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Ač autorčino téma právní ochrany databází již poměrně pravidelně bývá předmětem rigorózních 

a diplomových prací, jistě jde stále o téma atraktivní a aktuální, o čemž svědčí nejen stále se 

rozvíjející se judikatura (pro nás určující zejména ta z Evropského soudního dvora) a odborná 

literatura zejména zahraniční. Ústředním bodem, hybným momentem je úvah je jistě v prvé řadě 

polemika ohledně práva sui generis. Tento zvláštní, vedle autorského práva působící režim 

ochrany, jak byl zaveden v Evropské unii v roce 1996 příslušnou směrnicí, je jako takový 

v podstatě neznámý ostatním právním okruhům, což vytváří „tvůrčí“ právní napětí a diskurz 

zejména mezi Evropskou unií a USA.   

Autorka se zaměřuje právě na popis a analýzu uvedeného „napětí“ mezi evropskou a americkou 

úpravou, kdy na pozadí popisu americké úpravy (část 2 práce) a evropské úpravy (část 3) 

směřuje k zřejmě vlastnímu cíli práce – hledání odpovědi na otázku možného zavedení sui 

generis práva (po vzoru evropské komunitární úpravy) do právního systému USA, čemuž věnuje 

část 4 a rovněž i závěr práce.  

Na pozadí této otázky (nikoliv však jediného) rozpracovává autorka dané téma, postupujíc od 

popisu k syntéze a analýze základních problémů, přičemž prokazuje dostatečné teoretické 

znalosti, osvědčuje užití poměrně rozsáhlého množství informací a taktéž odpovídajících 

právních metod metod, jako je komparistika, rešerše zahraničních zdrojů včetně judikatury 

evropské i americké aj. Formální úprava práce, včetně odkazového aparátu, vnitřního členění a 

systematiky postrádá nedostatků.  



Práce, založená na 4 základních partiích, vrcholí stručným, ale pregnantním závěrem, z něhož 

jsou jasně zřejmá právní východiska autorčiny pozice.  

Autorka oprávněně kritizuje zvláštní druh ochrany databází „na evropský způsob“ a má 

pochopení pro americký zdrženlivý přístup. De lege ferenda práce sice nepřináší převratná 

doporučení, ovšem ta na druhou stranu tak jako tak by byla za daného stavu regulace spíše 

pouhou teorií.  

O to víc se autorka věnuje dílčím úpravám české i evropské úpravy, jakkoliv věnované spíše jen 

přizpůsobení aktuální evropské judikatuře, než problémům právní praxe, které by autorka měla 

akcentovat ve větší míře (viz např. otázka smluvního „uzavírání“ databází).  

V této souvislosti by autorka mohla více rozebrat problematiku praktického dopadu evropské 

judikatury (zejména v kauze British Horseracing Board) na chování a postavení nositelů práv 

k databázi a uživatelů, což budiž i vodítkem pro obhajobu.  

 

Práci lze doporučit k ústní obhajobě. 

 

V Praze dne 25.4.2013                 JUDr. Zuzana Císařová 

 


