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Téma rigorózní práce - právní ochrana databází v Evropské unii a ve Spojených státech 

amerických – je zaměřeno na komparaci dvou právních regulací databází, vykazujících mnohé 

rozdíly, zejména ve vztahu k ochraně sui generis. Právě sui generis ochrana databází, zavedená 

novátorsky v EU směrnicí 6/96, představuje jeden ze základních problémů ochrany databází, kde 

proti sobě stojí americká i evropská úprava v určité kontrapozici. Je třeba kladně hodnotit 

autorčin výběr srovnávaných právních režimů, neboť EU a USA představují pilíře 

mezinárodního obchodu a odtud také jejich legislativní vývoj v oboru databází přímo ovlivňuje 

globální situaci, včetně mezinárodních smluvních iniciativ především na půdě WIPO. O 

aktuálnosti tématu nelze pochybovat a to nejen z pohledu ryze právního (viz již řada 

významných judikátů ESD), ale i ekonomického, neboť databáze hrají velmi významnou roli 

v hospodářské praxi a to nejenom ve spojení s informačními technologiemi.  

Autorka práci rozvrhla do 4 základních částí, kde první je věnována obecně právní ochraně 

databází, druhá přehledu ochrany databází v USA, třetí (nejrozsáhlejší) právní ochraně databází 

v EU a čtvrtá rozboru otázky, zda USA potřebuje zavést právo sui generis. Samozřejmě, nechybí 

závěr s pregnantně vyjádřeným shrnutím východisek a názorů autorky.   

Předkládaná práce je založena na analýze a popisu obou srovnávaných právních úprav 

v kontextu odlišujících momentů. V tomto směru je práce svého druhu kritickým komentářem, 

kdy se autorka soustředí především na „dialog“ stran práva sui generis a jeho potenciální 

zavedení v USA (tomu je věnována podstatná část třetí), přičemž je zřejmé, že autorka je velmi 

vstřícná východiskům americké úpravy.  



Nelze pochybovat o náročnosti tématu na teoretické znalosti, zpracování značného množství 

vstupních údajů i použité metody (komparistika, analýza zahraniční literatury, historický přístup 

apod.). Autor cituje a prokazuje znalosti právní úpravy i rozhodovací praxe, včetně zahraničí 

regulace. Zabývá se v této souvislosti přirozeně i různými druhy právní ochrany databází a to 

vedle sui gereris práva i (primárně ve vztahu k americkému přístupu) autorským právem, 

pravidly proti nekalé soutěži a smluvním právem.  

Shrneme-li právní závěry autorky, není podle jejího názoru přesvědčivých důvodů ve prospěch 

zavedení sui generis práva v USA po vzoru EU. Argumentuje zejména rozpačitým výsledkem 

evropské komunitární úpravy, která rozhodně nenaplnila své původní cíle (viz též hodnotící 

zpráva Komise). Z tohoto pohledu nutno souhlasit i s tím, že zde není důvod ani k přijetí globální 

ochrany sui geners na základě mezinárodní smlouvy.  

Autorka navrhuje de lege merenda i řadu dílčích legislativních změn v českém i evropském 

právu. Zde je jistě možné polemizovat, zda-li je skutečně nutné výslovně doplňovat obecné 

formulace evropské směrnice či českého zákona o upřesňující formulace vyplývající z judikatury 

ESD (např. zásadní kauza BHB). Šlo by totiž v zásadě o zkopírování právních vět z evropské 

judikatury, která tak jako tak, z důvodu nosné zásady eurokonformního výkladu, působí již nyní 

směrem k upřesňujícímu výkladu důležitých pojmů, jako pojem databáze či podstatného vkladu.  

    

Z formálního hlediska práce nemá závažnějších nedostatků.  

Práce má jistě význam (zejména pro svou komplexnost a širší pohled) pro teorii i aplikační praxi; 

autorka prokázala schopnost samostatné vědecké tvorby.   

Jelikož práce splňuje nároky na práci rigorózní, doporučuj ji k obhajobě.  

Při obhajobě v rámci státní rigorózní zkoušky by autorka mohla rozebrat otázku aplikace 

obchodního tajemství a nekalé soutěže na ochranu databáze, včetně modelových případů a 

srovnat předpoklady a nároky těchto druhů ochrany s autorskoprávní a sui generis ochranou. 

 

 

V Praze dne 15.4.2013                 JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 

 


