylo rozebráno v předchozích kapitolách věnovaným Směrnici, tato 

zakotvuje zcela ojedinělý koncept, a to cílenou podporu a ochranu investic do 

moderních systémů ukládání a zpracování informací, kdy jsou databáze základním 

nástrojem pro rozvoj informačního trhu.168 Právo pořizovatele databáze je na 

autorskoprávní ochraně souborných děl zcela nezávislé, jedná se o dva odlišné právní 

režimy. Otázky subjektu, předmětu, obsahu i trvání práv jsou zcela nezávislé a 

vzájemně nepodmíněné.169 Původ tohoto práva lze naopak vysledovat v úmyslu 

evropského zákonodárce poskytnout ochranu databázím, na které se autorské právo 

nevztahuje.

Teoretická východiska, legislativní proces směřující k přijetí Směrnice a práva 

sui generis, stejně jako interpretace základních pojmů prostřednictvím judikatury SDEU

však již byla popsána výše. Tato podkapitola proto pouze stručně shrne úpravu 

zvláštního práva pořizovatele databáze tak, jak je zakotvena v autorském zákonu, 

přičemž je třeba mít na paměti provázanost těchto ustanovení s právem Evropské unie

vzhledem k původu tohoto práva sui generis.

                                               
166 §43 AZ
167 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. ISBN 80-

717-9608-5.
168 recitál 9,12 Směrnice
169 TŮMA, Pavel. K pojmovým znakům a trvání zvláštního práva pořizovatele databáze ve světle 

judikatury Evropského soudního dvora. Právní rozhledy. 2006, č. 1, s. 16-19.
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4.3.1. Vznik zvláštního práva pořizovatele databáze

Existence zvláštního práva pořizovatele databáze je na prvním místě podmíněna 

naplněním definičních znaků databáze v §88 AZ. Databází se tedy dle autorského 

zákona rozumí soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo 

metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými 

prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření. Jednotlivým definičním znakům 

databáze byla věnována pozornost v podkapitole základní koncepty.

Zvláštní práva k databázi přísluší dle §88a odst. 1 AZ pouze tomu pořizovateli

databáze, jehož investice do pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze 

představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad. Ochrana poskytovaná tímto 

právem je tedy zaměřena výlučně na ochranu podstatných investic vložených do 

databází. Tyto investice přitom označují prostředky vynaložené na získání existujících 

prvků a jejich shromáždění v uvedené databázi. Nezahrnují prostředky použité 

k samotnému vytvoření prvků tvořících obsah databáze.170

Nelze však říci, že každý vklad bude kvalifikován jako podstatný. Základem pro 

posuzování podstatnosti vkladu jsou hlediska kvalitativní ve smyslu vyčíslitelných

prostředků či kvantitativní ve smyslu duševního úsilí či vynaložené energie, jak ve 

svých rozhodnutích vyložil SDEU. Pořizovatelem databáze může být nejen fyzická 

osoba, oproti autorství v případě tvůrčích databází, ale i osoba právnická, která na svou 

odpovědnost pořídí databázi nebo pro kterou tak z jejího podnětu činí jiná osoba.

4.3.2. Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze

Jsou-li výše zmíněné podmínky splněny, pak pořizovateli databáze vzniká 

k databázi zvláštní právo, jehož obsahem je dle §90 odst. 1 AZ právo na vytěžování 

nebo zužitkování obsahu databáze nebo podstatné části. Vytěžováním rozumíme přepis 

obsahu databáze či jeho podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky 

nebo jakýmkoli způsobem.171 Zužitkováním poté zpřístupnění veřejnosti obsahu 

databáze či jeho podstatné části, rozšiřováním rozmnoženin, pronájmem, spojením on-

                                               
170 The British Horseracing Board and others v. William Hill, C-203/02 rozsudek SDEU ze dne 9. 11. 

2004, odst. 24
171 §90 odst. 2 AZ
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line nebo jinými způsoby přenosu.172 Výkladem pojmu „podstatná část databáze“ se 

rovněž zabýval SDEU, jak bylo popsáno v předchozích kapitolách. Právo pořizovatele 

databáze zakázat vytěžování nebo zužitkování databáze či její podstatné části přitom 

není omezeno pouze na případy, kdy je tato činnost uskutečněna za obchodním účelem.

Toto omezení bylo z původního návrhu Směrnice zcela vypuštěno.

Autorský zákon dále upravuje případy, ve kterých sice nedochází k vytěžování 

či zužitkování celého obsahu databáze nebo její podstatné části, přesto investicím 

pořizovatele databáze může hrozit srovnatelná újma. Ochrana je tak poskytována i pro 

případ, že dochází k opakovanému a systematickému vytěžování nebo zužitkování 

nepodstatných částí obsahu databáze či k jinému jednání, které není běžné, přiměřené a 

je na újmu oprávněným zájmům pořizovatele.173 Takto může do zvláštních práv 

pořizovatele databáze zasáhnout i oprávněný uživatel, jehož jednání, pokud nepřekročí 

meze stanovené autorským zákonem, musí jinak pořizovatel databáze strpět.

4.3.3. Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze

Toto omezení zvláštního práva pořizovatele databáze, jak je uvedeno v §91 AZ, 

upravuje nakládání s databází oprávněným uživatelem. Na základě tohoto ustanovení 

pořizovatel databáze nesmí bránit oprávněnému uživateli ve vytěžování či zužitkování

nepodstatné části obsahu zpřístupněné databáze, pokud ji tento oprávněný uživatel užívá

běžně a přiměřeně a bez újmy autorovi či nositeli práv souvisejících s právem 

autorským k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi. Toto 

ustanovení autorského zákona bývá kritizováno z důvodu nedostatečné harmonizace 

s čl. 8 Směrnice.

V tomto ohledu je především nutné podotknout, že rubrika čl. 8 Směrnice zní 

„práva a povinnosti oprávněných uživatelů“, nikoli „omezení zvláštního práva 

pořizovatele databáze“, jak nepřesně stanoví autorský zákon. Z toho potom vyplývá i 

nedodržení účelu citovaného ustanovení evropského práva.174 Výklad tohoto 

ustanovení, zejména ve vztahu k §90 odst. 5 AZ, proto může být předmětem budoucích

interpretačních obtíží.

                                               
172 §90 odst. 3 AZ
173 §90 odst. 5 AZ
174 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. ISBN 80-

717-9608-5.
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Český zákonodárce využil možnosti stanovené v čl. 9 Směrnice a upravil v §92 

AZ bezúplatné zákonné licence, kterými ve prospěch oprávněného uživatele omezil 

zvláštní právo pořizovatele databáze. Na základě těchto zákonných licencí je 

oprávněnému uživateli umožněno za splnění stanovených podmínek vytěžovat či 

zužitkovávat i podstatnou část obsahu databáze. První případ zákon uvádí jako 

vytěžování či zužitkování pro osobní potřebu, přičemž ve spojení s §30 odst. 3 AZ 

dovozujeme, že tato licence se vztahuje výlučně na databáze neelektronické. Dále je

stanovena licence pro účely vědecké nebo vyučovací za podmínky uvedení pramene a 

pouze v rozsahu omezeném na nekomerční účely. Mezi poslední zákonnou licenci

řadíme licence úřední, která umožňuje vytěžování či zužitkování pro účely veřejné 

bezpečnosti nebo správního či soudního řízení.

4.3.4. Dispozice se zvláštním právem pořizovatele databáze

Pořizovatel databáze má možnost své zvláštní právo převést, tj. zcizit, neboť toto 

právo je konstruováno odlišně od nezcizitelných výlučných osobnostních či 

majetkových autorských práv a to obdobně jako práva výrobců zvukových a zvukově 

obrazových záznamů a právo rozhlasového a televizního vysílatele.175 Převodem 

zvláštního práva pořizovatele databáze nejsou nikterak dotčena autorská práva k dílům 

či práva výkonných umělců k uměleckým dílům nebo práva k jiným nehmotným 

statkům tvořícím obsah databáze.176

Vedle samotného translativního převodu tohoto zvláštního práva je pořizovatel 

databáze oprávněn uzavřít licenční smlouvu s jinou osobou a výkon tohoto práva jí tedy 

umožnit tímto způsobem. Pro licenční smlouvu se dle §96 odst. 1 AZ použijí přiměřeně 

ustanovení autorského zákona upravující licenční smlouvu k výkonu autorského práva.

Autorský zákon upravuje v §46 až 56 AZ licenční smlouvu jako jednotný 

smluvní typ. Neupravuje-li však autorský zákon některé otázky týkající se těchto 

licenčních smluv použije se subsidiárně zákoník občanský a jeho ustanovení.

                                               
175 §76 odst. 5 AZ, §80 odst. 4 AZ, § 84 odst. 3 AZ
176 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. ISBN 80-

717-9608-5.
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4.3.5. Délka trvání zvláštního práva pořizovatele databáze

V souladu se Směrnicí autorský zákon uvádí délku trvání práva sui generis 15 

let. Počátek tohoto období je stanoven buď jako první den kalendářního roku 

následujícího po pořízení databáze, nebo pokud byla v tomto období databáze 

zpřístupněna, pak první den kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla 

databáze zpřístupněna. Přičemž zpřístupněním rozumíme dle §4 odst. 1 AZ její 

zveřejnění a to jakýmkoli způsobem. Zvláštním institutem je poté obnova trvání práva 

na základě §88a odst. 2 AZ v případě nového kvalitativně nebo kvantitativně 

podstatného vkladu ve smyslu doplnění, zkrácení či jiných úprav.

5. Zhodnocení Směrnice

Na základě čl. 16 odst. 3 Směrnice má Evropská komise povinnost každé tři 

roky předložit Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru 

zprávu o uplatňování Směrnice. První zhodnocení Směrnice (dále jen „Zhodnocení“)177

včetně posouzení uplatňování zvláštního práva a ověření, zda uplatňování této úpravy 

nevyvolalo zneužití dominantního postavení nebo jiné porušování volné soutěže, bylo 

zveřejněno v prosinci 2005. Základem pro Zhodnocení bylo rozeslání dotazníku

prostřednictvím internetu mezi evropské společnosti zaměřující se na tvorbu databází a 

dále informace získané prostřednictvím Gale Directory of Databases, které 

shromažďuje údaje a vytváří statistiky ohledně růstu produkce databází.

Ve vztahu k prvnímu stanovenému cíli, a to konkrétně harmonizaci autorského 

práva a ochrany tvůrčích databází, Zhodnocení shrnulo, že všech 25 členských států 

provedlo transpozici Směrnice do svých vnitrostátních řádů, ačkoli lhůta pro 

implementaci nebyla vždy dodržena. Této části Směrnice se Zhodnocení více nedotýká 

a zaměřuje se na právo sui generis.

Ve vztahu k zakotvení práva sui generis, které je zde označeno jako zcela 

ojedinělý koncept v oblasti mezinárodního práva duševního vlastnictví vytvořený 

Společenstvím, byly položeny tři základní otázky. První otázka se zaměřuje na zjištění, 

zda se s novým právem sui generis zvýšila ve Společenství produkce databází.

Zhodnocení shrnulo poznatky do závěru, že nelze prokázat pozitivní ekonomický dopad 

                                               
177 First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases, Brussels, 12 December 2005
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tohoto zvláštního práva na produkci databází. Ačkoli bylo toto právo zavedeno s cílem 

podpořit produkci databází, nelze prokázat, že by byl tento cíl naplněn.

Zatímco bezprostředně po představení tohoto nového práva bylo možné 

pozorovat, že se počet společností, které vstoupily na evropský trh databází,

jednorázově zvýšil, během následujícího období se jejich počet opět snížil.178 Ve 

výsledku lze poté shrnout, že zatímco v roce 1996 byl poměr produkce databází mezi 

evropským trhem a trhem v USA téměř 1:2, v roce 2004 již byl tento poměr 1:3, 

přestože v USA žádné právo odpovídající právu sui generis zavedeno nebylo.

Druhá otázka směřuje k posouzení, zda by pořizovatelé databází, kterým náleží 

právo sui generis, tyto další databáze pořídili v případě absence tohoto nově 

vytvořeného práva. Na základě on-line dotazníků Evropská komise zjistila, že 49% 

dotazovaných společností navýšilo od roku 1996 své investice do tvorby databází o více 

než 20% ročně, 37% dotazovaných společností uvedlo zvýšení investic do tvorby 

databází o 0-20% ročně, 15% dotazovaných společností pak investice nezvýšilo vůbec

nebo naopak snížilo. Evropská komise rovněž zdůrazňuje, že by se mělo hodnotit 

rovněž množství informací, které databáze svým uživatelům zprostředkovávají. Bohužel

toto je obtížně měřitelné.

Hugenholtz, Maurer a Onsrud ve svém článku dále zdůrazňují, že dosavadní 

soudní spory ohledně práva sui generis se týkaly databází, které by byly vytvořeny tak 

jako tak: telefonní seznamy, televizní programy či seznamy koncertů. V těchto 

případech tak právo sui generis nepodporuje samotnou tvorbu databází, ale působí 

pouze jako prostředek proti konkurenci.179

Třetí otázka má zhodnotit, zda právo sui generis skutečně podporuje a stimuluje

inovace a rozvoj informačního trhu ve Společenství. V souvislosti s touto 

problematikou Zhodnocení poukazuje na znepokojení, které vyjádřili zejména 

knihovníci, vědečtí pracovníci, či odborníci z oblasti výzkumů, ohledně vytvoření 

nového práva sui generis. Tito kritici zvláštního práva pořizovatele databáze poukazují 

na to, že spojení omezených výjimek z tohoto práva a jejich nezakotvení ve 

                                               
178 HUGENHOLTZ, P.Bernt, Stephen M. MAURER a Harlan J. ONSRUD. Europe`s Database 

Experiment. Science. říjen 2001, roč. 294, str. 789-790.

Dostupné z: http://www.ivir.nl/staff/hugenholtz.html
179 tamtéž
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vnitrostátních právních řádech některých členských států povede k monopolizaci 

informací.

Zhodnocení se k těmto kritikám staví tak, že odkazuje na odpovědi převážně 

vydavatelů a uživatelů databází, kteří zastávají názor, že byla nastolena uspokojivá 

rovnováha mezi zájmy pořizovatelů databází a zájmy uživatelů. Boyle k tomuto 

poznamenává, že pro akademické pracovníky či vědce je velice obtížné poukázat na 

konkrétní důkazy, když nelze říci, že se konkrétní vědecký výzkum či studie

neuskutečnily.180

V závěru Zhodnocení Evropská komise shrnuje možnosti dalšího postupu. Na 

prvním místě zmiňuje možnost odvolání Směrnice jako celku s tím, že by došlo 

k obnovení právního stavu v členských státech před přijetím Směrnice. Evropská 

komise však upozorňuje na fakt, že v tomto případě by opět vznikly rozdíly 

v poskytování ochrany tvůrčích databází, zatímco databáze netvůrčí by byly chráněny 

pouze prostřednictvím smluvního práva. Pořizovatelé databází by rovněž přistoupili 

k ochraně zejména elektronických databází prostřednictvím technických prostředků 

ochrany práv a omezením přístupu. Tento krok považuje za nevhodný rovněž autorka 

práce. Přestože by bylo možné diskutovat o případné revizi Směrnice, která by 

zohlednila vývoj judikatury SDEU i poznatky z praxe uplatňování autorskoprávní 

ochrany databází včetně problematiky jejich využívání pro vědecké účely, její zrušení 

autorka považuje za krok, jehož důsledky by mohly naopak vést k negativním dopadům 

na oblast ochrany databází.

Druhou možností, kterou se Evropská komise zabývá, je zrušení práva sui 

generis, které se ukázalo jako neefektivní pro podporu růstu evropské produkce 

databází, při zachování harmonizace autorského práva. Ačkoliv Evropská komise opět 

hovoří o neprokázaném efektu tohoto zvláštního práva, jako argument proti zrušení 

tohoto práva uvádí, že vydavatelé a pořizovatelé databází v Evropě upřednostňují jeho 

zachování.

Boyle upozorňuje na absurdnost tohoto argumentu s tím, že zeptáme-li se 

francouzských farmářů, chtějí-li zrušit evropské zemědělské dotace, nemůžeme 

očekávat zápornou odpověď.181 Tato alternativa by mohla být dále předmětem diskuze 

                                               
180 BOYLE, James: op. cit., str. 213.
181 tamtéž
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v případě, že by na místo práva sui generis bylo uvažováno o konceptu ochrany 

netvůrčích databází například prostřednictvím harmonizace soutěžního práva v této 

oblasti. Evropská komise rovněž uvádí jako možnost novelizaci práva sui generis,

vyjasnění jeho působnosti a přehodnocení výjimek z tohoto práva. Nicméně Zhodnocení 

upozorňuje na možnost, že taková úprava by nemusela obstát před SDEU.

Na posledním místě zvažuje Zhodnocení možnost, aby byl zachován status quo. 

Ačkoliv zvláštní právo pořizovatele databáze bylo zavedeno za účelem podpory tvorby 

databází v Evropě, tohoto cíle zjevně nebylo dosaženo. Evropská komise však zrušení 

tohoto práva nepovažuje za optimální řešení s tím, že jeho zrušení a návrat k právnímu 

stavu před přijetím Směrnice, může vést k vyšším nákladům než v případě, bude-li toto 

právo zachováno a s ním tedy i status quo. V důsledku toho bylo tedy i přes veskrze 

negativní Zhodnocení na půdě Evropské unie rozhodnuto o zachování Směrnice a práva 

sui generis. Nabízí se však otázka, k čemu je dobré hodnotit dopady Směrnice, když 

status quo a jeho zachování bude v závěru upřednostněno.182

V moderní informační společnosti bychom přesto měli dál spoléhat na to, že 

soutěž a konkurence jsou základem obchodu, a v důsledku toho bychom měli nová 

oprávnění konstruovat takovým způsobem, aby byla zajištěna podpora soutěžních 

vztahů a šíření dat a informací.183 Pokud je hranice ochrany nastavena příliš nízko, je 

vždy snazší ji zvýšit než naopak snížit, přičemž Směrnice a nové právo sui generis je 

toho jasným příkladem.

                                               
182 tamtéž
183 REICHMAN, J.H. a F.Paul UHLIR. Database Protection At The Crossroads: Recent Develpments and 

Their Impact on Science and Technology. Berkeley Technology Law Journal. 1999, č. 14.
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Závěr

Databáze, jako vnitřně organizované soubory informací, údajů či dat, jsou 

v moderní společnosti nezastupitelné. Je možné konstatovat, že jakákoliv lidská aktivita 

s sebou přináší data a informace, které lze nejrůznějším způsobem uspořádat či 

organizovat. Základní funkce databází, mezi kterými je zejména zpřístupnění a 

vyhledání potřebných informací, předurčuje databázím jejich důležitou úlohu 

v současné společnosti. Z nejrůznějších možných databází s různorodým obsahem jsou 

zásadní zejména databáze elektronické, jejichž vznik je spojen s rozvojem informačních 

technologií v druhé polovině 20. století.

Snadno dostupné informace však na druhou stranu představují určitá rizika. 

Nejsou-li databáze chráněny prostřednictvím technických prostředků jako omezením 

přístupu či kódováním, případně prostřednictvím smluvních závazků, zneužití a 

vytěžování těchto dat je nasnadě. Pokud však následně nebude návratnost těchto 

investic pořizovatele databáze určitým způsobem zajištěna, hrozí nebezpečí, že tito 

investoři či pořizovatelé databází zaměří svou pozornost jiným směrem. Návratnost 

takto vynaložených investic stojí na počátku diskuzí o právní ochraně databází na půdě 

Evropské unie, které vyústilo po relativně dlouhém vyjednávání a změnách v roce 1996 

v přijetí Směrnice. Tato Směrnice jednak harmonizuje ochranu poskytovanou databázím 

prostřednictvím autorského práva a dále zavádí nové a v mezinárodním právu 

duševního vlastnictví do této doby zcela ojedinělé zvláštní právo pořizovatele databáze

neboli právo sui generis.

Zatímco harmonizace autorského práva jako prostředku ochrany tvůrčích 

databází byla odbornou veřejností přijata bez větších problémů či diskuzí, nově 

vytvořené právo sui generis vyvolalo nespočet reakcí zejména ze strany vědeckých 

pracovníků či odborníků z oblasti výzkumu. Hlavním problémem a kontroverzí z jejich 

úhlu pohledu je, že na základě tohoto zvláštního práva pořizovatele databáze je vedle 

ochrany investic sekundárně chráněn rovněž obsah databáze. V důsledku pak hrozí 

nebezpečí monopolizace informací, což se může negativně odrazit na rozvoji a pokroku 

společnosti. Ačkoli Směrnice umožňuje členským státům zakotvit výjimky z tohoto 

zvláštního práva, které by mohly jeho negativní dopady omezit, jejich počet je 

zanedbatelný a členské státy nemají povinnost je do svých vnitrostátních právních řádů 

implementovat.
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V roce 2005 Evropská komise zveřejnila Zhodnocení, jehož obsahem bylo mimo 

jiné rovněž posouzení uplatňování zvláštního práva pořizovatele databáze. Výsledky, 

které Zhodnocení přineslo, byly celkově negativní ohledně zvýšení produkce databází 

po zavedení tohoto institutu, ačkoliv zde byl jednorázový nárůst, následně se počet 

databází společností, které nově vstoupily na evropský trh, opět snížil. V důsledku tak 

Evropská komise navrhla další možné postupy ohledně tohoto institutu, z nichž se 

nakonec Evropská unie přiklonila k tomu, aby byl prozatím zachován status quo.

Odpůrci předmětné úpravy však nadále diskutují o možných alternativách 

k právu sui generis. Vedle smluvní ochrany a technologických zábran proti 

neoprávněným užitím bývá uváděno právo soutěžní. Aplikace soutěžního práva je však 

ztížena značnou odlišností v právních úpravách soutěžního práva v jednotlivých zemích 

a dále je limitována pouze na vztahy mezi soutěžiteli. Kritici Směrnice pak dále 

navrhují úpravu a vyjasnění pojmosloví Směrnice, zkrácení doby ochrany, významné 

rozšíření výjimek z tohoto práva či zavedení systému zákonných licencí, jak bylo 

upraveno v původním návrhu Směrnice.

Česká republika, jakožto členský stát Evropské unie, je však dle závazků 

vyplývajících z evropského práva povinna respektovat tuto dvoustupňovou právní 

ochranu databází tak, jak je v současné době Směrnicí stanovená. Tato právní úprava 

byla začleněna do autorského zákona a nachází se v hlavě první upravující autorské 

právo a hlavě třetí věnované právu pořizovatele databáze.

Obecně lze sledovat proces posilování stávajících či tvorby nových práv 

duševního vlastnictví. Je však nutné si uvědomit, že budeme-li v tomto procesu nadále 

pokračovat, nelze automaticky spoléhat na to, že dojde k rozvoji společnosti a

vědeckému pokroku. Stimulace kreativity je bezpochyby pro tvůrčí proces a vědecké 

bádání zásadní, je však třeba rovněž soustředit pozornost na zajištění rovnováhy mezi 

posilováním či tvorbou nových práv a co možná nejširším možným přístupem 

společnosti ke kulturním hodnotám a informacím.184 Zásadní roli v tomto procesu hrají 

zejména široce formulované výjimky a stanovení limitů pro tyto práva, které v závěru 

mohou přinést rovnovážný stav mezi oprávněnými zájmy autorů, vynálezců či jiných 

tvůrců a zájmy společnosti.

                                               
184 BOYLE, James: op. cit., str. 200.
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133/1980 Sb. ve znění vyhl. č. 19/1985 Sb.
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sdělení MZV č. 191/1995 Sb.

ObčZ zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů

Směrnice Směrnice č. 96/9/ES Evropského Parlamentu a Rady ze dne 11. 

března 1996, o právní ochraně databází

SDEU Soudní dvůr Evropské Unie

Smlouva WIPO Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu

o právu autorském autorském, sdělení MZV č. 33/2002 Sb.m.s.
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Resumé

Tématem práce je autorskoprávní ochrana databází. Cílem této práce je popsat a 

představit problematiku databází a jejich právní ochrany vzhledem k tomu, že databáze 

jsou v moderní společnosti nezbytnými nástroji pro vyhledání potřebných informací.

Práce se zaměřuje na analýzu platné právní úpravy v Evropské unii a České republice 

s tím, že je zmíněna rovněž právní úprava ve Finsku.

První kapitola se zabývá vymezením pojmu databáze, klasifikací databází a 

nastiňuje základní východiska pro poskytování ochrany databázím. Druhá kapitola je 

rozdělena do dvou podkapitol a věnuje se právní úpravě ochrany databází v Evropské 

Unii. V první podkapitole je popsán proces přijetí směrnice o právní ochraně databází

počínaje Zelenou knihou v roce 1988 a konče přijetím směrnice v roce 1996. V druhé 

podkapitole je pak tato směrnice podrobněji analyzována, vymezeny její základní pojmy 

a představen dvoustupňový systém právní ochrany databází, který byl touto směrnicí 

představen. 

Třetí kapitola zmiňuje právní úpravu ve Finsku s ohledem na zahraniční studijní 

pobyt autorky a představuje tzv. ochranu katalogů jako tradiční prvek skandinávského 

práva. Čtvrtá kapitola je členěna na tři podkapitoly, které se zaměřují na platnou právní 

úpravu v České republice. První podkapitola představuje základní koncepty, druhá 

podkapitola se věnuje autorskému práva a třetí podkapitola se zabývá zvláštním právem 

pořizovatele databáze. Poslední kapitola popisuje zhodnocení směrnice o právní 

ochraně databází, které bylo zveřejněno Komisí v roce 2005. 

Práce byla vypracována podle platné právní úpravy k 31. 5. 2012. 
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Summary

The topic of this diploma thesis is copyright protection of databases. The aim of 

the thesis is to describe and introduce databases and their legal protection due to their 

role as essential tools for the location of required information. The thesis contains 

analysis of legislation in European Union and the Czech Republic and includes brief 

analysis of legislation in Finland. The thesis consists of five chapters.

The first chapter deals with the term database, classification of databases and 

illustrates basic foundations for database protection. The second chapter is divided into 

two subchapters and characterises the legal protection of databases in European Union. 

The first subchapter is concerned with the legislation process and adoption of the 

directive on the legal protection of databases starting with the Green Paper in 1988 and 

ending with adoption of the directive in 1996. The second subchapter analyses this 

directive in more detail, describes the main terms and institutes and explores the two-

tier system of legal protection of databases introduced by this directive. 

The third chapter presents legislation in Finland with regard to the exchange 

studies of the author of the thesis and outlines the catalogue rule as a traditional element 

of Scandinavian law. The fourth chapter is divided into three subchapters that examine 

the legislation in the Czech Republic. The first subchapter illustrates basic terms, the 

second subchapter deals with copyright protection and the third subchapter is concerned 

with a right for the maker of a database.

Last chapter describes the evaluation of the directive on the legal protection of 

databases that was published by Commission in 2005.

This thesis was written in accordance with the applicable law on the 31th May 

2012.

Klíčová slova
databáze, autorské právo

Key words
databases, copyright law
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