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(. ÚVODEM 
Databáze sehrávají v informa4ní spole4nosti nezastupitelnou roli, nebo5 jsou základním 
nástrojem, prost"edni3vím kterého dochází k rozvoji nov$ch nápad%, postup% 4i znalostí; 
umo'6ují toti', aby komplexní souhrny nep"eberného mno'ství informací byly jednodu#e 
p"ístupné a daly se v nich rychle vyhledávat jejich jednotlivé prvky, které mohou b$t dále 
analyzovány. Je to práv& inherentní prvek komplexity, kter$ vytvá"í ze souhrnu prost$ch 
informací n&co v$jime4ného, High2eld jej de2nuje jako „(...) informa$ní jev, díky n#mu" 
vykazují slo"ité systémy sestavené z jednoduch&ch element% p'i celkovém (komplexním) pohledu 
znaky, jejich" kvalita jde daleko za hranice kvality element%.“1  

Ka'd$ den miliony lidí vyu'ívají zna4né mno'ství databází. Nap"íklad v&dci pro svoji 
v$zkumnou 4innost, podnikatelé pro anal$zu trhu a oslovování zákazník%, léka"i pro ú4ely 
zji#t&ní vhodné lé4by pacient%, ostatní lidé pro vyhledávání informací pot"ebn$ch pro 
ka'dodenní 'ivot. N&které databáze, jako nap". obchodní a trestní rejst"íky nebo centrální 
evidence obyvatel a insolven4ní rejst"íky, jsou dokonce pro "ádn$ chod spole4nosti 
naprosto nezbytné. 

By5 na evropské úrovni sahají legislativní snahy o p"ijetí komplexní právní úpravy databází 
a' na konci /+. let minulého století2 a sm&rnice o právní ochran& databází byla p"ijata 
v roce (..03, v 4eském právním prost"edí je problematika databází re7ektována pouze 
jedinou ucelenou monogra2í Jana Le#4inského 4 , která, p"esto'e je neoceniteln$m 
pomocníkem pro dostate4n$ exkurz do právní ochrany databází, pon&kud trpí datem 
svého vydání, pon&vad' byla publikována v roce *++,, tedy rok p"ed sérií st&'ejních 
rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie 5 , je' naprosto zm&nila pohled na 
harmonizovanou úpravu právní ochrany databází. 8áste4n& tuto mezeru vypl6ují 
komentá"e k autorskému zákonu od Iva Telce a Pavla T%my6, respektive od autorského 
kolektivu Jana K"í'e7. Komentá"e v#ak vzhledem ke své povaze a metodologickému 

                                                             
1 HIGHFIELD, Roger a COVENEY, Peter. Frontiers of Complexity: The Search for Order in a Chaotic World. New York: 
Ballantine Books ((..)), str. ,*.. 
2 Viz sd&lení Komise, Green Paper on Copyright and Challenge of Technology – Copyright Issues Requring Immediate A2ion, ze dne 
1. 4ervna (.//. COM (//) (1* 2nal. 
3 Sm&rnice 4. .0/0/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne ((. b"ezna (..0, o právní ochran# databází. 
4 Viz LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++,. 
5 Rozhodnutí ve v&ci The Fixtures Marketing a The British Horseracing Board, o kter$ch blí'eji pojednávají 4ásti 0. a 1. této 
práce. 
6 Viz TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon: Komentá'. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++1. 
7 Viz K;Í<, Jan. Autorsk& zákon: komentá' a p'edpisy související. *., aktualizované vyd., podle stavu k (...*++). Praha: Linde, 
*++). 
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p"ístupu nemohou poskytnout v#eobjímající v$klad o právní ochran& databází a jsou 
omezeny zn&ním ustanovení autorského zákona. 

Nedostatek 4esky psan$ch pramen% tedy jist& není zp%soben vy4erpáním tématu. Naopak 
celá problematika 4eká na své komplexní zpracování, zvlá#t& kdy' p"ihlédneme k tomu, jak 
aktuální v sou4asnosti jsou otázky spojené s legislativní úpravou ochrany databází. Sv&d4í 
o tom nedávná judikatura Soudního dvora Evropské unie8, jen' pravideln& podrobuje 
sm&rnici o právní ochran& databází svému p"ezkumu, nebo 4etná zahrani4ní literatura. 
Práv& de2cit tuzemské literatury vyniká ve srovnání se zahrani4ní literaturou. Jen anglo-
americká 4ítá nejmén& na jednu desítku monogra2í a nespo4et odborn$ch 4lánk% 4i 
komentá"%. 

Jak ji' napovídá název, tato práce se zab$vá fenoménem databází z normativního pohledu; 
zkoumá je z hlediska právního, s akcentem na ochranu poskytovanou právem du#evního 
vlastni3ví a jejich ukotvení v právním "ádu 8eské republiky. Tato práce v#ak nem%'e 
a ani se nesna'í, konkurovat rozsáhl$m monogra2ím. Jejím cílem je na omezeném prostoru 
podat dostate4n& ucelen$ a aktuální v$klad o problematice autorskoprávní ochrany 
databází p"ijaté sm&rnicí o právní ochran& databází a z d%vodu obsahové limitace se 
nezab$vá jin$mi zp%soby ochrany vyjma t&ch poskytovan$ch právem nekalé sout&'e. Její 
p"ínos lze p"edev#ím spat"ovat ve zpracování rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie 
k harmonizované úprav&, která pom&"uje ke zn&ní ustanovení sm&rnice o právní ochran& 
databází (respektive autorského zákona) a analyzuje jejich dopad, jeliko' v „(...) sou$asném 
evropském prost'edí se pova"uje za nesporné, "e i kontinentální soudy tvo'í právo (...)“9 a „(...) bez 
judikatury soudního dvora není komunitárního práva. Bez judikatury Soudu by bylo komunitární 
právo nefunk$ní a v moha oblastech neexistující.“10 

Práce je strukturována do jedená3i 4ástí, p"i4em' druhá poskytuje stru4n$ úvod do 
problematiky databází, t"etí 4ást pak pojednává o databázích z mezinárodn&právního 
hlediska, kdy' se ohlí'í za úpravou obsa'enou v Bernské úmluv&, Dohod& TRIPS 4i 
Smlouv& WIPO o právu autorském. Ohnisko této práce spo4ívá v 4ásti 4tvrté a' osmé, 
které poskytují exkurz do problematiky evropského práva a jeho sekundárních pramen%, 
následovan$ v$kladem o sm&rnici o právní ochran& databází, a to jak o jejich 

                                                             
8 Viz rozhodnutí ve v&ci Football Dataco II., o kterém blí'eji pojednává kapitola 1.,.  této práce. 
9 KÜHN, Zden&k. BOBEK, Michal. POL8ÁK, Radim. Judikatura a právní argumentace: teoretické a praktické aspekty práce 
s judikaturou. Vyd. (. Praha: Auditorium, *++0, str. 0. 
10 Ibid., str. 1*. 
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autorskoprávních aspektech a právu sui generis, tak i o její kritice a následné revizi Komisí. 
Devátá 4ást si v#ímá alternativních zp%sob% ochrany databází poskytovan$ch právním 
"ádem. Záv&re4né 4ásti práce pak hodnotí sou4asn$ stav na poli právní ochrany databází 
a na4rtává mo'ná vhodná "e#ení de lege ferenda. 
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*. DATABÁZE 
Jak ji' bylo "e4eno, databáze hrají v informa4ní spole4nosti nezastupitelnou roli a jsou její 
integrální sou4ástí. Informa4ní spole4nost je entitou zalo'enou na lidském substrátu, ve 
které tvorba, zp"ístup6ování, vyu'ívání, shroma'=ování a manipulace s informacemi tvo"í 
v$znamn$ ekonomick$, politick$ a kulturní podíl její 4innosti. Cílem informa4ní 
spole4nosti je získat sout&'ní v$hodu v rámci celosv&tového spole4enství prost"edni3vím 
kreativního a efektivního vyu'ívání informa4ních technologií. Korelativní slo'kou 
informa4ní spole4nosti vyjád"enou v hospodá"ském m&"ítku je tzv. znalostní ekonomika, 
v ní' je bohatství vytvá"eno prost"edni3vím vyu'ívání jejich jednotliv$ch prvk%.11  

Prost"edni3vím databází tak jednotlivé subjekty informa4ní spole4nosti vyu'ívají v nich 
shromá'd&né informace pro dal#í ú4ely; databáze toti' umo'6ují ucelené soust"e=ování 
velkého mno'ství informací, které je postaveno na logickém základ&. Souhrn t&chto 
informací je pak jednodu#e p"ístupn$, 4ím' umo'6uje snadné vyhledávání a anal$zu 
dan$ch dat. 

*.(. CO JE TO DATABÁZE 
Samotn$ pojem databáze má r%zn$ v$znam, a to dle optiky jí' na n&j pohlí'íme. P"edm&tem 
této práce jsou databáze, kter$m je poskytována ochrana prost"edni3vím institut% práva 
du#evního vlastni3ví. Ke správnému pochopení termínu databáze je v#ak v tomto ohledu 
nutné za4ít v$klad od samotného po4átku vzniku databází a u'ívání pojmu i mimo právní 
prost"edí.  

V jediné 4eské monogra2i zab$vající se v$lu4n& právní ochranou databází autor databáze 
v obecném smyslu de2nuje jako „vnit'n# organizované soubory informací, údaj%, dat, tedy 
soubory poznatk% o jak&chkoli skute$nostech.“12 Z této de2nice je patrné, 'e samotn$ pojem 
databáze je vysoce abstraktní a bezpochyby té' #irok$. Následující "ádky poskytují bazální 
vymezení pojmu z historického, etymologického a sémantického hlediska a záv&rem se 
zab$vají pojmem databáze ve sfé"e právní. 

Lidská spole4nost shroma'=uje informace od po4átku své existence. V dávn$ch dobách 
byly systémy podobné dne#ním jednoduch$m databázím vytvá"eny p"edev#ím 

                                                             
11 Blí'eji k informa4ní spole4nosti a p"echodu moderních spole4ností od ekonomiky zalo'ené na pr%myslové v$rob& ke 
spole4nosti zalo'ené na práci s informace viz DRUCKER, Peter F. The age of discontinuity: guidelines to our changing society. 
New Brunswick (U.S.A.): Transa3ion Publishing, (..*. 
12 LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++,, str. ,. 
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knihovnami 4i mocensk$mi institucemi daného spole4enství. P"esto'e je systematická 
práce s informacemi velmi stará, vznik pojmu databáze datujeme teprve k 0+. let%m 
minulého století, a to v souvislosti s úsvitem informa4ních technologií, které umo'nily 
navrhovat, vytvá"et a udr'ovat komplexní informa4ní systémy (typicky s velk$m po4tem 
koncov$ch u'ivatel% a rozsáhl$m mno'ství jednotliv$ch datov$ch vstup%).13  

V#echny dostupné 4eské etymologické slovníky14 o p%vodu slova databáze ml4í, dle 
internetového serveru Linfo.org bylo slovo databáze poprvé pou'ito v roce (.0, na 
symposiu v Santa Monice organizovaném v%bec první softwarovou spole4ností System 
Development Corporation, p"i4em' v psané "e4i bylo u'íváno dvouslovného vyjád"ení, 
a to data báze (data base). Jednoslovné vyjád"ení (database) se stalo populárním v n&kter$ch 
evropsk$ch státech na po4átku 1+. let *+. století a následn& bylo takto u'íváno i ve 
Spojen$ch státech americk$ch.15 

Z lingvistického hlediska je databáze kompozitum vzniklé prost$m spojením slov data 
a báze. Slovo data pochází z latiny (singulár datum) a v sou4asné "e4i jej chápeme jako 
4íseln& nebo jinak symbolicky vyjád"ené údaje nebo hodnoty popisující vlastnosti 
n&jakého jevu nebo objektu, pop"ípad& jako údaje ur4ené ke zpracování po4íta4em.16 Slovo 
báze také pochází z latiny (basis) a je vyjád"ením pojmu základ pop". základna.17 

Ve slovníku spisovné 4e#tiny pod heslem databáze nalezneme de2nici, dle které se tímto 
pojmem rozumí „soubor dat ulo"en&ch na pam#3ov&ch médiích, sou$ást banky dat, datová 
základna.“ 18 Black’s Law Di3ionary pova'uje databáze za „kompilace systematicky 
uspo'ádan&ch informací, které umo"4ují vyhledávání jejich jednotliv&ch element%, dnes p'evá"n# 
elektronick&mi prost'edky.“19 Oxford Di3ionary má databáze za „strukturovan& souhrn dat 
v po$íta$i.“20  V souvislosti s de2nicí obsa'enou ve Sm&rnici, která poskytuje ochranu 
i neelektronick$m databázím, není bez zajímavosti, 'e v#echny v$#e uvedené slovníky 
                                                             
13 Blí'eji viz BITTON, Miriam. Trends in Prote2ion For Informational Works under Copyright Law During the ).th and (/th 
Centuries. Michigan Telecommunications and Technology Law Review. *++0, 4. (,. 
14 Viz REJZEK, Ji"í. 5esk& etymologick& slovník. Praha: Leda, *++( nebo MACHEK, Václav. Etymologick& slovník jazyka $eského. 
Praha: Academia, (.0/. 
15  Blí'eji viz Database De6nition. Linfo.org [online]. Ze dne **. 4ervna *++0. [cit. *+(*-+,-+.]. Dostupné 
z: http://www.linfo.org/database.html 
16 Viz BARTÁK, Mat&j, Jitka VEBROVÁ a So6a RYCHLÁ. Nov& slovník cizích slov pro (). století. (. vyd. Praha: Plot, *++/, 
str. 1+. 
17 Viz Ibid., str. )*. 
18 Slovník spisovné $e!tiny pro !kolu a ve'ejnost: s Dodatkem Ministerstva !kolství, mláde"e a t#lov&chovy 5eské republiky. Vyd. ,., opr. 
Praha: Academia, *++), str. ),.  
19 GARNER, Bryan A. Black's Law Di2ionary. /th ed. St. Paul, MN: Thomson/West, *++-, str. -**. 
20 Illustrated Oxford Di2ionary. Vyd. (. Praha: Ikar, (..., str. *+.. 
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umis5ují databáze do prost"edí informa4ních technologií a a' na v$jimky nespat"ují jejich 
existenci mimo elektronické prost"edí. 

*.*. DATABÁZE V AUTORSKÉM PRÁVU 
Pojem databáze je v 4eském právním prost"edí obsa'en ve více ne' ,+ zákonech a ve více 
ne' -+ podzákonn$ch právních p"edpisech publikovan$ch ve Sbírce zákon%.21 Pro ú4ely 
této práce je v#ak v$znamn$ pouze AutZ, kter$ ve svém ustanovení § // vymezuje pojem 
databáze jako „soubor nezávisl&ch d#l, údaj% nebo jin&ch prvk%, systematicky nebo metodicky 
uspo'ádan&ch a individuáln# p'ístupn&ch elektronick&mi nebo jin&mi prost'edky, bez ohledu na 
formu jejich vyjád'ení.“ Jedná se o tém&" doslovnou transpozici de2nice zavedené Sm&rnicí. 

T&mto databázím a jejich autor%m poskytuje autorské právo ochranu, kterou lze 
klasi2kovat do dvou skupin, dle hlediska, zda se jedná o databáze jedine4né anebo 
p%vodní. V první skupin& se nacházejí databáze, které jsou jedine4n$m v$sledkem tv%r4í 
4innosti autora a kvali2kují se tedy jako dílo ve smyslu ustanovení § * odst. ( AutZ. 
Jedine4n$ v$sledek dané 4innosti je v této souvislosti v podstat& relativn& statisticky 
jedine4n$ v$tvor nikoli absolutn& jedine4n$. Zjednodu#en& "e4eno, musí existovat 
pravd&podobnost, 'e k tému' v$sledku nemohou nezávisle na sob& dosp&t dv& r%zné 
osoby.22 

Ve druhé se pak ocitají ty databáze, které alespo6 zp%sobem v$b&ru 4i uspo"ádání svého 
obsahu jsou p%vodní, a tedy p"edstavují autor%v vlastní du#evní v$tvor.23 V tomto p"ípad& 
hovo"íme o dílu souborném.24 P%vodnost v$b&ru „(...) typicky spo$ívá v selekci z v#t!ího po$tu 
prvk%, p'i$em" obecn# platí, "e $ím v#t!í prvotní skupina prvk%, ze které se prvky vybírají, tím v#t!í 
b&vá i pravd#podobnost vzniku ochrany databáze.“ 25 P%vodnost uspo"ádání je klí4ov$m 
hlediskem ur4ujícím existenci pop". neexistenci dané ochrany. V p"ípadech, kdy je dané 
uspo"ádání obvyklé 4i za'ité (nap". abecední seznam) databáze za autor%v vlastní du#evní 
v$tvor pova'ována b$t nem%'e. 

                                                             
21 Ke dni uzav"ení rukopisu byl pojem databáze obsa'en ve ,( zákonech a -* vyhlá#kách a na"ízeních publikovan$ch 
ve Sbírce zákon%. 
22 Obdobn& viz TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon: Komentá'. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++1, str. )/. 
23 Tzn. 'e musí stále spl6ovat v#echny nále'itosti díla v4etn& podmínky existence díla v jakékoli objektivn& vnímatelné 
podob& (v4etn& podoby elektronické, trvale nebo do4asn&, bez ohledu na jeho rozsah, ú4el nebo v$znam - viz ustanovení 
§ * odst. ( AutZ). 
24 Ve smyslu ustanovení § * odst. ) AutZ, které p"ikládá demonstrativní v$4et souborn$ch d&l, kdy má jimi namysli 
nap". sborník, jako je 4asopis, encyklopedie, antologie, pásmo, v$stava nebo jin$ soubor nezávisl$ch d&l nebo jin$ch prvk%.  
25 LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++,, str. 1. 
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Telec s T%mou klasi2kují databáze dle obdobn$ch hledisek, li#í se jen v ozna4ení 
jednotliv$ch druh% databází, které stru4n& d&lí podle (kvantitativního) kritéria objemu 
tv%r4í uspo"adatelské 4innosti vynalo'ené na po"ízení databáze na: 

i) Souborná díla, tedy databáze vykazující zp%sobem v&b#ru $i uspo'ádáním obsahu 
jedine$n& v&sledek tv%r$í $innosti uspo'adatele; 

ii) díla pova"ovaná za díla souborná, tedy p%vodní (nejedine$né) databáze, které jsou 
zp%sobem v&b#ru nebo uspo'ádáním obsahu uspo'adatelov&m vlastním du!evním 
v&tvorem (...); a 

iii) prosté (netv%r$í, neautorské) databáze, tedy soubory systematicky nebo metodicky 
uspo'ádan&ch prvk% nevykazující úrove4 uspo'adatelské $innosti uvedenou 
v p'edchozích bodech.26 

Za p"ipomenutí také stojí skute4nost, 'e jednotliv$m prvk%m obsa'en$m v databázi m%'e 
b$t vedle ochrany dle ustanovení o souborném dílu (ochrana „struktury databáze“) 
poskytnuta paraleln& autorskoprávní ochrana v p"ípad&, 'e splní po'adavky kladené AutZ 
na autorské dílo. V ur4it$ch p"ípadech tak m%'e b$t chrán&na databáze jako celek 
a zárove6 i jednotlivosti, ze kter$ch se skládá. 

*.,. PRÁVO SUI GENERIS 
P"edchozí kapitola se zab$valy databázemi vznikajícími v re'imu autorského práva, n&které 
4innosti p"i vzniku databáze se v#ak nemusí vyzna4ovat prvky jedine4nosti 4i p%vodnosti 
a spl6ovat tak nále'itosti díla souborného. V n&kter$ch p"ípadech m%'e b$t tv%r4í p"ístup 
dokonce kontraproduktivní, a to zejména u databází, kde by jejich slo'itost a neucelenost, 
4asto obsa'ená v tv%r4ím procesu, zma"ila jejich hlavní informativní ú4el, jeho' 
neopominutelnou sou4ástí je p"ehlednost a jednoduchost. Na tuto problematiku 
upozor6uje Le#4insk$:  

Mnoho (...) investic, typicky do rozli$n&ch adresá'%, rejst'ík% $i abecedních 
v&$t%, by v!ak z%stalo v re"imu autorského práva tém#' nechrán#n&ch i p'es 
rostoucí úlohu databáze v informa$ní spole$nosti, její" technické prost'edky 
navíc z databází v sou$asnosti vytvá'ejí levn& a nevy$erpateln& zdroj informací. 
Je paradoxem autorského práva, "e $ím obecn#j!í je databáze z hlediska v&b#ru 
$i uspo'ádání svého obsahu, tím obtí"n#j!í je dosáhnout ochrany.27 

                                                             
26 TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon: Komentá'. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++1, str. )0. 
27 LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++,, str. .. 
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I z t&chto d%vod% byla ji' v roce (..0 p"ijata Sm&rnice, která v prost"edí du#evního 
vlastni3ví zakotvuje naprosté novum, které nemá ve sv&t& 'ádnou alternativu. Jedná se 
o právo sui generis.28 Právo podobné práv%m p"íbuzn$m právu autorskému, jeho' hlavním 
ú4elem je ochrana investic  (lidsk$ch, technick$ch 4i 2nan4ních) do po"ízení databáze, 
které by jinak nena#ly ochranu v rámci autorského práva a musely by se spoléhat na 
nedostate4nou ochranu prost"edni3vím práva nekalé sout&'e.29 Nositelem zvlá#tního 
majetkového práva k databázi je po"izovatel databáze, pokud po"ízení databáze p"edstavuje 
podstatnou investici, a to bez ohledu na to, zda jsou databáze nebo její obsah p"edm&tem 
autorskoprávní nebo jiné ochrany.30  

Je nutné si uv&domit, 'e právo sui generis sm&"uje v%4i v#em databázím, které spl6ují 
de2nici databáze uvedenou ve Sm&rnici. Judikatorn& je databáze vykládána je#t& #í"eji, 
kdy' dle názoru SDEU pojem databáze zahrnuje ka'd$ soubor obsahující od sebe 
odd&litelná díla, údaje nebo jiné prvky, ani' by tím byla dot4ena jejich hodnota nebo 
obsah, a zahrnující jakoukoli metodu nebo jak$koli systém  umo'6ující vyhledat ka'd$ 
z prvk%, kter$ jej tvo"í.31  

Právo sui generis musí b$t striktn& odli#ováno od autorského práva k dílu soubornému, by5 
jejich soub&h není nikterak vylou4en. Zvlá#tní právo po"izovatele databáze je toti' „(...) 
právem ryze majetkové povahy a není prost'edkem ochrany tv%r$í $innosti, n&br" ochrany investice 
(6nan$ní, $asové, personální, organiza$ní) do po'ízení databáze.“32 

                                                             
28 Detailnímu rozboru práva sui generis je v&nována 4ást 1. této práce. 
29 Viz recitály 0 a 1 Sm&rnice. 
30 Viz ustanovení 4lánku 1 Sm&rnice. 
31 Viz rozsudek Evropského soudního dvora ve v&ci C----/+*, Fixtures Marketing Ltd proti Organismos prognostikon agonon 
podosfairu AE (OPAP), ze dne .. listopadu *++-. 
32 TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon: Komentá'. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++1, str. 0,. 
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,. MEZINÁRODNÍ PRÁVO A DATABÁZE 
Tato 4ást poskytuje p"ehled o multilaterálních mezinárodních smluvách, které obsahují 
relevantní právní úpravu ochrany databází. „Tyto smlouvy mají na na!em území ve vztahu 
k ochran# databází vytvo'en&ch cizími státními p'íslu!níky zásadní dopad (...).“33 Musíme mít 
v#ak na pam&ti, 'e tyto úmluvy v&nují ochranu databázím pouze prost"edni3vím práva 
autorského. Zvlá#tní ochrana po"izovatele databáze není na multilaterální mezinárodní 
úrovní dosud upraveno. 

,.(. BERNSKÁ ÚMLUVA 
Bernská úmluva34, které je v sou4asné dob& ú4astno na (00 stát%35, je spravována WIPO 
jako'to jednou ze (1 specializovan$ch agentur Organizace spojen&ch národ%. WIPO byla 
zalo'ena roku (.01 Úmluvou o z"ízení Sv&tové organizace du#evního vlastni3ví 
a k *-. únoru *+(* má (/) 4len%. 36 WIPO v sou4asnosti spravuje *- mezinárodních smluv 
o právech du#evního vlastni3ví a „je odpov#dna za ‚globální‘ systémy ochrany (...) a jejich dal!í 
rozvoj a modernizace, je mimo jiné zdrojem normotvorby, tedy sjednávání mezinárodních smluv.“37 
8eská republika se Bernské úmluvy ú4astní od (. ledna (.., (ve zn&ní její pa"í'ské revize 
ze dne *-. 4ervence (.1(), a to v souladu s prohlá#ením vlády 8eské republiky ze dne 
(/. prosince (..*.38 

Bernská úmluva vzhledem k dob& svého vzniku pochopiteln& neobsahuje úpravu, která by 
v$slovn& stanovila ochranu databází pop". ochranu dat jako takov$ch. Ustanovení 4lánku 
* odst. ) se v#ak zab$vá souborn$mi díly: 

Sborníky literárních nebo um#leck& d#l jako jsou encyklopedie 
a antologie, které zp%sobem v&b#ru a uspo'ádáním obsahu jsou 
du!evními v&tvory, jsou samostatn# chrán#ny bez újmy autorského práva 
ke ka"dému z d#l, která tvo'í $ásti takov&ch sborník%. 

                                                             
33 TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon: Komentá'. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++1, str. 0,. 
34 Bernská úmluva o ochran# literárních a um#leck&ch d#l, ze dne ze dne .. zá"í (//0, dopln&ná v Pa"í'í dne -. kv&tna (/.0, 
revidovaná v Berlín& dne (,. listopadu (.+/, dopln&ná v Bernu dne *+. b"ezna (.(- a revidovaná v ;ím& dne *. 4ervna (.*/, 
v Bruselu dne *0. 4ervna (.-/, ve Stockholmu dne (-. 4ervence (.01 a v Pa"í'i dne *-. 4ervence (.1(; uve"ejn&na vyhlá#kou 
ministra zahrani4ních v&cí 4. (,,/(./+ Sb. ze dne /. 4ervence (./+. 
35  Údaj ze dne *0. února *+(, dle informací na o2ciálních stránkách WIPO. 
Viz http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=(). 
36 Blí'eji viz http://www.wipo.int. 
37 DOB;ICHOVSK9, Tomá#. Moderní trendy práv k du!evnímu vlastni2ví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit 
WIPO. Praha: Linde, *++-, str. *,-*-. 
38 Blí'eji TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon: Komentá'. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++1, str. /00-/0/. 
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Pomocí logické interpretace argumentum a contrario39 tohoto ustanovení bychom mohli 
dojít k záv&ru, 'e Bernská úmluva 4lensk$m stát%m neukládá povinnost chránit souborná 
díla jiná ne' ta, která se skládají v$hradn& ze samostatn$ch d&l v p"ípad&, 'e se jedná 
o sborníky literárních nebo um&leck$ch d&l, jejich' zp%sob v$b&ru a uspo"ádání obsahu 
spo4ívá v du#evní tvorb& autora.40 

Pokud v#ak odmítneme tento 4ist& gramatick$ v$klad a p"istoupíme k ucelen&j#í 
interpretaci tak, jak navrhují n&kte"í komentáto"i41, potom dojdeme k záv&ru, 'e jak$koli 
v$tvor vycházející z du#evního (v tomto ohledu jiného ne' mechanického) v$b&ru 4i 
uspo"ádání spadá pod ochranu zaji#t&nou Bernskou úmluvou. 

,.*. DOHODA TRIPS 
Ustanovení 4lánku (+ odst. * dohody TRIPS potvrzuje v$#e uvedenou interpretaci 
Bernské úmluvy t$kající se souborn$ch d&l, podle které poskytuje ochranu p%vodním 
databázím, kdy' stanoví, 'e: 

Sestavování údaj% nebo jin&ch materiál%, a3 schopné zpracování po$íta$em 
nebo v jiné form#, které bu7 z d%vodu v&b#ru nebo uspo'ádání jejich obsahu 
p'edstavují du!evní v&tvor, bude chrán#no jako takové. Tato ochrana, která 
nebude roz!í'ena na samotné údaje nebo materiály, nebude na újmu jakéhokoli 
autorského práva, spo$ívajícího v samotn&ch údajích nebo materiálech. 

Rozsah ochrany dle dohody TRIPS je oproti Bernské úmluv& #ir#í v tom smyslu, 'e se 
neomezuje pouze na ochranu d&l literárních a um&leck$ch. Obecn& je v#ak p"ijímána 
interpretace, dle které v$#e uvedené ustanovení dohody TRIPS ji' existující ochranu jen 
kodi2kuje. Dohoda TRIPS toti' pouze stanoví, 'e ka"dé p%vodní souborné dílo je 
chrán&no v re'imu práva autorského, p"i4em' na povaze prvk% pop"ípad& form& nezále'í.42  

                                                             
39 Resp. expresio uniu est exclusio alterius. 
40 Viz RICKETSON, Sam a Jane C. GINSBURG. International copyright and neighbouring rights: the Berne Convention and 
beyond. *nd ed. New York: Oxford University Press, *++0, *. vydání, str. -.+. 
41 Viz GERVAIS, Daniel J. The Prote2ion of Databases. Chicago-Kent Law Review. *++1, ro4. /*, 4. ,. 
42 Ibid., str. 1-.. 
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,.,. SMLOUVA WIPO O PRÁVU AUTORSKÉM43 
Dob"ichovsk$ uvádí, 'e „(ú)rove4 ochrany autorsk&ch a souvisejících práv v TRIPS je 
v sou$asnosti p'ekonána Internetov&mi úmluvami WIPO z roku )..+ (...).“ 44  V souvislosti 
s autorskoprávní ochranou databází tomu napovídá i modern& formulované zn&ní 4lánku 
) Smlouvy WIPO o právu autorském: 

Soubory údaj% nebo jin&ch prvk% v jakékoli form#, které p'edstavují zp%sobem 
v&b#ru nebo uspo'ádáním svého obsahu du!evní v&tvory, jsou chrán#ny jako 
takové. Tato ochrana se neroz!i'uje na údaje nebo prvky samotné a není na 
újmu "ádného autorského práva existujícího k údaj%m nebo prvk%m v souboru 
obsa"en&m. 

Za pov#imnutí stojí, 'e sousloví schopné zpracování po$íta$em nebo v jiné form# obsa'ené 
v dohod& TRIPS bylo nahrazeno jednodu##ím – v jakékoli form#. A4koli je tato formulace 
na první pohled elegantn&j#í, nep"iná#í fakticky 'ádné nové de2ni4ní roz#í"ení.45 Dal#í 
rozdíl spo4ívá ve skute4nosti, 'e dohoda TRIPS stanoví, 'e p%vodní souborná díla budou 
chrán&na, zatímco Smlouva WIPO o právu autorském ve v$#e citovaném 4lánku stanoví, 
'e jsou chrán&na, co' znamená, 'e by se tak ochrana mohla hypoteticky vztahovat i na 
databáze vytvo"ené p"ed existencí dohody TRIPS.46  

Záv&rem k v$#e uvedenému m%'eme "íci, 'e normy mezinárodního práva v&t#in& stát% 
ukládají povinnost poskytovat ochranu p%vodním souborn$m díl%m47, a5 u' jsou slo'ena 
z autorsk$ch d&l 4i jin$ch nezávisl$ch prvk%. Ochrana je v#ak podmín&na p"ítomností 
netriviální a nemechanické 4innosti spo4ívající ve v$b&ru 4i uspo"ádání obsahu kompilace 
jejím autorem. Tato ochrana nikterak neovliv6uje autorská práva k obsahu databáze 
a zárove6 nezahrnuje povinnost stát% vytvo"it právo spo4ívající v ochran& nep%vodních 
databází.48 

                                                             
43 Smlouva Sv&tové organizace du#evního vlastni3ví o právu autorském, ve zn&ní sd&lení Ministerstva zahrani4ních v&cí 
4. ,,/*++* Sb.m.s., ze dne 0. b"ezna *++* (WIPO Copyright Treaty) spole4n& se Smlouvou WIPO o v$konech v$konn$ch 
um&lc% a o zvukov$ch záznamech (WIPO Performances and Phonograms Treaty) tvo"í tzv. Internetové úmluvy (smlouvy) 
WIPO.  
44 DOB;ICHOVSK9, Tomá#. Moderní trendy práv k du!evnímu vlastni2ví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit 
WIPO. Praha: Linde, *++-, str. )(.  
45 Zajímavostí je, 'e Sm&rnice mluví o prvcích, které jsou p"ístupné „elektronick$mi nebo jin$mi prost"edky“, 4ím' se 
p"iklání k de2nici obsa'ené ve star#í dohod& TRIPS. 
46 Blí'eji viz GERVAIS, Daniel J. The Prote2ion of Databases. Chicago-Kent Law Review. *++1, ro4. /*, 4. ,. 
47 Pop"ípad& tzv. díla pova"ovaná za díla souborná podle d&lení Telce a T%my, viz v$#e. 
48 Blí'eji viz GERVAIS, Daniel J. The Prote2ion of Databases. Chicago-Kent Law Review. *++1, ro4. /*, 4. ,, str. (+ a násl. 
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,.-. NÁVRH SMLOUVY WIPO O DATABÁZÍCH 
Legislativní úvahy o právní ochran& nep%vodních databází zapo4aly na p%d& WIPO v roce 
(..0 poté, co EU p"ijala Sm&rnici. V prosinci tého' roku byl na Diplomatické konferenci 
WIPO p"edstaven návrh Smlouvy WIPO o databázích49, kter$ ve své preambuli uvádí:  

P'ejíce si ustanovit novou formu ochrany databází tím, "e poskytneme 
odpovídající práva tv%rc%m databází tak, abychom jim umo"nili nahradit jejich 
investice, které vlo"ili do jejich po'ízení, a tím, "e jim poskytneme mezinárodní 
ochranu co nejefektivn#j!ím a nejjednotn#j!ím mo"n&m zp%sobem.50 

Návrh ve sv$ch ustanoveních po4ítá s ochranou, která je velmi podobná (dalo by se "íci 
toto'ná) ustanovením o zvlá#tním právu po"izovatele databáze zavedeném Sm&rnicí. 
Zatímco ta se setkala jak s pozitivními, tak negativními ohlasy, snahy WIPO byly od 
samého po4átku podrobeny zna4né kritice; tak nap"íklad Taiwo odmítá 
internacionaliza4ní tendence WIPO: „Ochrana investic do elektronick&ch a ti!t#n&ch databází 
je v&sostnou otázkou suverénních stát% v kontextu jejich vlastních ekonomick&ch zám#r%.“ 51 
V 4eském právním prost"edí o smyslu úpravy práva sui generis prost"edni3vím 
mezinárodních smluv pochybuje i Dob"ichovsk$: „(...) m%"e b&t diskutabilní, zda je t'eba na 
mezinárodn#právní úrovni chránit také neoriginální (nep%vodní) databáze, tj. databáze, které 
nevyhovují ani podmínce p%vodnosti ve smyslu WCT a TRIPS resp. sm#rnice o databázích 
a nekvali6kují se tak pro absolutní autorskoprávní ochranu nepo"adující autorskoprávní 
individualitu.“52  

Spí#e z jakési setrva4nosti byl pak návrh v následujících letech dále projednáván a za"azen 
mezi tzv. Digitální agendu WIPO (WIPO Digital Agenda). 53 P"íslove4n$m posledním 
h"ebí4kem do rakve jak$chkoli legislativních snah byl pak nevaln$ p"ínos Sm&rnice, která 

                                                             
49 Návrhu se nedostalo 4eského p"ekladu 4i o2ciálního ozna4ení, proto u'ívám sv%j vlastní. Navrhovaná smlouva b$vá 
anglick$mi autory ozna4ovaná jako WIPO Treaty on the Legal Prote2ion of Databases 4i WIPO Database Treaty pop". The 
World Intelle2ual Property Organization’s Proposal. Viz SANKS, Terry M. Database Prote2ion: National and International 
Attempts to Provide Legal Prote2ion for Databases. Florida State University Law Review. (../, dostupné 
z: http://www.law.fsu.edu/ nebo GERVAIS, Daniel J. The Prote2ion of Databases. Chicago-Kent Law Review. *++1, ro4. /*, 
4. ,. 
50 Preambule Basic Proposal for the Substantive Provisions of the Treaty on Intelle2ual Property in Respe2 of Databases to Be 
Considered by the Diplomatic Conference, ze dne ,+. srpna (..0, dostupné z: http://www.wipo.int 
51 TAIWO, Oriola A. Ele2ronic Databases Prote2ion and the Limits of Copyright: What Options for Developing Countries? The 
Journal of World Intelle3ual Property. Volume 1, Issue *, str. *)-. 
52 DOB;ICHOVSK9, Tomá#. Moderní trendy práv k du!evnímu vlastni2ví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit 
WIPO. Praha: Linde, *++-, str. ),-)-. 
53  Viz WIPO. Intelle2ual Property on the Internet: A Survey of Issues, z prosince *++*, WIPO/INT/+*. Dostupné 
z: http://ecommerce.wipo.int, str. ),-)-. 
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nenaplnila k$'ená hospodá"ská o4ekávání.54 V sou4asné dob& se návrh Smlouvy WIPO 
o databázích ocitnul v legislativním „limbu“ a marn& 4eká na své o'ivení.55 

                                                             
54 Viz COMMISION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. DG Internal Market and Services Working Paper: First 
evaluation of Dire2ive .+/./EC on the legal prote2ion of databases. Ze dne (*. prosince *++). 
55 Viz GERVAIS, Daniel J. The Prote2ion of Databases. Chicago-Kent Law Review. *++1, ro4. /*, 4. ,, str. ((. 
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-. DATABÁZE A EVROPSKÉ PRÁVO 
T&'i#t& této práce je soust"ed&no do 4ástí )-1, které pojednávají o autorskoprávní ochran& 
databází a zvlá#tním právu po"izovatele databáze zavedené Sm&rnicí. P"edtím, ne' se 
budeme zab$vat samotnou Sm&rnicí, pova'uji za nutné v této 4ásti alespo6 v obecn$ch 
rysech vysv&tlit n&které základní principy a aspekty fungování práva EU. Následující 
kapitoly neposkytují vy4erpávající p"ehlede institut% evropského práva, ale jsou spí#e 
stru4n$m exkurzem do t&ch 4ástí práva EU, které se na#í problematiky p"ímo t$kají. 

-.(. VZTAH EVROPSKÉ A NÁRODNÍ LEGISLATIVY 
Evropská unie je p"ím$m produktem dosavadních integra4ních proces% evropsk$ch stát% 
v povále4ném období, je' formáln& zapo4aly zalo'ením t"í evropsk$ch spole4enství56 
v )+. letech minulého století, p"i4em' Evropské hospodá"ské spole4enství zalo'ené v roce 
(.)1 lze pova'ovat za první univerzální nadstátní evropskou mezinárodní organizaci.57 Je to 
práv& supranacionalita spo4ívající mimo jiné v tom, 'e EU má právní subjektivitu 
a zárove6 i vlastní v%li, která je odli#ná od v%le 4lensk$ch stát%, je' je deklarována jejími 
orgány, díky ní' m%'eme EU pova'ovat za entitu svého druhu, která se pohybuje 
v prostoru mezi mezinárodní organizací a státem (pop". federací 4i federativní unií). 
EU zárove6 vytvá"í sv%j vlastní právní "ád, „(...) p%sobící p'ímo na právní postavení samotné 
EU, jejích $lensk&ch stát% a subjekt% práva $lensk&ch stát%, nezávisle na právu $lensk&ch stát% 
(...).“58 

Co do vztahu práva národního a evropského je nutné si uv&domit, 'e p"ednost unijního 
práva p"ed národními právními "ády je spolu s p"ím$m ú4inkem základním principem 
práva EU. Princip p"ednosti byl formulován ji' v první polovin& 0+. let dvojicí klí4ov$ch 
rozhodnutí SDEU ve v&cech Costa59 a van Gend en Loos60. P"edev#ím prvn& jmenované 
ukotvilo zásadu p"ednosti, kdy' stanovilo, 'e na rozdíl od oby4ejn$ch mezinárodních 
smluv vytvo"ila Smlouva o Evropském hospodá"ském spole4enství vlastní právní "ád 
a „(t)ento nov&, vlastní právní 'ád se stal integrální sou$ástí právních systém% $lensk&ch stát%. 
Soudy $lensk&ch stát% jsou proto povinny jej aplikovat.“ 61 SDEU tedy v zájmu jednotné aplikace 

                                                             
56 Evropské spole4enství uhlí a oceli ((.)(), Evropské hospodá"ské spole4enství ((.)1) a Evropské spole4enství atomové 
energie ((.)1). 
57 Blí'eji k historii EU a integra4ním proces%m viz TICH9, Lubo#. Evropské právo. -. vyd. Praha: C.H. Beck, *+((, str. ,-(/. 
58 SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. -. vyd. Praha: C.H. Beck, *+((, str. **-*,. 
59 Rozsudek Evropského soudního dvora ve v&ci C-0/0-, Flaminio Costa proti E.N.E.L., ze dne (). 4ervence (.0-. 
60 Rozsudek Evropského soudního dvora ve v&ci C-*0/0*, Van Gend en Loos, ze dne ). února (.0,. 
61 BOBEK, Michal. Petr, B;ÍZA a Jan KOMÁREK. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. V Praze: C.H.Beck, *+((, str. ,. 
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evropského práva odmítl, aby nad ním vnitrostátní právo p"evá'ilo, by5 by se m&lo jednat 
o normy práva ústavního. V opa4ném p"ípad& by toti' povinnosti vypl$vající pro 4lenské 
státy ze Smlouvy o Evropském hospodá"ském spole4enství mohly b$t zpochybn&ny 
jak$mkoli následn$m zákonodárn$m aktem orgán% 4lensk$ch stát%.  

Prameny unijního práva z formálního hlediska d&líme dle jejich hierarchie na primární 
a sekundární právo EU. Primární právo tvo"í normativní právní smlouvy, a to smlouvy 
zakládací62, smlouvy o p"istoupení, dodatkové protokoly a p"ílohy, Listina základních práv 
EU (Charta základních práv EU) a obecné zásady právní. Sekundární právo spo4ívá 
v aktech, které p"ijímají orgány vzniklé na základ& primárního práva, je' jsou nadány 
legislativní pravomocí. Tato pravomoc se "ídí principem sv&"en$ch pravomocí, podle 
kterého „(...) jedná Unie pouze v mezích pravomocí sv#'en&ch jí ve Smlouvách $lensk&mi státy pro 
dosa"ení cíl% stanoven&ch ve Smlouvách.“63 Pravomoci orgán% EU d&líme dle míry zapojení na 
v$lu4né a sdílené. Právn& závazné sekundární akty mají podobu na"ízení, které „(...) má 
obecnou p%sobnost. Je závazné v celém rozsahu a p'ímo pou"itelné ve v!ech $lensk&ch státech“64 
nebo sm&rnice, která je „(...) závazná pro ka"d& $lensk& stát, kterému je ur$ena, pokud jde 
o v&sledek, jeho" má b&t dosa"eno, p'i$em" volba formy a prost'edk% se ponechává vnitrostátním 
orgán%m“65 anebo rozhodnutí, doporu4ení 4i stanoviska. 

-.*. PRÁVNÍ POVAHA SM>RNIC 
Na tomto míst& se zastavíme za ú4elem bli'#ího zkoumání právní povahy sm&rnice jako 
pramene práva, jeliko' práv& prost"edni3vím této normativní formy byla p"ijata právní 
úprava ochrany databází. Sm&rnice se oproti na"ízením li#í ve dvou d%le'it$ch sm&rech. 
Jednak nemusí b$t adresovány v#em 4lensk$m stát%m a zárove6 jsou pro 4lenské státy 
závazné jen co do v$sledku, jeho' má b$t dosa'eno. 8lensk$m stát%m nechávají prostor 
k uvá'ení jak$mi prost"edky a zp%soby bude cíle vyty4eného sm&rnicí dosa'eno. 66 
Sm&rnice jako nástroj ú4inné harmonizace dává EU dostate4n& 7exibilní p"íle'itost, jak 
dosáhnout k$'ené konvergence dané právní úpravy v rámci 4lensk$ch stát%. Jednotlivá 
speci2ka právních systém% a národních právních "ád% vy'adují individuální p"ístup p"i 
p"ijímání dané právní úpravy a národní zákonodárci jsou schopni poskytnout nejlep#í 

                                                             
62 SEU, SFEU a Smlouva o Evropském spole4enství atomové energie. 
63 Ustanovení 4lánku ) odst. * SEU. 
64 Ustanovení 4lánku *// SFEU. 
65 Ustanovení 4lánku *// SFEU. 
66 Blí'eji viz CRAIG, Paul a Gráinne DE BÚRCA. EU law: text, cases, and materials. )th ed. New York: Oxford University 
Press, *+((, str. (+0. 
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mo'n$ zp%sob zaji#t&ní povinností plynoucích ze sm&rnice. Jin$mi slovy "e4eno, EU 
stanoví jak$si právní rámec a cíle, kter$ch má b$t harmonizací dosa'eno, a 4lenské státy 
v mantinelech vymezen$ch sm&rnicí p"ijímají odpovídající právní p"edpisy.67 V$sti'n& to 
shrnuje De Búrca: „Existují oblasti, kde je obtí"né p'enechat právní úpravu na'ízením, které mají 
v $lensk&ch státech okam"it& a p'ím& ú$inek, a to p'edev!ím proto, "e $lenské státy mají r%zné 
právní systémy a dále se li!í politick&m, administrativním a sociálním uspo'ádáním.“68 

Autorské právo je práv& jedno z t&ch právních odv&tví, které je úzce navázáno na speci2ka 
národních legislativ. Jako v málokterém právním oboru dochází v autorském právu ke 
st"etu kontinentální právní kultury s kulturou anglosaskou, a to co do samotného 
ideologicko-materiálního v$chodiska existence autorského práva. Dle Dob"ichovského se 
st"et t&chto dvou koncepcí „(...) bude v evropské legislativ# nadále odrá"et, p'i$em", alespo4 
soud# podle dosavadního v&voje, lze o$ekávat dal!í prosazování kontinentálního pojetí.“69  

Je t"eba brát v potaz fakt, 'e sm&rnice se svou transpozicí stávají pramenem vnitrostátního 
práva, co' v#ak vnitrostátní soudy nezbavuje povinnosti tyto normativní akty p"i jejich 
aplikaci interpretovat ve sv&tle závazné normy EU (sm&rnice). Tento jev naz$váme 
nep"ím$m ú4inkem sm&rnic, jen' mimo jiné pramení z principu eurokonformního v$kladu 
resp. z principu loajality.70 

-.,. V9ZNAM JUDIKATURY V EVROPSKÉM PRÁVU 
Zvlá#tní postavení má v systému pramen% práva judikatura SDEU, která je hierarchicky 
"azena mezi rozhodnutí jako'to pramen sekundární, p"esto'e nez"ídka vykládá normy 
práva primárního. V$znam rozhodnutí SDEU spo4ívá p"edev#ím v tom, 'e autoritativn& 
vykládají právo EU, a tak odstra6ují právní nejistotu. 71  Rozhodovací praxe SDEU 
v souvislosti s v$kladem pojm% zaveden$ch sm&rnicemi spo4ívá v její metanormativní 
povaze a závaznosti pro soudní orgány 4lensk$ch stát%, jeliko' na tento v$klad má SDEU 

                                                             
67 Obdobn& Ibid. 
68 Ibid., str. (+0. 
69 Viz DOB;ICHOVSK9, Tomá#. Moderní trendy práv k du!evnímu vlastni2ví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS 
a aktivit WIPO. Praha: Linde, *++-, str. )0. Dob"ichovsk$ dodává, 'e „(e)vropská úprava je v oblasti práv autorsk&ch a práv 
souvisejících kompromisem mezi pojetím kontinentálním (zejména francouzsk&m a n#meck&m) a pojetím common-law (Spojené 
království, Irsko), co" se projevuje ve vymezení nositel% práv k po$íta$ov&m program%m a databázím, kdy se p'ipou!tí fyzická i právnická 
osoba (...).“ 
70 Viz rozsudek Soudního dvora ve v&ci (-//,, Sabine von Colson a Elisabeth Kamann proti Land Nordrhein-Westfalen, ze dne 
(+. dubna (./-: „(...) vnitrostátní soudy jsou sou$ástí $lenského státu a mají povinnost vykládat vnitrostátní právo ve sv#tle práva EU.“ 
71 Blí'eji k funkci rozhodnutí SDEU viz CHALMERS, Damian, Gareth DAVIES a Giorgio MONTI. European Union law: 
cases and materials. *nd ed. New York: Cambridge University Press, *+(+, str. (-* a násl. 
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monopol, s ním' koreluje povinnost vnitrostátních soud% v nejasnostech ohledn& 
interpretace normy práva EU p"edlo'it SDEU p"edb&'nou otázku.72 Odpov&dí na danou 
p"edb&'nou otázku SDEU jsou vnitrostátní soudy vázány, a tato odpov&= má tak 
normativní povahu, je' p%sobí erga omnes. 73  V#echna rozhodnutí SDEU jsou tedy 
v právních "ádech 4lensk$ch stát% stejn& závazná.  

Lze tedy uzav"ít, 'e samotn$m aktem p"istoupení a závazkem 4lenského státu aplikovat na 
svém území evropsk& acquis, vzniká povinnost vnitrostátních orgán% judikaturu SDEU znát 
a aplikovat, pon&vad' „(b)ez judikatury Soudního dvora není komunitárního práva. Bez 
respektování judikatury Soudu by bylo komunitární právo nefunk$ní a v mnoha oblastech 
neexistující.“74 

                                                             
72 Viz ustanovení 4lánk% *1- a *01 SFEU. 
73 Blí'eji k závaznosti judikatury SDEU viz CHALMERS, Damian, Gareth DAVIES a Giorgio MONTI. European Union law: 
cases and materials. *nd ed. New York: Cambridge University Press, *+(+, str. (0. a násl. 
74 KÜHN, Zden&k. BOBEK, Michal. POL8ÁK, Radim. Judikatura a právní argumentace: teoretické a praktické aspekty práce 
s judikaturou. Vyd. (. Praha: Auditorium, *++0, str. 1,. 
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). SM>RNICE O PRÁVNÍ OCHRAN> DATABÁZÍ 
).(. CESTA K P;IJETÍ SM>RNICE 
Po4átky úvah evropsk$ch legislativc% vedoucí k následnému p"ijetí Sm&rnice datujeme 
do roku (.//, kdy Komise ve své Zelené knize o autorském právu a v&zv# technologie75 v 4ásti 
#esté nazvané „Data Bases“ p"ichází s otázkou, zda-li by investice do databází, které 
nepodléhají autorskoprávní ochran&, nem&ly b$t chrán&ny proti nepovolené reprodukci 
(unauthorized reprodu2ion) zvlá#tním re'imem.76 Zajímavostí je, 'e Zelená kniha pova'ovala 
poskytnutí ochrany pro tv%rce (producers) databází za nevhodné. Na druhou stranu v#ak 
opatrn& zmi6ovala vhodnost roz#í"ení ochrany na databáze slo'ené z prvk%, které nejsou 
díly dle práva autorského.77 

Derclaye uvádí, 'e p"es po4áte4ní odmítnutí jak$chkoli legislativních zám&r% Komise ze 
strany odborné ve"ejnosti zvy#ující se mno'ství soudních rozhodnutí národních soud%, 
které odmítaly poskytnout autorskoprávní ochranu drtivé v&t#in& databází, ukázalo, 'e 
tehdej#í ochrana databází byla nedostate4ná. 78 Hugenholtz tuto skute4nost demonstruje 
na rozhodnutí nizozemského Nejvy##ího soudu ve v&ci Van Dale proti Romme. Rudolf Jan 
Romme p"enesl jednotlivá hesla z Van Dalova v$kladového slovníku (tato hesla byla ve 
slovníku "azena abecedn&) do elektronické podoby a tuto databázi opat"il jednoduch$m 
vyhledávacím algoritmem jejich prvk% (hesel). Nizozemsk$ Nejvy##í soud se v dané v&ci 
vyjád"il tak, 'e „soubory slov mohou b&t chrán#ny autorsk&m právem za p'edpokladu, "e jsou 
vyjád'ením autorov&ch osobních preferencí.“79 O n&kolik m&síc% pozd&ji vynesl Nejvy##í soud 
USA rozsudek, kter$ Komisi p"esv&d4il o nevhodnosti autorského práva jako 
omnipotentního nástroje k ochran& v#ech databází. Jednalo se o rozhodnutí ve v&ci Feist80, 
které ve Spojen$ch státech Americk$ch zavedlo kvali2ka4ní test znám$ jako Feist 

                                                             
75 Sd&lení Komise, Green Paper on Copyright and Challenge of Technology – Copyright Issues Requring Immediate A2ion, ze dne 
1. 4ervna (.//. COM (//) (1* 2nal. 
76 Ibid., bod 0.0.(-*. 
77 Viz HUGENHOLTZ, P. Bernt. Implementing the European Database Dire2ive. IP and Information Law: Essays in Honour of 
H. Cohen Jeroham. (../, str. (. 
78 Viz DERCLAYE, Estelle. The Legal Prote2ion of Databases: A Comparative Analysis. Northampton, MA: Edward Elgar, 
*++/, str. ----). 
79 HUGENHOLTZ, P. Bernt. Implementing the European Database Dire2ive. IP and Information Law: Essays in Honour of 
H. Cohen Jeroham. (../, str. *. 
80 Rozsudek Nejvy##ího soudu USA ve v&ci Feist Publications, Inc. proti Rural Tel. Service Co., -.. U.S. ,-+, ze dne *1. b"ezna 
(..(. 
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Do2rine:81 „Soubory informací se mohou kvali6kovat jako p%vodní dílo pouze pokud je zahrnut 
prvek autorovy tvorby v selekci $i uspo'ádání prvk% obsa"en&ch v daném souboru. Samotná 
náro$nost práce (sweat of the brow test) bez dal!ího nezakládá autorskoprávní ochranu.“82 Pro 
Derclaye p"edstavuje rozhodnutí Feist mezník, od kterého ve Spojen$ch státech skon4ila 
doba silné ochrany databází (over-prote2ion)  a zapo4alo období nedostate4né ochrany 
(under-prote2ion).83 Corbett uvádí, 'e v následujících letech po rozhodnutí „(...) se k'ivka 
produkce nov&ch databází v&razn# sní"ila, co" zna$í úbytek investic do databázového pr%myslu.“84 

Není p"ekvapením, 'e v$#e uvedená rozhodnutí byla jedním z impuls%, které nastartovaly 
kroky Komise ke konkrétní legislativní akci, je' m&la databázím poskytnout zv$#enou 
ochranu. V roce (..* p"edlo'ila Rad& první návrh Sm&rnice, kter$ p"edstavil koncept 
práva sui generis. Ideová v$chodiska návrhu Sm&rnice také formovala tzv. Bangemannova 
zpráva 85  vycházející z obecného integra4ního postulátu nutnosti podporovat sociální 
a hospodá"sk$ pokrok, zlep#ovat 'ivotní podmínky a zaru4it trval$ rozvoj, kter$ by m&l 
vést ke vzniku informa4ní spole4nosti v rámci EU.  Takto formovaná spole4nost by tak 
m&la b$t dostate4n& konkurenceschopná v rámci celosv&tové informa4ní spole4nosti, 
v jejím' 4ele stály USA a Japonsko.86  

Bangemannova zpráva nastartovan$ legislativní proces v$znamn& urychlila a dne 
(+. 4ervna (..) byl Radou p"ijat spole$n& postoj, v n&m' se p"edkladatelé, vzhledem ke v#em 
zva'ovan$m legislativním koncepcím Sm&rnice, rozhodli pro ochranu prost"edni3vím 
„silného“, 4ist& majetkového práva. By5 Zelená kniha a první návrh Sm&rnice po4ítal pouze 
s ochranou elektronick$ch databází, a to jen na úrovni sout&'itel%, kone4n$ návrh 
Sm&rnice p"inesl v$razn& extenzivn&j#í ochranu, která je poskytována ve#ker$m databázím 
bez ohledu na formu jejich vyjád"ení. Nadto se jakákoli osoba mohla dopustit poru#ení 
práva sui generis bez ohledu na její vztah k po"izovateli resp. majiteli majetkov$ch práv 

                                                             
81 Blí'eji k dopadu rozhodnutí Nejvy##ího soudu ve v&ci Feist viz GERVAIS, Daniel J. Feist Goes Global: A Comparative 
Analysis of the Notion of Originality in Copyright Law. Journal of the Copyright Society of the U.S.A. *++*, 4. -.. 
82 Rozsudek Nejvy##ího soudu USA ve v&ci Feist Publications, Inc. proti Rural Tel. Service Co., -.. U.S. ,-+, ze dne *1. b"ezna 
(..(. 
83 Viz DERCLAYE, Estelle. The Legal Prote2ion of Databases: A Comparative Analysis. Northampton, MA: Edward Elgar, 
*++/, str. *0--*0). 
84 CORBETT, Susan. Legal Prote2ion for the Database: Is there a better way? New Zealand Institute for the Study of 
Competition and Regulation Inc. *+((, str. *). 
85 BANGEMANN, Martin. Europe and the Global Information Society: Recommendations to the European Council, ze dne 
*0. kv&tna (..-. 
86 Blí'eji viz LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++,, str. *,-*-. 
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k databázi.87 Tento spole4n$ postoj byl pak (-. prosince (..) schválen Evropsk$m 
parlamentem.88   

Dne ((. b"ezna (..0 bylo -leté legislativní sna'ení zavr#eno p"ijetím Sm&rnice Evropského 
parlamentu a Rady 4. .0/./ES o právní ochran& databází.89 V Ú"edním v&stníku byla 
Sm&rnice vyhlá#ena dne *1. b"ezna (..0 s ú4inností k (0. dubnu (..0, p"i4em' 4lenské 
státy m&ly na implementaci Sm&rnice necelé dva roky.90 Co do své struktury se Sm&rnice 
4lení na preambuli, je' obsahuje 0+ uvozujících recitál%, a vlastní text Sm&rnice, kter$ se 
skládá ze 4ty" kapitol nazvan$ch i) Oblast p%sobnosti; ii) Autorské právo; iii) Zvlá!tní právo; 
a iv) Spole$ná ustanovení. 

Sm&rnice byla do 4eského právního "ádu transponována v rámci rekodi2kace autorského 
práva, tedy p"ijetím zákona 4. (*(/*+++ Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorsk$m a o zm&n& n&kter$ch zákon% (autorsk$ zákon), s ú4inností 
k (. prosinci *+++. V autorském zákon& implementaci ustanovení Sm&rnice najdeme 
jednak v rámci obecné úpravy autorského práva v hlav& první (§ *-00) a následn& v hlav& 
t"etí (§ //-.-), která se v&nuje zvlá#tnímu právu po"izovatele databáze. 

).*. ZÁKLADNÍ CÍLE A V9CHODISKA SM>RNICE 
Hlavním d%vodem k p"ijetí zvlá#tního práva po"izovatele databáze byla skute4nost, 'e ve 
v&t#in& 4lensk$ch stát% neexistovala právní úprava, která by chránila investice vlo'ené do 
vytvá"ení databáze. Prost"edni3vím autorského práva poskytovaly ochranu databázím 
a jejím tv%rc%m pouze n&které 4lenské státy, a to na základ& r%zn$ch kvali2ka4ních 
po'adavk% – nap". ve Velké Británii se uplat6oval tzv. Sweat of the Brow91 test zalo'en$ na 
ni'#ích nárocích co do p%vodnosti díla, zatímco v n&kter$ch státech kontinentální právní 
kultury byl práh p%vodnosti stanoven natolik vysoko, 'e jej fakticky drtivá v&t#ina 

                                                             
87 Blí'eji viz HERR, Robin Elizabeth. Is the Sui Generis Right a Failed Experiment?: A Legal and Theoretical Exploration of How to 
Regulate Unoriginal Database Contents and Possible Suggestions for Reform. Djoef Publishing, *++/, str. /)-(+(. 
88 Viz Co-decision procedure Decision European Parliament; OJ C (1/.0. 
89 Blí'eji viz DERCLAYE, Estelle. The Legal Prote2ion of Databases: A Comparative Analysis. Northampton, MA: Edward 
Elgar, *++/, str. -1 a násl. 
90 Viz 4lánek (0 odst. ( Sm&rnice: „5lenské státy uvedou v ú$innost právní a správní opat'ení nezbytná pro dosa"en souladu s touto 
sm#rnicí nejpozd#ji do ). ledna )..1.“ 
91 Tato právní doktrína se té' ozna4uje jako Skill and Labour, známá je p"edev#ím v právním prost"edí Common Law 
a spo4ívá v tom, 'e autor získává ochranu pouze na základ& „tvrdé“ práce a sv$ch znalostí 4i zku#eností a nevy'aduje tak po 
n&m, aby dílo bylo p%vodní 4i jedine4né. 
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databázi nemohla splnit.92 Zde jako p"íklad m%'eme uvést test zaveden$ rozhodnutím 
Spolkového ústavního soudu zvan$ Überdurchschnittlichkeit.93 

Komise si uv&domovala, 'e takovéto rozdíly v právní ochran& databází m&ly nep"íznivé 
dopady na fungování vnit"ního trhu EU, a to p"edev#ím v rámci práva fyzick$ch 
a právnick$ch osob svobodn& poskytovat zbo'í a slu'by na trhu databází.94 Ve svém návrhu 
Komise zd%vod6ovala nutnost p"ijetí Sm&rnice s ohledem na to, 'e databáze jsou 
základním nástrojem pro rozvoj informa4ního trhu EU a zárove6 z d%vod% ekonomick$ch, 
kdy spat"ovala problém ve zna4né nerovnováze v$#e investic v odv&tví databází mezi 
4lensk$mi státy navzájem, jako' i mezi EU jako celkem a hlavními producenty databází ze 
zemí mimo EU.95  

Zva'ovány byly i jiné formy ochrany, p"edev#ím pak ochrana prost"edni3vím práva na 
ochrana p"ed nekalou sout&'í. Tato cesta by v#ak dle Komise byla komplikovan&j#í 
vzhledem k tomu, 'e právní úprava nekalé sout&'e nebyla harmonizovaná v%bec, chyb&la 
k ní i judikatura SDEU a v n&kter$ch 4lensk$ch státech se uplat6ovala pouze na úrovni 
sout&'itel%, a nikoli ve vztazích mezi sout&'itelem a spot"ebitelem. Komise tak m&la za to, 
'e „autorské právo p'edstavuje nadále vhodnou formu v&lu$ného práva pro autory databází.“96 
Vybrané "e#ení je tedy jak$msi kompromisem, kdy 4lenské státy právní kultury Common 
law musely kvali2ka4ní la5ku pro poskytnutí ochrany databázím zv$#it, zatímco 4lenské 
státy kontinentální právní kultury ji sní'ily.97 

).,. OBJEKT OCHRANY 
Sm&rnice chrání databáze, které de2nuje jako „soubor d#l, údaj% nebo jin&ch nezávisl&ch prvk%, 
které jsou systematicky nebo metodicky uspo'ádány a které jsou jednotliv# p'ístupné elektronick&mi 
nebo jin&mi prost'edky.“ Z v$#e uvedené citace ustanovení 4lánku ( odst. * Sm&rnice je 
patrné, 'e pojem databáze je pojat #iroce98  a zahrnuje literární, um&lecké, hudební nebo 
jiné soubory d&l anebo soubory jin$ch materiál%, jako jsou texty, zvuky, obrazy, 4ísla, 

                                                             
92 Viz recitál ( Sm&rnice. 
93  Rozhodnutí ve v&ci Inkassoprogramm, na které upozor6uje Hugenholtz, viz HUGENHOLTZ, P. Bernt. Implementing the 
European Database Dire2ive. IP and Information Law: Essays in Honour of H. Cohen Jeroham, (../, str. ). 
94 Viz recitál * Sm&rnice. 
95 Viz recitály . a (+ Sm&rnice. 
96 Viz recitál ) Sm&rnice. 
97 Obdobn& viz HUGENHOLTZ, P. Bernt. Implementing the European Database Dire2ive. IP and Information Law: Essays in 
Honour of H. Cohen Jeroham, (../, str. )-0. 
98 AutZ tém&" doslovn& p"ijímá ve svém ustanovení § // de2nici databáze. Jedinou odli#ností je skute4nost, 'e se 4esk$ 
zákonodárce rozhodl pro spojení odst. ( a odst. * 4lánku ( Sm&rnice do paragrafu o jednom odstavci. 
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fakta, údaje nebo jakékoli informace v nej#ir#ím smyslu slova. Naopak záznam 
audiovizuálního, kinematogra2ckého, literárního nebo hudebního díla jako takov$ do 
oblasti p%sobnosti Sm&rnice nespadá.99 Soubor záznam% t&chto d&l se v#ak v souhrnu ji' 
kvali2kuje jako databáze.  

Funk4ním prvkem databází je p"ístupnost jejich jednotliv$ch prvk% spo4ívající v existenci 
nástroje, kter$ umo'ní t"íd&ní a dostupnost jednotliv$ch prvk% na vy'ádání. Existence 
tohoto po'adavku umo'6uje odli#it databáze od prost$ch sbírek prvk%, je' v sob& nemají 
inkorporovány metody lokalizace jednotliv$ch prvk%. Na druhou stranu pro to, aby 
databáze splnila po'adavek systematického 4i metodického uspo"ádání, úpln& sta4í 
jednoduché prost"edky, které t"eba jen usnadní orientaci v jejich prvcích.100 Dále je 
podstatnou podmínkou existence databáze vzájemná nezávislost prvk% jejího obsahu. 
Jin$mi slovy musí b$t mo'né prvky tvo"ící databází od sebe odd&lit, ani' by tím byly 
dot4eny jejich obsah a hodnota.  

Naopak skute4nost, 'e prvky nepochází od po"izovatele databáze, ve vztahu k existenci 
databáze nehraje 'ádnou roli. M%'e tak docházet k situacím, kdy je autorem jednotliv$ch 
prvk% databáze osoba A, osoba B je autorem databáze a kone4n& osoba C jejím 
po"izovatelem.101 

Existence databáze není podmín&na kritériem tvorby, ale kritériem funkce. Sm&rnice 
nevy'aduje, aby 4innost zále'ející v sestavení databáze spo4ívala ve vlastním du#evním 
v$tvoru autora.102 P%vodnost má v$znam jen v p"ípadech, kdy se posuzuje, zda-li databáze 
podléhá ochran& v re'imu autorského práva jako dílo souborné. 

Okrajovou otázkou v#ak z%stává, zda-li prvkem databáze m%'e b$t hmotná v&c. Le#4insk$ je 
toho názoru, 'e databáze se z v&cí skládat nem%'e, kdy' pomocí argumentu ad absurdum 
uvádí, co v#e by se v extrémn& extenzivním pojetí pojmu prvek kvali2kovalo jako databáze: 
„Pokud by (databáze) sm#la obsahovat jak&koli materiál, pak by zahrnovala nejen kalendá'e, 

                                                             
99 Viz recitál (1 Sm&rnice. 
100 T%ma s Telcem uvádí nap". abecední po"adí, vzestupnost 4i sestupnost 4íseln$ch "ad, historické posloupnosti, 
kvalitativní hledisko apod., viz TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon. Komentá'. (. Vydání. Praha: C. H. Beck, *++1, 
str. 1(.. 
101 Srovnej skutkov$ základ rozhodnutí ve v&ci Apis-Hristovich viz PHILLIPS, Jeremy. Extra2ion and databases - the ECJ rules. 
IPKat [online]. Ze dne .. "íjna *++/ [cit. *+(*-+,-+.]. Dostupné z: http://ipkitten.blogspot.com/ 
102 Recitál () Sm&rnice a contrario. 
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telefonní seznamy, jízdní 'ády, knihovní registry, ale i studijní sylaby, seznam názv% p'edná!ek, ale 
také celé knihovny, archívy v$etn# polic, ve!keré v&stavy a expozice.“103 

Ochrana je poskytována v#em databázím bez ohledu na formu, v jaké jsou vyjád"eny.104 By5 
se p%vodní návrh Komise t$kal pouze elektronick$ch databází a p"esto'e v b&'ném jazyce105 
jsou databáze spojeny s po4íta4ov$m sv&tem, byla v pr%b&hu legislativního procesu 
poskytnuta ochrana v#em databázím bez ohledu na formu jejich záznamu. T%ma s Telcem 
k tomu uvád&jí, 'e „(k)ritérium formy je v!ak v&znamné pro rozsah v&lu$ného práva k databází, 
zejména ve vztahu k jeho zákonnému omezení (...), nebo bezúplatnou zákonnou licenci pro 
po'izování do$asn&ch rozmno"enin.“106 

                                                             
103 LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++,, str. ,(. 
104 Viz 4lánek ( odst. ( Sm&rnice. 
105 Viz v$#e kapitola *.( této práce. 
106 TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon. Komentá'. (. Vydání. Praha: C. H. Beck, *++1, str. 1(.. 



 *- 

0. SM>RNICE A AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA 
0.(. P;EDM>T OCHRANY A AUTORSTVÍ 
Pouze databáze, které zp%sobem v$b&ru nebo uspo"ádáním obsahu p"edstavují vlastní 
du#evní v$tvor autora, se kvali2kují k ochran& dle autorského práva. Pro ur4ení, zda této 
ochran& podléhají, se 'ádná dal#í kritéria, zejména estetická 4i kvalitativní hlediska, 
neuplatní.107 Nezb$vá, ne' jen zopakovat, 'e databáze jsou p"edm&tem autorskoprávní 
ochrany pouze za p"edpokladu, 'e spl6ují de2ni4ní znaky díla (resp. díla souborného) 
spo4ívající minimáln& v p%vodnosti databáze co do zp%sobu uspo"ádání a v$b&ru jejích 
prvk%, p"i4em' vlastní obsah databáze je z hlediska její autorskoprávní ochrany 
irelevantní.108 

Detailní anal$zu povahy p"edm&tu autorskoprávní ochrany databází poskytl SDEU ve 
svém rozhodnutí ve v&ci Football Dataco I.109 Spole4nost Football Dataco ka'doro4n& 
sestavuje databázi obsahující rozpis anglick$ch a skotsk$ch fotbalov$ch zápas%. Proces 
sestavení rozpis% fotbalov$ch utkání není 4ist& mechanick$ nebo deterministick$, ale 
naopak vy'aduje zna4né pracovní úsilí a dovednosti. Práce, která je pro tyto ú4ely 
nezbytná, není pouh$m uplatn&ním pevn$ch kritérií a  nap"íklad od sestavení telefonního 
seznamu se li#í v tom smyslu, 'e v ka'dé fázi vy'aduje úsudek a vyu'ití ur4it$ch dovedností. 
Spole4nosti Yahoo a dal#í vyu'ívají tyto ve"ejn& p"ístupné rozpisy na sv$ch stránkách, ani' 
by za to poskytovaly jakékoli 2nan4ní protipln&ní. SDEU ji' v p"edchozím rozhodnutí ve 
v&ci Fixtures Marketing dovodil, 'e rozpisy fotbalov$ch utkání se k ochran& dle práva sui 
generis110 nekvali2kují; v tomto p"ípad& v#ak p"ed ním vyvstaly otázky, zda-li tyto databáze 
nejsou chrán&ny prost"edni3vím autorskoprávní ochrany dle ustanovení 4lánku , odst. ( 
Sm&rnice a co se rozumí v$razem databáze, které zp%sobem v$b&ru nebo uspo"ádáním 
obsahu p"edstavují vlastní du#evní v$tvor autora.111 

Dle názoru SDEU musí b$t p"edm&tné ustanovení vykládáno v tom smyslu, 'e na databázi 
ve smyslu 4lánku ( odst. * Sm&rnice se vztahuje ochrana podle autorského práva za 
                                                             
107 Viz ustanovení 4lánku , odst. ( a recitálu () Sm&rnice. 
108 Viz zn&ní recitál% ()-(0 a k nim komplementárn& odpovídajícího ustanovení § * odst. * AutZ o dílu souborném. 
109 Rozsudek Evropského soudního dvora ve v&ci C?0+-/(+, Football Dataco Ltd a dal!í proti Yahoo! UK Ltd a dal!í, ze dne 
(. b"ezna *+(* a stanovisko generálního advokáta Paola Mengozziho ve v&ci C-0+-/(+, Football Dataco Ltd a dal!í proti Yahoo! 
UK Ltd a dal!í, p"ednesené dne (). prosince *+((. 
110 Blí'eji viz 4ást 1. této práce. 
111 Ke skutkovému stavu blí'eji viz MONTAGNON, Rachel a Mark SHILLITO. Requirements for subsistence of database 
copyright and other national copyright in databases referred to the ECJ: Football Dataco Ltd v Yahoo! European Intelle3ual 
Property Review. *+((, 4. ,,. 
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podmínky, 'e v$b&r nebo uspo"ádání údaj% v ní obsa'en$ch je originálním vyjád"ením 
tv%r4í svobody jejího autora.112 Z t&chto d%vod% tedy a) du#evní úsilí a dovednosti 
vynalo'ené na vytvo"ení údaj% nejsou relevantní pro ur4ení zp%sobilosti databáze pro 
ochranu autorsk$m právem; b) je bezv$znamné, zda v$b&r nebo uspo"ádání údaj% 
obsahuje 4i neobsahuje p"idání podstatného v$znamu t&mto údaj%m; a kone4n& c) zna4né 
pracovní úsilí a dovednosti vy'adované pro vytvo"ení databáze nemohou jako takové 
autorskoprávní ochranu od%vodnit, pokud nevyjad"ují 'ádnou originalitu v$b&ru nebo 
uspo"ádání údaj%, které databáze obsahuje.113 

Na zásadní v$znam rozhodnutí upozornila Derclaye ve svém 4lánku s p"iléhav$m názvem 
„Football Dataco: skill and Labour is dead!“114, dle které v souvislosti s databázemi v podstat& 
dochází k zániku doktríny Sweat of the Brow (Skill and Labour) a databáze, je' byly vytvo"ené 
v rámci tohoto re'imu, se mohou na p"í#t& spoléhat pouze na právo nekalé sout&'e.115 

Okam'ikem rozhodn$m pro vznik autorského díla jako'to databáze v autorskoprávním 
smyslu je její vyjád"ení v jakékoli objektivn& vnímatelné podob&. 116  To povahov& 
p"edstavuje materializaci nehmotného p"edm&tu a tato jeho  vnímatelná podoba „(...) je 
pouh&m, nicmén# pojmov# obligatorním, prost'edkem umo"4ujícím vnímat dílo dal!ími osobami. 
Práv# tato vnímatelná podoba vyjímá v&tvor z vnit'ního du!evního "ivota autora.“117 K"í' dodává, 
'e: „Hmotné vyjád'ení, ani to, aby byla podoba vnímatelná v!emi $leny ve'ejnosti, se nevy"aduje – 
sta$í i omezen& okruh $len% ve'ejnosti, jimi" je tato podoba vnímatelná. Pln# dosta$ující je ji" sama 
zp%sobilost vnímatelnosti, k faktickému vnímaní dojít nemusí (...).“118 V souvislosti s databázemi 
nesmíme zapomínat na skute4nost, 'e vyjád"ením se nerozumí pouze úplné dokon4ení 
databáze, ale i „(...) zhotovení její jednotlivé v&vojové fáze $i $ásti, kdy autor naplní ve!keré 
pojmové znaky databáze jako"to p'edm#tu autorského práva.“119 

                                                             
112 Pravomoc k ov&"ení této skute4nosti mají vnitrostátní soudy. 
113 Viz enunciát rozhodnutí ve v&ci Football Dataco I. 
114 DERCLAYE, Estelle. Football Dataco: skill and labour is dead! Kluwer Copyright Blog [online]. Ze dne (. b"ezna *+(* 
[cit. *+(*-+0-+.]. Dostupné z: http://kluwercopyrightblog.com/*+(*/+,/+(/football-dataco-skill-and-labour-is-dead 
115 Obdobn& viz PHILLIPS, Jeremy. Database defeat for Dataco. IPKat [online]. Ze dne (. b"ezna *+(* [cit. *+(*-+,-+.]. 
Dostupné z: http://ipkitten.blogspot.com/ 
116 Ve smyslu ustanovení § * odst. ( AutZ. 
117 TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon. Komentá'. (. Vydání. Praha: C. H. Beck, *++1, str. **. 
118 K;Í<, Jan. Autorsk& zákon: komentá' a p'edpisy související. *., aktualizované vyd., podle stavu k (...*++). Praha: Linde, *++), 
str. -,. 
119 LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++,, str. 1+. Le#4insk$ dále p"ipomíná, 
'e „(p)roblematika souborného díla a s ním spojen&ch práv je Sm#rnicí a komunitárním právem neupravena, tak"e z tohoto hlediska není 
v autorském zákon# úprava obsa"ená napadnutelná.“ 
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Autora databáze je nutné odli#ovat od jejího po"izovatele120 (to v#ak nevylu4uje mo'nost, 
aby se jednalo o jednu a tuté' osobu). P"esto'e Sm&rnice pamatuje na jiné právní "ády121, 
které umo'6ují právnick$m osobám b$t autorem, v na#em autorském právu ovládaném 
autorsk$m principem, kter$ dopl6uje princip objektivní pravdivosti, m%'e b$t autorem 
databáze pouze fyzická osoba, je' dílo skute4n& vytvo"ila.122  

Ustanovení § ) odst. * AutZ pak obsahuje speciální úpravu o autorovi díla souborného, 
kdy stanoví, 'e autorem takového díla je fyzická osoba, která jej tv%r4ím zp%sobem vybrala 
nebo uspo"ádala. T%ma s Telcem v#ak upozor6ují, 'e se nejedná o odchylku ve vztahu 
k obecnému ustanovení o autorovi, a pova'ují toto ustanovení za nadbyte4né, kdy „(…) 
svou roli zde hrál právn# politick& vliv komunitárního práva [viz * odst. ) Sm#rnice] a hledisko 
právní jistoty.“123 

0.*. OBSAH AUTORSKÉHO PRÁVA 
Práva autora jsou Sm&rnicí v duchu dualistické koncepce d&lena na osobnostní 
a majetková. Osobnostní autorská práva fyzické osoby v#ak nespadají do p%sobnosti 
Sm&rnice a jejich úprava je v$slovn& pod"azena pod vnitrostátní právní p"edpisy.124 Tudí' 
se pou'ije obecná úprava osobnostních práv obsa'ená v ustanovení § (( AutZ; tato práva 
jsou veskrze morální a obsahují „(…) právo rozhodnout o zve'ejn#ní databáze, právo osobovat si 
autorství, právo na nedotknutelnost databáze a na dohled, zda se p'i u"ívání databáze jinou osobou 
nesni"uje její hodnota.“125  

Na druhou stranu v$4et majetkov$ch práv autora obsahuje samotná Sm&rnice ve svém 
4lánku ). Autor databáze má v$lu4né právo provád&t nebo povolovat rozmno'ování 
databáze pop". jejích 4ástí jak$mikoli prost"edky a v jakékoli podob&; dále mu nále'í právo 
provád&t nebo povolovat roz#i"ování, sd&lování nebo p"edvád&ní databáze nebo jejích 
4ástí (pop". rozmno'enin) na ve"ejnost. 126 Sm&rnice dále autorovi p"iznává majetková 
práva spo4ívající v povolování p"eklad%, zpracování, úprav a jin$ch zm&n a na to navazující 
                                                             
120 Po"izovatel databáze je blí'e vymezen v kapitole 1.(. této práce. 
121 Viz ustanovení 4lánku - odst. ( Sm&rnice. 
122 Viz ustanovení § ) odst. ( AutZ a k tomu v$klad princip% autorského práva viz TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& 
zákon. Komentá'. (. Vydání. Praha: C. H. Beck, *++1, str. .+ a násl., pop". Ob$anské právo hmotné ,. )., jubilejní aktualiz. vyd. 
Editor Ji"í !vestka, Jan Dvo"ák. Praha: Wolters Kluwer 8eská republika, *++., str. (/* a násl. 
123 TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon. Komentá'. (. Vydání. Praha: C. H. Beck, *++1, str. .0. Obdobn& viz K;Í<, 
Jan. Autorsk& zákon: komentá' a p'edpisy související. *., aktualizované vyd., podle stavu k (...*++). Praha: Linde, *++), str. 0). 
124 Viz recitál */ Sm&rnice. 
125 LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++,, str. 1+. 
126 První prodej rozmno'eniny databáze nositelem práv nebo s jeho souhlasem v EU vy4erpá právo na kontrolu op&tného 
prodeje této rozmno'eniny v EU. Institut vy4erpání práva se v#ak net$ká on-line databází. 
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právo povolovat rozmno'ování a roz#i"ování, sd&lování, zobrazování nebo p"edvád&ní 
v$sledk% t&chto 4inností na ve"ejnosti.127 

Ná# AutZ k tomu dopl6uje majetková práva spo4ívající v právu autora na odm&nu p"i 
op&tném prodeji originálu díla um&leckého 128  a právo na odm&nu v souvislosti 
s rozmno'ováním díla pro osobní pot"ebu a vlastní vnit"ní pot"ebu.129 Le#4insk$ má za to, 
'e: „Autor má rovn#" právo po"adovat zp'ístupn#ní v#ci, jejím" prost'edni2vím je databáze 
vyjád'ena, pokud je toho t'eba k v&konu jeho práv. Uplatn#ní tohoto práva je omezeno 
oprávn#n&mi zájmy vlastníka, kter& svou povinnost splní i zhotovením rozmno"eniny databáze 
a jejím odevzdáním autorovi.“130 

Jak k osobnostním, tak majetkov$m práv%m autora je nutné zmínit, 'e tato práva nem%'e 
autor databáze dle platného právního "ádu p"evést 4i jinak zcizit. Co se majetkov$ch práv 
t$4e, právo autora nakládat s dílem je jeho v$lu4né pozitivní právo. Na to navazující právo 
dílo u'ít je pak „(…) z hospodá'ského hlediska nejv&znamn#j!ím a hlavním majetkov&m autorsk&m 
právem, které vyjad'uje majetkoprávní panství autora nad sv&m dílem.“ 131  AutZ proto 
v ustanovení § (* odst. ( po4ítá s právem autora ud&lit jiné osob& smlouvou oprávn&ní 
k v$konu práva databázi u'ít a k tomu synallagmatickou povinnost autora strp&t zásah do 
práva dílo u'ít v rozsahu vypl$vajícím ze smlouvy.132 Toto u'ití databáze se svolením autora 
se typicky d&je prost"edni3vím licen4ní smlouvy.133 

0.,. OMEZENÍ AUTORSKÉHO PRÁVA 
V$#e uvedená v$lu4ná práva autora databáze jsou omezena v$jimkami, které stanoví 
Sm&rnice v 4lánku 0. Oprávn&n$ u'ivatel databáze tak p"edev#ím m%'e i bez souhlasu 
autora vykonávat v#echny 4innosti, které jsou vyhrazeny autorovi, za p"edpokladu, 'e jsou 
nezbytné pro p"ístup k obsahu databáze a pro její obvyklé u'ívání. 134 Pokud se tedy autor 
jednou rozhodne zp"ístupnit u'ivateli rozmno'eninu databáze online (pop". jin$m 
zp%sobem), dochází tím k automatickému oprávn&ní u'ívat databázi obvykl$m zp%sobem 

                                                             
127 Blí'eji viz recitály ,+ a' ,- Sm&rnice. 
128 Viz ustanovení § *- AutZ. 
129 Viz ustanovení § *) AutZ. 
130 LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++,, str. 1(-1*. 
131 TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon. Komentá'. (. Vydání. Praha: C. H. Beck, *++1, str. (0). 
132 Viz ustanovení § (* odst. * AutZ. 
133 Viz ustanovení § -0 a násl. AutZ. 
134 Obvyklé u'ívání je vykládáno ve smyslu Bernské úmluvy, a tedy nesmí b$t nep"im&"ené a na újmu oprávn&n$m zájm%m 
nositele práva (autora). 
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a toto oprávn&ní nem%'e omezit ani dohoda stran.135 Takovéto smluvní ustanovení by bylo 
absolutn& neplatné.136 

U ostatních omezení práv autora databáze nechává Sm&rnice na 4lensk$ch státech, zda se 
je rozhodnou implementovat. Jedná se o rozmno'ování databáze v neelektronické podob& 
pro osobní pot"ebu, u'ívání databáze pro ú4ely názorného vyu4ování nebo v&deckého 
v$zkumu, u'ívání pro ú4ely ve"ejné bezpe4nosti nebo správního 4i soudního "ízení 
a kone4n& i dal#í v$jimky z autorského práva, které jsou tradi4n& upraveny vnitrostátním 
právem 4lensk$ch stát%.137 AutZ v drobn$ch modi2kacích obsahuje v#echny zmín&né 
v$jimky z vyhrazen$ch 4inností autora. 

Sm&rnice tak po4ítá s dv&ma situacemi, ve kter$ch je autor, respektive nositel práva, 
povinen strp&t u'ívání svého díla (databáze) jin$mi osobami. V první se autor ocitá 
dobrovoln&, kdy' - nej4ast&ji prost"edni3vím licen4ní smlouvy - poskytne druhé osob& 
právo u'ívat databázi. Druhá situace, kterou Sm&rnice nechává v gesci národních 
legislativc%, spo4ívá ve skute4nosti omezení autorského práva p"ímo ze zákona, kter$ takto 
osobám od nositele práva odli#n$m poskytuje oprávn&ní u'ívat databáze. 

 8esk$ zákonodárce v souladu s mo'ností danou Sm&rnicí zakotvil právo volného u'ití díla 
pro osobní pot"ebu s tím omezením, 'e se m%'e jednat pouze o databázi neelektronickou.138 
8innosti vycházející z volného u'ití nesmí b$t dále zneu'ito k jakémukoli komer4nímu 
ú4elu.  Vedle volného u'ití je autor databáze dále omezen zákonn$mi licencemi139, z nich' 
je z hlediska databází nejd%le'it&j#í omezení autorského práva k dílu soubornému, kdy do 
n&j nezasahuje ten u'ivatel, kter$ u'ívá takové dílo za ú4elem p"ístupu k jeho obsahu a pro 
b&'né vyu'ívání jeho obsahu.140  

 

 

                                                             
135 Viz recitál ,- Sm&rnice. 
136 Viz 4lánek () Sm&rnice. 
137 Viz ustanovení 4lánku 0 odst. * písm. a) – d) Sm&rnice. 
138 Volné u'ití tak nedopadá na elektronické databáze stejn& jako na po4íta4ové programy, viz ustanovení § ,+ odst. , AutZ 
a K;Í<, Jan. Autorsk& zákon: komentá' a p'edpisy související. *., aktualizované vyd., podle stavu k (...*++). Praha: Linde, *++), 
str. *,-. 
139 Blí'eji k zákonn$m licencím viz K;Í<, Jan. Autorsk& zákon: komentá' a p'edpisy související. *., aktualizované vyd., podle 
stavu k (...*++). Praha: Linde, *++), str. (*) a násl. a LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, 
*++,, str. 1* a násl. 
140 Viz ustanovení § ,0 AutZ. 
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0.-. NÁROKY Z OCHRANY AUTORSKÉHO PRÁVA 
Sm&rnice nechává na 4lensk$ch státech, jak$m zp%sobem se rozhodnou zajistit ochranu 
subjektivních práv autor%, stejn& tak si 4lenské státy samy stanoví vhodné sankce pro 
p"ípad poru#ení práv uveden$ch ve Sm&rnici.141  

P"ímé soukromoprávní prost"edky ochrany proti neoprávn&n$m zásah%m do autorsk$ch 
práv autora databáze jsou obsa'eny v demonstrativním v$4tu uvedeném v ustanovení § -+ 
AutZ.142 Autor se m%'e zejména domáhat ur4ení svého autorství, zákazu neoprávn&ného 
sd&lování databáze ve"ejnosti, odstran&ní následk% zásahu do práva 4i poskytnutí 
p"im&"eného zadostiu4in&ní za zp%sobenou nemajetkovou újmu.143 

0.). DOBA OCHRANY AUTORSK9CH PRÁV 
Sm&rnice zavádí pouze speciální dobu trvání práva sui generis.144 Co se v#ak t$ká trvání 
majetkov$ch práv autora, uplatní se v souvislosti s databázemi obecná úprava obsa'ená 
v ustanovení § *1 odst. ( AutZ, kdy majetková práva autora dále trvají 1+ let po jeho smrti 
a doba za4íná plynout v'dy od prvého dne roku následujícího po roce, v n&m' do#lu k jeho 
smrti.145 Jeliko' je autor databáze v$lu4n$m subjektem osobnostních práv, která jsou s jeho 
osobou nerozlu4n& spjata, a kter$ch se dokonce ani nem%'e vzdát, dochází k jejich zániku 
ji' okam'ikem smrti autora.146 Autorovou smrtí v#ak „(…) originárn# vzniká $asov# neomezené 
právo na postmortální ochranu autorského ozna$ení a zp%sobu u"ívání databáze.“147 

                                                             
141 Viz 4lánek (* Sm&rnice. 
142 Dané ustanovení obsahuje autorskoprávní delikty, a to jak poru#ující, tak ohro'ující, viz „Autor, do jeho" práva bylo 
neoprávn#n# zasa"eno nebo jeho" právu hrozí neoprávn#n& zásah (...).“ 
143 Blí'eji k ochran& práva autorského viz K;Í<, Jan. Autorsk& zákon: komentá' a p'edpisy související. *., aktualizované vyd., 
podle stavu k (...*++). Praha: Linde, *++), str. (-* a násl. 
144 Sm&rnice ve svém recitálu *) a v 4lánku * písm. c) stanoví, 'e doba trvání ochrany autorského práva je ji' upravena 
sm&rnicí Rady 4. .,/.//EHS ze dne *.. "íjna (..,, o harmonizaci doby ochrany autorského práva a ur$it&ch práv s ním 
souvisejících, která byla implementována prost"edni3vím ustanovení AutZ. 
145 Viz ustanovení § *1 odst. 1 AutZ. 
146 Viz ustanovení § (( odst. - AutZ. 
147 Viz LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++,, str. 1(. 
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1. SM>RNICE A PRÁVO SUI GENERIS 
P"edchozí 4ást práce se zab$vala harmonizovanou právní ochranou databází v re'imu 
autorského práva, která „pouze“ sjednocovala rozt"í#t&nou úpravu mezi 4lensk$mi státy. 
Tato kapitola je v#ak v&nována nov& vzniklému právnímu konceptu, jen' nemá 'ádn$ 
komparativn& relevantní právní p"edobraz  a kter$ do práv du#evního vlastni3ví vná#í 
novum v podob& zvlá#tního, 4ist& majetkového práva po"izovatele databáze, tedy práva 
svého druhu – práva sui generis. 

Ke zvlá#tní povaze práva po"izovatele databáze p"ispívá práv& i jeho implicitní za"azení 
mezi práva du#evního vlastni3ví, by5 text Sm&rnice v$slovnou zmínku o tom, 'e právo sui 
generis "adí mezi jeho instituty, neobsahuje. Podobnost s právy du#evního vlastni3ví zde 
v#ak nap"íklad spo4ívá v tom, 'e jej m%'e po"izovatel voln& p"evést. 148  Vyt&'ování 
a zu'itkování je velmi podobné institut%m rozmno'ování a zve"ejn&ní díla.149 Na druhou 
stranu se v#ak n&které jeho prvky svou povahou blí'í právu sout&'nímu, konkrétn& 
ustanovení o tzv. obvyklém u'ívání.150  

I p"es (na první pohled) nejasnou povahu práva sui generis vypl$vající z chyb&jícího 
explicitního ustanovení Sm&rnice je drtivá v&t#ina autor%151 toho názoru, 'e o správnosti 
za"azení práva sui generis pod práva du#evního vlastni3ví nem%'e b$t pochyb. Zajímav$ 
pohled akcentující hybridnost institutu práva sui generis, kter$ stojí na pomezí práv 
du#evního vlastni3ví a nekalé sout&'e, p"iná#í auto"i komentá"e AutZ, 152  kte"í 
vysv&tlují blízkost práva sui generis a práva nekalé sout&'e následovn&:  

Lze mít za to, "e ochrana sui generis podle Sm#rnice (...) vyv#rá 
z harmoniza$ních snah EU práv# v oblasti nekalosout#"ní, nebo3 je svou 
podstatou ochranou, resp. zvlá!tní skutkovou podstatou, proti jednáním nekalé 
sout#"e, nikoli ochranou autorskoprávní, tento záv#r té" zd%vod4uje u"ití 

                                                             
148 Viz ustanovení 4lánku / odst. , Sm&rnice. 
149 Viz DERCLAYE, Estelle. The legal prote2ion of databases: a comparative analysis. Northampton, MA: Edward Elgar, *++/, 
str. )(. 
150 Viz ustanovení 4lánk% 1 odst. ) a / odst. * Sm&rnice. 
151 Nap". DERCLAYE, Estelle. The legal prote2ion of databases: a comparative analysis. Northampton, MA: Edward Elgar, 
*++/; LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++, nebo DAVISON, Mark J. The Legal 
Prote2ion of Databases. New York: Cambridge University Press, *++,. 
152 K;Í<, Jan. Autorsk& zákon: komentá' a p'edpisy související. *., aktualizované vyd., podle stavu k (...*++). Praha: Linde, *++). 
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odli!né terminologie ve sm#rnici od terminologie autorskoprávní, a3 ji" tradi$ní 
$i nov# obsa"ené v p'edpisech komunitárního práva evropského.153  

M%'eme "í3, 'e právo sui generis kodi2kuje ochranu proti nekalosout&'nímu jednání 
spo4ívajícím v parazitování154, a tak subsumuje tuto 4ást práva nekalé sout&'e pod právo 
du#evního vlastni3ví.155 

Pouhou logickou abstrakcí dojdeme také k záv&ru, 'e zvlá#tní právo po"izovatele databáze 
sdílí obecné prvky práv k nehmotn$m statk%m – jedná se o v$lu4né právo, které má 
absolutní povahu, a p%sobí tak erga omnes, je p"evoditelné, obsahuje zásadu vy4erpání 
práva, obsahuje v$jimky z u'ití, má pevn& stanovenou dobu ochrany a zakládá právo 
k nehmotn$m statk%m, jeliko' v kone4ném d%sledku chrání jistou mno'inu informací.156  
Le#4insk$ si také v#ímá podobnosti práva sui generis s d"ív&j#ím vydavatelsk$m právem 
„(...) nebo3 nechrání autory, n&br" osoby starající se více o ekonomickou úsp#!nost produktu na 
trhu, tím ov!em takté" p'idávají na cen# samotného díla, a právo sui generis pro n# p'edstavuje 
odm#nu.“157 

P"ijmeme-li v$#e uvedené argumenty a ocitneme-li se v prost"edí práv k nehmotn$m 
statk%m, tak je jisté, 'e právo sui generis není sou4ástí autorského práva. Tudí' je st&'ejní 
striktní odd&lení práva po"izovatele databáze od autorskoprávní ochrany, právo 
po"izovatele je toti' na autorskoprávní ochran& souborn$ch d&l nezávislé – jedná se o dva 
odli#ené právní re'imy. „Pouze z hlediska faktického m%"e dojít k soub#hu ochrany ob#ma druhy 
práv du!evního vlastni2ví v rámci jednoho nehmotného statku. Otázky subjektu, p'edm#tu, obsahu 
i trvání práv jsou v!ak zcela nezávislé a vzájemn# nepodmín#né. Právo po'izovatele databáze 
nesm#'uje ke vzniku nového práva k díl%m, informacím nebo jinému materiálu jako takovému 
(...).“158 

 

                                                             
153 Ibid., str. *,,. 
154 Parazitování na pov&sti podniku, v$robk% 4i slu'eb jiného sout&'itele. 
155 Viz DERCLAYE, Estelle. The legal prote2ion of databases: a comparative analysis. Northampton, MA: Edward Elgar, *++/, 
str. )*-),. 
156 Ibid., str. )( a násl. 
157 Viz LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++,, str. ,,. 
158 TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon. Komentá'. (. Vydání. Praha: C. H. Beck, *++1, str. 1(/. 
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V$#e uvedené platí navzdory skute4nosti, 'e n&které 4lenské státy za"adily právo sui generis 
mezi práva související s právem autorsk$m, se nimi' sdílí ur4ité prvky. 159  M%'eme 
p"edpokládat, 'e cílem evropského zákonodárce bylo p"edstavit nov$ právní koncept, 
kter$ se (kontroverzn&) ocitá mezi tradi4ními oblastmi práva du#evního vlastni3ví, jak$mi 
jsou autorské právo, patentové právo 4i práva ochranné známky.160 

Samotn$ obsah práva sui generis je vymezen v ustanovení 4lánku 1 odst. ( Sm&rnice 
a spo4ívá v právu po"izovatele databáze zabránit vyt&'ování nebo zu'itkování obsahu 
databáze, pokud jeho po"ízení, ov&"ení nebo p"edvedení potvrzuje kvalitativn& nebo 
kvantitativn& podstatn$ vklad. Vznik zvlá#tního práva po"izovatele je podmín&n existencí 
t"í kritérií, která musí b$t kumulativn& spln&na, a to: a) existence databáze; b) existence 
vkladu k po"ízení, ov&"ení nebo p"edvedení jejího obsahu; a c) existence kvalitativní nebo 
kvantitativní podstatnosti tohoto vkladu.  

1.(. PO;IZOVATEL DATABÁZE 
Po"izovatelem databáze je osoba, která vyvine iniciativu a nese riziko za provedení vklad% 
do databáze.161 Touto osobou m%'e b$t jak fyzická, tak právnická osoba, která na svou 
odpov&dnost po"ídí databázi. 162  Po"izovatelem tak nem%'e b$t dodavatel ani jeho 
zam&stnanci, ale pouze zam&stnavatelé a objednatelé databáze. Jeliko' je právo sui generis 
právem ryze hospodá"ské povahy bez osobnostn&právních prvk%, právem nechránícím 
tv%r4í 4innost, m%'e b$t majitelem zvlá#tního práva po"izovatele databáze i právnická 
osoba, proto'e se jedná o prostou ochranu investice. 

Právo sui generis sv&d4í jen t&m osobám, které jsou státními p"íslu#níky 4lenského státu EU 
pop". jsou na území EU usazeni.163 Rovn&' se vztahuje na spole4nosti, které jsou z"ízené 
v souladu s právem 4lenského státu a které mají své sídlo, správní úst"edí nebo hlavní 
provozovnu v EU.164 Takov$to rozsah nejspí#e není v rozporu se zásadou reciprocity dle 

                                                             
159 Obdobn& viz HUGENHOLTZ, P. Bernt. Implementing the European Database Dire2ive. IP and Information Law: Essays in 
Honour of H. Cohen Jeroham. (../. 
160 K tomu blí'eji viz HUGHES, Justin. Political Economies of Harmonization: Database Prote2ion and Information Patents. Jacob 
Burns Institute for Advanced Legal Studies. *++*. 
161 Viz recitál -( Sm&rnice. 
162 Viz ustanovení § /. AutZ. 
163 Viz ustanovení 4lánku (( odst. ( Sm&rnice. 
164 Viz ustanovení 4lánku (( odst. * Sm&rnice. 
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Bernské úmluvy 4i dohody TRIPS, jeliko' ani jedna z t&chto mezinárodních smluv 
neobsahuje v$slovnou úpravu práva k databázím, je' by byla podobná právu sui generis.165 

Je nutné mít na pam&ti, 'e právo po"izovatele databáze se uplatní nezávisle na tom, zda 
daná databáze podléhá autorskoprávní ochran&, 4i nikoli. Uplatní se rovn&' nezávisle na 
tom, zda obsah databáze podléhá ochran& podle autorského práva.166 Neur4ité dále je, zdali 
dané jednání poru#ující právo sui generis je uskute46ováno za obchodním ú4elem. 4i 
nikoli.167 

1.*. POVAHA VKLADU 
Jak bylo uvedeno v$#e, k tomu, aby se mohla daná fyzická 4i právnická osoba kvali2kovat 
jako po"izovatel databáze, kterému sv&d4í právo sui generis, je nutné, aby do#lo ke 
skute4nosti spo4ívající ve vkladu k po"ízení, ov&"ení nebo p"edvedení jejího obsahu 
(nikoli v#ak do po"ízení prvk% databáze). Není rozhodné, jakou podobu bude dan$ vklad 
mít; investice m%'e spo4ívat v poskytnutí 2nan4ních prost"edk%, ve vynalo'ení 4asu, práce 
4i energie.168 Vklad tak musí b$t a) podstatn$; b) kvalitativní nebo kvantitativní; a c) musí 
b$t u4in&n v souvislosti s po"ízením, ov&"ením nebo p"edvedením p"edm&tu vkladu – 
obsahu databáze. 

Pouhá existence vkladu sama o sob& vznik zvlá#tního práva po"izovatele databáze 
nezakládá. Návod k tomu, jak správn& interpretovat pojmy související s vkladem, poskytl 
SDEU v sérii sv$ch rozhodnutí ve v&ci The Fixtures Marketing169. Skutkov$m základem 
sporu byla skute4nost, 'e organizáto"i anglické a skotské fotbalové sout&'e170 ka'd$ rok 
sestavují rozpisy zápas%, které se budou hrát v dané sezón&, co' p"edstavuje soupis tém&" 

                                                             
165 Blí'eji viz LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++,, str. -(--*. 
166 Viz ustanovení 4lánku 1 odst. - Sm&rnice a ustanovení § //a odst. ( AutZ. 
167 Viz recitál -* Sm&rnice. 
168 Viz recitál -+ Sm&rnice. 
169  P"esto'e SDEU jednotlivá "ízení nespojil ke spole4nému "ízení, mají rozhodnutí naprosto toto'nou v$rokovou 4ást a li#í 
se pouze co do stran 'alovan$ch z t&chto d%vod% bude následující trojice rozhodnutí ozna4ována spole4n& jako rozhodnutí 
The Fixtures Marketing. Rozhodnutí The Fixtures Marketing zahrnuje tato rozhodnutí:  Rozsudek Evropského soudního dvora 
ve v&ci C--0/+*, Fixtures Marketing Ltd proti Oy Veikkaus Ab, ze dne .. listopadu *++-; rozsudek Evropského soudního dvora 
ve v&ci C-,,//+*, Fixtures Marketing Ltd proti Svenska Spel AB, ze dne .. listopadu *++- a rozsudek Evropského soudního 
dvora ve v&ci C----/+*, Fixtures Marketing Ltd proti Organismos prognostikon agonon podosfairu AE (OPAP), ze dne .. listopadu 
*++-. K tomu pak navazující stanoviska: Stanovisko generální advokátky Christine Stix-Hackl ve v&ci C-,,//+*, Fixtures 
Marketing Ltd proti Svenska Spel AB, p"ednesené dne /. 4ervna *++-; stanovisko generální advokátky Christine Stix-Hackl ve 
v&ci C----/+*, Fixtures Marketing Ltd proti Organismos prognostikon agonon podosfairu AE (OPAP), p"ednesené dne /. 4ervna 
*++- a stanovisko generální advokátky Christine Stix-Hackl ve v&ci C--0/+*, Fixtures Marketing Ltd proti Oy Veikkaus Ab, 
p"ednesené dne /. 4ervna *++-. 
170 V Anglii Football Association Premier League Ltd a Football League Ltd, ve Skotsku Scottish Football League. 
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,+++ zápas%. P"i tomto sestavování je t"eba zajistit, aby se st"ídala utkání sehraná na 
domácím h"i#ti s hostováním u soupe"e, aby kluby ze stejného m&sta hrály na domácím 
h"i#ti apod. Soupis je sestavován v elektronické podob& a následn& zve"ej6ován 
v písemn$ch bro'urách v chronologickém po"adí, pop". podle jednotliv$ch dru'stev. 
Organizáto"i sv&"ili na základ& licen4ních smluv (obsahující právo zastupovat nositele práv 
du#evního vlastni3ví k fotbalov$m rozpis%m) správu pou'ívání rozpis% utkání t&chto 
ligov$ch sout&'í mimo Spojené království spole4nosti Football Fixtures. Sázkové 
kancelá"e ve , 4lensk$ch státech171 vyu'ívaly za ú4elem poskytování sázkov$ch her sv$m 
klient%m tyto soupisy, a to bez jakéhokoli povolení (licence) od Fixtures Marketing, která 
se u národních soud% domáhala ochrany dle ustanovení o ochran& zvlá#tního práva 
po"izovatele databáze proti vyt&'ování a zu'itkování databáze.  

P"ed SDEU se tak dostala 'ádost o rozhodnutí o p"edb&'né otázce t$kající se povahy práva 
sui generis. Soud se musel vypo"ádat s otázkou, zda se rozpisy fotbalov$ch utkání kvali2kují 
jako databáze,172 a dále pak s otázkou povahy pojmu vklad spojen$ s po"ízení obsahu 
databáze ve smyslu 4lánku 1 odst. ( Sm&rnice. SDEU rozhodl v duchu doktríny Spin-O8173 
s tím, 'e takov$to vklad je nutno chápat tak, 'e „ozna$uje prost'edky vynalo"ené na získání 
existujících prvk% a jejich shromá"d#ní v uvedené databázi. Nezahrnuje prost'edky pou"ité 
k samotnému vytvo'ení prvk% tvo'ících obsah databáze“.174 

Komplexní anal$zu zvlá#tního práva po"izovatele databáze poskytl SDEU v souvislosti 
s rozhodnutím o p"edb&'né otázce ve v&ci British Horseracing Board175. Toto rozhodnutí 
v podstat& determinovalo chápání, rozsah, jako' i neúsp&ch práva sui generis, a proto je 
zmi6ováno na více místech této práce. V této 4ásti se zam&"íme pouze na interpretaci 
t$kající se vkladu do ov&"ení obsahu databáze.  Spole4nost The British Horseracing Board 
Ltd vyvinula a udr'uje databázi, která se stala nepostradateln$m nástrojem pro organizaci 

                                                             
171 Ve Finsku Oy Veikkaus Ab, ve !védsku Svenska Spel AB a v ;ecku Organismos prognostikom agonon podosfairou AE 
(OPAP). 
172 SDEU vylo'il ustanovení 4lánku ( odst. * Sm&rnice, které obsahuje de2nici databáze zna4n& extenzivn& a stanovil, 'e 
rozpisy fotbalov$ch utkání p"edstavují databáze ve smyslu Sm&rnice, viz de2nice databáze v kapitole *.,. této práce. 
173  Blí'eji k povaze doktríny Spin-O8 a její inkorporaci do právních "ád% prost"edni3vím národních soud% 
viz HUGENHOLTZ, P. Bernt. Program Schedules, Event Data and Telephone Subscriber Listings under the Database Dire2ive: The 
'Spin-O8' Do2rine in the Netherlands and elsewhere in Europe.   
174 Enunciát rozhodnutí ve v&ci The Fixtures Marketing. 
175 Rozsudek Evropského soudního dvora ve v&ci C-*+,/+*, The British Horseracing Board Ltd a dal!í proti William Hill 
Organization Ltd, ze dne .. listopadu *++- a stanovisko generální advokátky Christine Stix-Hackl ve v&ci C-*+,/+*, The 
British Horseracing Board Ltd a dal!í proti William Hill Organization Ltd, p"ednesené dne /. 4ervna *++-. 
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ko6sk$ch dostih% ve Velké Británii. 176 Databáze obsahuje detailní údaje o jezdcích, 
trenérech a koních a jejich vlastnících. V sou4asné dob& lze v databázi nalézt p"es 
*+ milion% záznam% obsahujících nap"íklad rodokmeny v#ech koní ú4astnících se závod%, 
soupis harmonogramu závod%, jejich název, místo a datum konání, délku trat&, kritéria pro 
ú4ast v závodu, datum uzáv&rky p"ihlá#ek, v$#i startovného apod.177 Spole4nost William 
Hill Organization Ltd je p"ední britskou sázkovou kancelá"í, která platila British 
Horseracing Board licen4ní poplatky za to, 'e na sv$ch pobo4kách klient%m zp"ístup6ovala 
informace o konan$ch dostizích z této databáze (v písemné podob&), podobné informace 
za4ala pozd&ji poskytovat i na sv$ch internetov$ch stránkách, co' British Horseracing 
Board pova'ovala za neoprávn&né vyt&'ování (pop". zu'itkování) své databáze.178 

SDEU v souvislosti s otázkou povahy pojmu vklad spojen$ s ov&"ením obsahu databáze  
vyslovil obdobnou tezi jako v rozhodnutí ve v&ci The Fixtures Marketing s tím, 'e je nutno 
dan$ termín chápat jako „t&kající se prost'edk% vynalo"en&ch s cílem zajistit spolehlivost 
informací obsa"en&ch v uvedené databázi na kontrolu p'esnosti vyhledan&ch prvk% b#hem 
z'izování této databáze, jako" i b#hem doby jejího fungování. Prost'edky vynalo"ené na ov#'ování 
v pr%b#hu fáze tvorby prvk% následn# shromá"d#n&ch v databázi nejsou zahrnuty do tohoto 
pojmu.“ 179  Z t&chto d%vod% tedy prost"edky vynalo'ené na zhotovení seznamu koní 
ú4astnících se dostihu a ov&"ení v tomto rámci neodpovídají vkladu spojenému s ov&"ením 
(ani po"ízením) obsahu databáze, která obsahuje tento seznam. 

Pro vznik zvlá#tního práva po"izovatele databáze jsou tedy relevantní pouze takto 
restriktivn& vykládané formy investic spo4ívající ve shroma'=ování (po"izování) 
existujících prvk%, pop"ípad& s ov&"ováním jejich p"esnosti. Jiné formy investic, by5 
povahov& 4i funk4n& podobné, nemohou po4ítat s ochranou dle práva sui generis.180 
Rozhodnutí mají fakticky negativní dopad na takové databáze, p"i jejich' vytvá"ení 
(pop". dopl6ování) je investováno p"evá'n& do tvorby prvk%. Takov$mi databázemi jsou 
nap". b&'né slovníky, lexikony 4i encyklopedie. Pokud tyto databáze nebudou spl6ovat 

                                                             
176 Viz POMAHA8, Richard. Evropsk& soudní dv%r: Ochrana zvlá!tních práv po'izovatele databáze. Právní rádce //*++), 
str. ,+*. 
177 Viz GASAWAY, Laura. Databases and The Law. Cyberspace Law course at the UNC School of Law for Spring. *++0. 
Dostupné online na: http://www.enc.edu 
178 Ke skutkovému stavu blí'eji viz KEMP, Richard. Database right and the ECJ judgement in BHB v. William Hill: Dark horse or 
non-starter? Computer Law and Security Report (*++)) *(. 
179 Enunciát rozhodnutí ve v&ci The British Horseracing Board. 
180 SDEU konkrétn& ve vztahu k British Horseracing Board rozhodl takto: „P'i zhotovování seznam% dostih% p'edstavují 
prost'edky vynalo"ené na ur$ení koní ú$astnících se dostihu vklad související nikoliv se získáním obsahu databáze, ale s vytvo'ením 
údaj%, které tvo'í seznamy pro tyto dostihy.“ 
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pojmové znaky souborn$ch d&l, mohou se domáhat „pouze“ ochrany dle práva o nekalé 
sout&'i.181 T%ma a Telec poukazují na to, 'e u t&chto databází „(n)ásledné shroma"7ování, 
za'azení $i p'edvedení t#chto prvk% pak ji" v#t!inou nep'edstavuje kvalitativn# $i kvantitativn# 
podstatn& vklad.“182  

Stran kvalitativního a kvantitativního hlediska vkladu má SDEU za to, 'e kvantitativní 
hledisko bere v úvahu vy4íslitelné prost"edky a kvalitativní hledisko pak 
nekvanti2kovatelné úsilí, jako je du#evní úsilí nebo vynalo'ená energie.183 Podstatn$ vklad 
nutn$ pro vznik práva po"izovatele databáze je obecn& vkladem kvalitativn& 4i 
kvantitativn& ni'#ím, ne' je vklad b&'n& nutn$ pro po"ízení, ov&"ení 4i p"edvedení celé 
databáze, co' p"edstavuje zna4n$ vklad. Podstatn$ vklad se tak nachází n&kde mezi 
vkladem de minimis, kter$ se z de2nice pro ochranu nekvali2kuje, a zna4n$m vkladem.184  

Jin$mi slovy, pojem kvalitativn# podstatná $ást obsahu databáze se vztahuje k v$znamnosti 
vkladu spojeného s po"ízením, ov&"ením nebo p"edvedením obsahu p"edm&tu vyt&'ení 
nebo zu'itkování nezávisle na tom, zda tento p"edm&t p"edstavuje kvantitativn& 
podstatnou 4ást celkového obsahu chrán&né databáze 4i nikoli. Oproti tomu pojem 
nepodstatná 4ást obsahu databáze ozna4uje ka'dou 4ást, která pojmu kvantitativn& ani 
kvalitativn& podstatné 4ásti neodpovídá.185 

1.,. VYT><OVÁNÍ A ZU<ITKOVÁNÍ 
Sm&rnice 4lensk$m stát%m stanovila povinnost zajistit pro po"izovatele databáze právo 
zabránit vyt&'ování nebo zu'itkování celého obsahu databáze nebo jeho kvalitativn& nebo 
kvantitativn& podstatné 4ásti.186 8esk$ zákonodárce toto právo vt&lil do ustanovení § .+ 
AutZ, p"i4em' právo po"izovatele databáze bylo vymezeno pozitivn&, kdy má po"izovatel 
databáze právo na vyt&'ování nebo zu'itkování celého obsahu databáze nebo její 
kvalitativn& nebo kvantitativn& podstatné 4ásti. Sm&rnice stanoví, 'e toto právo m%'e b$t 
p"evedeno, postoupeno nebo m%'e b$t p"edm&tem licen4ní smlouvy. Dle AutZ má 
po"izovatel databáze právo ud&lit jinému oprávn&ní k v$konu v$#e uvedeného práva 4i 

                                                             
181 Viz TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon. Komentá'. (. Vydání. Praha: C. H. Beck, *++1. 
182 Ibid., str. 1**. 
183 Viz bod -- rozsudku Evropského soudního dvora ve v&ci C----/+*, Fixtures Marketing Ltd proti Organismos prognostikon 
agonon podosfairu AE (OPAP), ze dne .. listopadu *++-. 
184 Blí'eji viz TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon. Komentá'. (. Vydání. Praha: C. H. Beck, *++1, str. 1*,. 
185 Viz enunciát rozhodnutí v& v&ci The British Horseracing Board. 
186 Viz ustanovení 4lánku 1 odst. ( v&ty první Sm&rnice. 
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právo p"evést.187 V$4et práv po"izovatele databáze je nutno pokládat za taxativní a nelze 
jejich interpretací dojít k záv&ru, 'e obsahují oprávn&ní po"izovatele spo4ívající v mo'nosti 
neumo'n&ní p"ístupu k databázi t"etím osobám. 

Pojmy vyt&'ování a zu'itkování jsou v AutZ a Sm&rnici de2novány toto'n&.188 Vyt#"ováním 
se rozumí trval$ nebo do4asn$ p"enos celého obsahu databáze nebo jeho podstatné 4ásti na 
jin$ podklad, a to jak$mikoli prost"edky nebo jak$mkoli zp%sobem. Tímto je po"izovateli 
databáze poskytnuta ochrana proti neoprávn&nému po"izování rozmno'enin obsahu 
databáze (v4etn& tzv. do4asn$ch technick$ch rozmno'enin). Zu"itkováním pak jak$koli 
zp%sob zp"ístupn&ní ve"ejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné 4ásti 
roz#i"ováním rozmno'enin, pronájmem, spojením on-line nebo jin$mi zp%soby p"enosu. 
A4koli tyto dva termíny nemají v autorskoprávním pojmosloví obdoby, „(...) jejich obsah se 
od rozsahu v&lu$n&ch majetkov&ch autorsk&ch práv prakticky neli!í. Nic pak nebrání tomu, aby 
tam, kde je to mo"né a nutné pro bli"!í v&klad t#chto pojm%, bylo vyu"ito analogie legis.“189 

V$kladem pojm% vyt&'ování a zu'itkování se zab$val SDEU ve v$#e uvedeném rozhodnutí 
ve v&ci The British Horseracing Board, dle n&ho' tyto dva pojmy musí b$t vykládány jako 
odkazující na v#echny nepovolené 4innosti p"isvojení si a roz#i"ování obsahu na 
ve"ejnosti. Okolnost, 'e obsah databáze byl zp"ístupn&n ve"ejnosti osobou, která ji 
vytvo"ila, nebo s jejím souhlasem, nemá na právo této osoby zakázat vyt&'ování nebo 
zu'itkování obsahu databáze vliv.190 Tato práva jsou v$lu4ná a p"íslu#í majiteli databáze, 
kterému umo'6ují vymezen$m zp%sobem s databází nakládat a ostatní z takového 
nakládání vylou4it. Jak vypl$vá z rozhodnutí, po"izovatel%m databází automaticky 
nep"íslu#í právo p"ístupu pop". vyhledávání v databázích a v$4et jeho práva tak musí b$t 
pova'ován za vy4erpávající. 191 

P"ed SDEU v souvislosti s rozhodnutím ve v&ci Dire2media192 vyvstávala otázka, zda m%'e 
b$t vyt&'ováním p"enos údaj% z chrán&né databáze do jiné, pokud je tento p"enos 
proveden na základ& prohlí'ení databáze a po individuálním posouzení, anebo zda 
                                                             
187 Viz ustanovení § .+ odst. ( a odst. 0 AutZ. 
188 Srovnej ustanovení 4lánku 1 odst. * písm. a), b) a ustanovení § .+ odst. * a , AutZ. 
189 TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon. Komentá'. (. Vydání. Praha: C. H. Beck, *++1, str. 1*.. 
190 Viz odst. * právní v&ty rozhodnutí ve v&ci The British Horseracing Board. 
191  Blí'eji viz DERCLAYE, Estelle. The Court of Justice interprets the database sui generis right for the 6rst time. European Law 
Review. *++), 4. ,+ nebo SINODINOU, Tatiana-Eleni. Legal Prote2ion of Databases: Analysis of the ECJ judgements of .th 
November (//*.  [online]. [cit. *+(*-+*-(0]. Dostupné z: http://www.tatianasinodinou.eu/docs/ecj_judgments.pdf 
192 Rozsudek Evropského soudního dvora ve v&ci C-,+-/+1, Dire2media Publishing GmbH proti Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg, ze dne .. "íjna *++/ a stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston ve v&ci C-,+-/+1, Dire2media Publishing 
GmbH proti Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, p"ednesené dne (+. 4ervence *++/. 
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vyt&'ování p"edstavuje pouze postup, p"i kterém dochází k (fyzickému) kopírování údaj%. 
Skutkov$ základ spo4íval v tom, 'e prof. Ulrich Knoop v rámci svého p%sobení na 
Freiburgské univerzit& vydal sbírku básní n&meck$ch klasik% nazvanou Freiburger 
Anthologie. V$chozí základ této antologie tvo"il seznam básní, kter$ byl zve"ejn&n na 
internetu pod názvem Die ))// wichtigsten Gedichte der deutschen Literatur zwischen )-,/ 
und ).//.193 

Seznam t&chto básní uvádí jméno autora, název, první "ádek a rok vydání ka'dé básn&. 
Za"azení básní závisí na po4tu jejich citací ve (- r%zn$ch antologiích. Z t&chto d&l, která 
obsahují zhruba *+ +++ básní, byly vybrány ty z nich, které byly uvedeny nejmén& ve t"ech 
antologiích nebo byly nejmén& t"ikrát zmín&ny v bibliogra2cké kompilaci. Prost"edni3vím 
bibliogra2ck$ch re#er#í byla zji#t&na jak díla, ve kter$ch byly básn& vydány, tak i datum 
jejich vzniku.194 Spole4nost Dire3media Publishing GmbH vydala a následn& distribuovala 
CD-ROM s názvem )/// Gedichte, die jeder haben muss. /10 básní z této kolekce pochází 
z let (1*+ a' (.++ s tím, 'e /)0 básní se shoduje s v$b&rem vytvo"en$m prof. Knoopem. 
Dire3media toti' jako vodítko p"i v$b&ru své kolekce pou'ila práv& jím vytvo"enou 
antologii. N&které básn& byly vynechány, n&které naopak p"idány a u ka'dé básn& je 
obsa'en kritick$ posudek v$b&ru provedeného prof. Knoopem. Co se t$4e samotného 
textu jednotliv$ch básní, Dire3media je získala z vlastního digitálního materiálu.195 

SDEU se v posuzované otázce p"iklonil k extenzivní interpretaci pojmu vyt&'ování a své 
argumenty op"el o recitály 1, ,/ a' -*, -- a -/ Sm&rnice, ze kter$ch vyv&rá z"ejm$ cíl 
zákonodárce zaru4it osobám, je' vyvinuly iniciativu a nesly rizika, odm&nu za jejich vklad 
prost"edni3vím ochrany proti nepovolenému p"isvojování si v$sledk% tohoto vkladu 
t"etími osobami.196 Proto dle jeho názoru m%'e p"enos prvk% chrán&né databáze do jiné 
databáze na základ& prohlí'ení první databáze na obrazovce a individuálního posouzení 
prvk% v ní obsa'ené p"edstavovat vyt&'ování pokud, „tato operace odpovídá p'enosu 
podstatné $ásti obsahu chrán#né databáze, posouzené kvalitativním nebo kvantitativním 

                                                             
193 Ke skutkovému stavu blí'eji viz CHRISTOPHER, Anne a Kate FREEMAN. Dire2media Publishing GmbH v Alber-Ludwigs-
Universitat Freiburg (Case C-,/*//-). European Intelle3ual Property Review. *++., 4. ,(. 
194 Blí'e bod (* a násl. rozhodnutí ve v&ci Dire2media. 
195 Viz TRITTON, Guy. ECJ Clari6es Approach To Infringement Of Database Right - Dire2Media And Apis. Ze dne ((. b"ezna 
*++.. [cit. *+(*-+,-+.]. Dostupné z: http://www.intelle3ualpropertyineurope.com 
196 Blí'eji bod ,, rozhodnutí ve v&ci Dire3media a VIRTANEN, Perttu. Poem title list III: A little database outro. European 
Journal of Law and Technology. *+((, 4. *. 
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zp%sobem, nebo p'enos%m nepodstatn&ch $ástí, které sv&m opakovan&m a systematick&m 
charakterem mohou vést ke znovuvytvo'ení podstatné $ásti tohoto obsahu.“197 

Rozhodnutím ve v&ci Apis-Hristovich198 SDEU navázal na extenzivní pojetí obsahu ochrany 
po"izovatele databáze zavedené jeho p"edchozí judikaturou ve v&ci British Horseracing 
Board a Dire2media a v$klad pojmu vyt&'ování up"esnil co do okam'iku, ke kterému 
dochází k vyt&'ování elektronické databáze, a povahy p"enosu prvk% databáze. Spole4nost 
Apis-Hristovich se u národního soudu domáhala, aby konkuren4ní spole4nost Lakorda 
ukon4ila protiprávní vyt&'ování a zu'itkování podstatné 4ásti její databáze (právní 
informa4ní systém). Dle tvrzení spole4nosti Apis-Hristovich tak m&lo dojít jednáním jejích 
b$val$ch zam&stnanc%, kte"í zkopírovali danou databázi, zalo'ili spole4nost Lakorda 
a následn& na trh uvedli konkuren4ní právní informa4ní systém, kter$ obsahoval více ne' 
/+ % záznam% p%vodní databáze spole4nosti Apis-Hristovich.199 

SDEU byl toho názoru, 'e p"i vyt&'ování je irelevantní povaha a forma pou'itého postupu. 
Zmínil, 'e cílem zákonodárce bylo do pojmu vyt&'ování zahrnout jak jednání spo4ívající 
v trvalém p"enosu, tak i jednání odpovídající do$asnému p'enosu.200 Rozli#ení mezi trval$m 
a do4asn$m p"enosem pak spo4ívá v délce doby uchování prvk% vyt&'en$ch z p%vodní 
databáze na jiném nosi4i. „Jedná se o trval& p'enos, pokud jsou zmín#né prvky trval&m zp%sobem 
ulo"eny na jiném nosi$i, ne" je p%vodní nosi$, zatímco o do$asn& p'enos se jedná tehdy, pokud jsou 
tyto prvky ulo"eny na omezenou dobu na jiném nosi$i, nap'íklad v opera$ní pam#ti po$íta$e.“201  

Co se t$ká okam'iku, ke kterému do#lo k vyt&'ování databáze, má SDEU za to, 'e jím je 
okam'ik, kdy do#lo k ulo'ení vyt&'en$ch prvk% na jin$ nosi4, ne' je nosi4 p%vodní 
databáze bez ohledu na to, zda m&lo toto ulo'ení trval$ nebo do4asn$ charakter. Musí b$t 
dále bráno v potaz, 'e cíl sledovan$ jednáním, které spo4ívá v p"enosu, je nepodstatn$ pro 
ú4ely posouzení toho, zda do#lo k vyt&'ování. „Je tak nev&znamné, "e dot$ené jednání 
spo$ívající v p'enosu má za cíl vytvo'ení jiné databáze, a3 ji" konkuren$ní ve vztahu k p%vodní 

                                                             
197 Viz enunciát rozhodnutí ve v&ci Dire2media. 
198 Rozsudek Evropského soudního dvora ve v&ci C-)-)/+1, Apis-Hristovich EOOD proti Lakorda AD, ze dne ). b"ezna *++.. 
199 Konkrétn& se jednalo o (.1++ dokument%, jako jsou platné normativní akty, akty, kter$mi se m&ní nebo zru#ují d"ív&j#í 
akty, jako' i akty, které nemají normativní povahu, a dále o více ne' *)++ soudních rozhodnutí, která nebyla ve"ejn& 
publikována a spole4nost Apis je získala se souhlasem dot4en$ch soud%. 
200 Ibid., bod -*. 
201 Ibid., bod --. 
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databází, nebo nikoli, stejného $i jiného rozsahu, nebo "e toto jednání souvisí s jinou $inností, a3 ji" 
komer$ní, nebo nikoli, ne" je vytvá'ení databáze.“202  

Posledním st"ípkem do judikatorní mozaiky v$kladu pojmu vyt&'ování a zu'itkování 
p"isp&l SDEU v nedávném rozhodnutí ve v&ci Football Dataco II.203, které se op&t t$kalo 
rozpis% fotbalov$ch utkání, tentokráte v#ak v souvislosti s místem zu'itkování (pop". 
vyt&'ování) databáze resp. poru#ení práva sui generis. Rozhodnutí má v#ak v$znamn$ 
dopad na celé odv&tví autorského práva, jeliko', zjednodu#en& "e4eno, stanovilo místo 
ur4ení informací (intended target of information) jako základní kritérium pro ur4ení 
p"íslu#né jurisdikce v prost"edí bez jasn$ch hranic, 4asov$ch a prostorov$ch souvislostí – 
v prost"edí internetu;204 dochází tak ke zp"esn&ní judikatury SDEU zavedené rozhodnutími 
ve v&ci  L’Oréal205 4i Pammer proti Hotel Alpenholf206.  

Spole4nost Football Dataco vytvá"í a vyu'ívá data a práva vypl$vající z du#evního 
vlastni3ví k rozpis%m fotbalov$ch sout&'í anglické a skotské fotbalové ligy, a to tím, 'e 
vytvá"í databázi obsahující údaje o fotbalov$ch utkáních v dob&, kdy tato je#t& probíhají. 
Jedná se p"edev#ím o informace t$kající se pr%b&'ného stavu zápasu, jmen hrá4%, 
ud&len$ch karet, faul% a st"ídání. Tyto údaje Football Dataco získává prost"edni3vím 
sv$ch zam&stnanc% p"ítomn$ch p"ímo na stadiónu v dob& utkání. Spole4nost Sportradar 
GmbH sídlící v N&mecku provozuje internetovou stránku, je' poskytuje informace 
sázkov$m kancelá"ím poskytujícím své slu'by zam&"ené na britsk$ trh. Internetové stránky 
t&chto sázkov$ch kancelá"í obsahují odkaz, po jeho' aktivaci (kliknutí na n&j) se p"es okno 
prohlí'e4e zobrazí údaje s informacemi pro sázka"e obsa'ené v databázi Sportradar, které 
jsou p"evzaty z databáze spole4nosti Football Dataco.  

SDEU se musel vypo"ádat s otázkou, zda dochází k vyt&'ování nebo zu'itkování databáze 
v p"ípad&, kdy subjekt nahraje na sv%j internetov$ server umíst&n$ v 4lenském stát& 
A údaje z databáze chrán&né právem sui generis a na po'ádání u'ivatele v jiném 4lenském 
stát& B internetov$ server takové údaje za#le na po4íta4 u'ivatele tak, 'e se údaje ulo'í do 
                                                             
202 Ibid., bod -0. 
203 Rozsudek Evropského soudního dvora ve v&ci C-(1,/((, Football Dataco Ltd a dal!í proti Sportradar, ze dne (/. "íjna *+(* 
a stanovisko generálního advokáta Pedra Cruz Villalóna ve v&ci C-(1,/((, Football Dataco Ltd a dal!í proti Sportradar, ze dne 
*(. 4ervna *+(*. 
204 Viz HARDING, Iona. Football Dataco: the transmission theory may apply... The (1+. blog [online]. Ze dne (/. "íjna *+(* 
[cit. *+(*-(+-,(]. Dostupné z: http://the(1+.blog.blogspot.com. 
205 Rozsudek Soudního dvora EU ve v&ci C-,*-/+., L’Oréal SA a dal!í proti eBay International AG a dal!í, ze dne (*. 4ervence 
*+((. 
206 Rozsudek Soudního dvora EU ve spojen$ch v&cech C-)/)/+/ a C-(--/+., Peter Pammer proti Reederei Karl Schlüter GmbH 
& Co KG a Hotel Alpenhof GesmbH proti Oliveru Hellerovi, ze dne 1. prosince *+(+. 
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pam&ti tohoto po4íta4e a zobrazí se na jeho obrazovce. Dále pak s navazující problematikou 
ur4ení místa vyt&'ování resp. zu'itkování, a to zda k ní dochází v 4lenském stát& A, B 4i 
v obou t&chto státech.207 

SDEU  p"ipomn&l, 'e v p"ípad& poru#ení práva du#evního vlastni3ví je p"i ur4ení místa, 
kde dochází k zu'itkování  nutné zohlednit skute4nost, „(...) "e takov&to zp%sob zp'ístupn#ní 
ve'ejnosti se v zásad# li!í od tradi$ního zp%sobu !í'ení v!udyp'ítomnosti obsahu internetové stránky, 
s ním" se m%"e okam"it# seznámit neomezen& po$et u"ivatel% internetu kdekoliv na sv#t# nezávisle 
na tom, zda má provozovatel této internetové stránky v úmyslu, aby tento obsah byl p'ístupn& mimo 
$lensk& stát jeho usazení a mimo jeho kontrolu.“208 Proto pouhé zaslání údaj% na po4íta4 
u'ivatele za ú4elem ulo'ení do mezipam&ti a zobrazení na monitoru nesta4í k tomu, aby byl 
p"ijat záv&r, 'e k zu'itkování, které takto provedla spole4nost Sportradar do#lo na území 
tohoto 4lenského státu. Klí4ov$mi jsou jednotlivé indicie, které vedou k ur4ení v jaké zemi 
k zu'itkování do#lo, kdy jako st&'ejní musí b$t bráno zam&"ení na tu kterou konkrétní 
ve"ejnost jednotlivého 4lenského státu. By5 samotné zhodnocení SDEU nechává na 
národních soudech, p"ikládá demonstrativní v$4et skute4ností, které by mohly slou'it jako 
vodítko k ur4ení, 'e vyt&'en$ obsah sm&"oval ke konkrétní ve"ejnosti. Mezi tyto indicie 
SDEU "adí p"edev#ím poskytování slu'eb spole4nostem je' mají sídlo v 4lenském stát&, 
kde se p"edm&tná spole4nost nachází. Dále jazyk v jakém jsou informace poskytnuty. 
SDEU striktn& odmítl tvrzení v duchu Teorie vysílání209, 'e za místo zu'itkování musí b$t 
v ka'dém p"ípad& pova'ováno pouze území 4lenského státu, na kterém se nachází 
internetov$ server, z n&ho' byly doty4né údaje zaslány.210 

SDEU má za to, 'e v$#e uvedené jednání p"edstavuje zu'itkování osobou, která provedla 
zaslání a je nutno vycházet z toho, 'e „toto jednání se v ka"dém p'ípad# uskute$nilo v $lenském 
stát# B, pokud existují indicie umo"4ující dosp#t k záv#ru, "e toto jednání vypl&vá z úmyslu jeho 
autora zam#'it se na ve'ejnost nacházející se v tomto posledn# uvedeném $lenském stát# (...).211 
SDEU tak stanovil, 'e spole4nosti, které p"eposílají data z jedné databáze p"es databázi 

                                                             
207 Bod (1 rozsudku ve v&ci Football Dataco II. 
208 Ibid., bod ,). 
209 Tato teorie vychází p"edev#ím ze Sm&rnice, Bernské úmluvy o ochran& literárních a um&leck$ch d&l, sm&rnice 
4. /./))*/EHS, o koordinaci n#kter&ch právních a správních p'edpis% $lensk&ch stát% upravujících provozování televizního vysílání, ze 
dne ze dne ,. "íjna (./. a sm&rnice 4. .,//,/EHS, o koordinaci ur$it&ch p'edpis% t&kajících se autorského práva a práv s ním 
souvisejících p'i dru"icovém vysílání a kabelovém p'enosu, ze dne *1. zá"í (..,. 
210 Bod -- rozhodnutí ve v&ci Football Dataco II. 
211 Ibid., enunciát. 
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svou na internetové stránky t"etích stran mohou b$t odpov&dné za zp"ístup6ování dan$ch 
informací ve"ejnosti.212  

P"esto'e se dané rozhodnutí t$ká pouze v$kladu Sm&rnice, n&kte"í komentáto"i213 se 
shodují v tom, 'e je více ne' pravd&podobné, 'e se tento judikát uplatní i na ostatní 
instituty autorského práva a bude tak vodítkem pro národní soudy v p"ípadech, kdy 
budou rozhodovat a jurisdikci v souvislosti s poru#ením autorsk$ch práva na internetu. 
Záv&rem lze "íci, 'e toto rozhodnutí uvítají dr'itelé práv, jeliko' jednozna4n& posiluje jejich 
ochranu proti neautorizovanému u'ití 4ástí jimi vytvo"en$ch údaj%, je' jsou pod ochranou 
práva sui generis.214  

1.-. POVAHA OBSAHU DATABÁZE 
Rozhodnutí The British Horseracing Board také p"isp&lo k v$znamovému osv&tlení právní 
povahy obsahu databáze; pojem podstatná 4ást obsahu databáze tak musí b$t, dle názoru 
SDEU, vykládán ve vzájemné korelaci s pojmem podstatn$ vklad. Kvantitativn& podstatná 
4ást obsahu databáze se vztahuje k objemu vyt&'en$ch nebo zu'itkovan$ch údaj% a musí 
b$t posuzován ve vztahu k objemu celkového obsahu databáze. Kvalitativn& podstatná 4ást 
obsahu databáze se pak vztahuje k v$znamnosti vkladu spojeného s po"ízením, ov&"ením 
nebo p"edvedením obsahu p"edm&tu vyt&'ení nebo zu'itkování nezávisle na tom, zda tento 
p"edm&t p"edstavuje kvantitativn& podstatnou 4ást celkového obsahu chrán&né 
databáze.215 Opakované a systematické vyt&'ování nebo zu'itkování nepodstatn$ch 4ástí 
obsahu databáze, které p"edpokládá 4innost v rozporu s obvykl$m u'íváním databáze nebo 
které neod%vodn&n& po#kozuje oprávn&né zájmy po"izovatele databáze, není dovoleno. 
Jin$mi slovy "e4eno, 4innost, která v odd&liteln$ch jednotlivostech nep"edstavuje zásah do 
práva sui generis m%'e ve svém souhrnu zakládat poru#ení práva po"izovatele databáze na 
vyt&'ování 4i zu'itkování kvalitativn& 4i kvantitativn& ur4ené podstatné 4ásti.216 SDEU 

                                                             
212 Viz European Court of Justice upholds enforcement of sports data rights. Keanelegal. [online]. Ze dne (/. "íjna *+(* [cit. *+(*-
(+-,(]. Dostupné z: http://www.keanelegal.com. 
213 Viz PHILLIPS, Jeremy. Targeting gets targeted – and data gets a bit more prote2ed. IPKat [online]. Ze dne (/. "íjna *+(* 
[cit. *+(*-(+-,(]. Dostupné z: http://ipkitten.blogspot.com; European Court of Justice upholds enforcement of sports data rights. 
Keanelegal. [online]. Ze dne (/. "íjna *+(* [cit. *+(*-(+-,(]. Dostupné z: http://www.keanelegal.com nebo VAN CALSTER, 
Geert. Football Dataco: CJEU con6rms intended target of information criterion as jurisdi2ional trigger in an internet context. GAVC 
LAW [online]. Ze dne *-. "íjna *+(* [cit. *+(*-(+-,(]. Dostupné z: http://gavclaw.com. 
214 Viz PHILLIPS, Jeremy. Dataco v Sportradar: liability for sending and receiving sui generis databases. IPKat [online]. Ze dne 
*(. 4ervna *+(* [cit. *+(*-(+-,(]. Dostupné z: http://ipkitten.blogspot.com. 
215 Viz bod , enunciátu rozhodnutí ve v&ci The British Horseracing Board. 
216 Viz ustanovení 4lánku 1 odst. ) Sm&rnice a ustanovení § .+ odst. ) AutZ. 
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také negativn& vymezil nepodstatnou 4ást obsahu  databáze jako ka'dou 4ást databáze, 
která neodpovídá pojmu kvantitativn& ani kvalitativn& podstatné 4ásti.217  

Podstatn$, z hlediska nazírání na povahu obsahu databáze, je názor SDEU uveden$ 
v rozhodnutí Apis-Hristovich, dle kterého skute4nost, 'e v#echny prvky shromá'd&né 
v souboru údaj% nebo jejich 4ást mají o2ciální charakter a jsou p"ístupné ve"ejnosti,  
nezpro#5uje databázi ochrany dle zvlá#tního práva po"izovatele databáze a tudí' se taková 
databáze kvali2kuje jako databáze ve smyslu Sm&rnice. Taková skute4nost v#ak m%'e mít 
dopad na kvali2kaci t&chto prvk% jako kvalitativn& podstatné 4ásti obsahu dot4ené 
databáze.218 V tomto rozhodnutí SDEU také uvádí, 'e podstatná 4ást obsahu databáze se 
musí pom&"ovat ve vztahu k rozsahu databáze které se t$ká (která byla vyt&'ována) a nikoli 
k rozsahu databáze, ve které se vyt&'ované prvky (resp. obsah) ocitly.219 

1.). OMEZENÍ ZVLÁ!TNÍHO PRÁVA  
Práva po"izovatele databáze jsou omezena právy, které Sm&rnice p"iznává oprávn&nému 
u'ivateli.220 Tyto limitace byly vt&leny do ustanovení § .( AutZ, které stanoví, 'e do práva 
po"izovatele ji' zve"ejn&né databáze nezasahuje oprávn&n$ u'ivatel, kter$ vyt&'uje nebo 
zu'itkovává kvalitativn& nebo kvantitativn& nepodstatné 4ásti obsahu databáze221 nebo její 
4ásti (a to k jakémukoli ú4elu), za p"edpokladu, 'e takov$to u'ivatel u'ívá databázi b&'n& 
a p"im&"en& (nikoli tedy systematicky 4i opakovan&) a bez újmy oprávn&n$ch zájm% 
po"izovatele databáze. Oprávn&n$ u'ivatel sou4asn& nesmí p"i této 4innosti zp%sobovat 
újmu autorovi ani nositeli práv souvisejících s právem autorsk$m k díl%m nebo jin$m 
p"edm&t%m obsa'en$m v databází resp. prvk%m, které tvo"í databázi. 

V$#e uvedené ustanovení AutZ je v#ak v$sledkem nevhodné transpozice Sm&rnice, 
pon&vad' p"edm&tn$ 4lánek / Sm&rnice zní práva a povinnosti oprávn#ného u"ivatele a tudí' 
nestanoví omezení zvlá#tního práva po"izovatele databáze, ale pouze kogentn& omezuje 
autonomii v%le po"izovatele databáze a oprávn&ného u'ivatele. T%ma s Telcem docházejí 
k záv&ru, 'e „(ú)$elem tohoto ustanovení je vylou$it mo"nost po'izovatele databáze na základ# 
smluvního ujednání vylou$it (jinak dovolenou) mo"nost vyt#"ovat nebo zu"itkovat kvalitativn# nebo 

                                                             
217 Viz bod , enunciátu rozhodnutí ve v&ci The British Horseracing Board. 
218 Viz enunciát rozhodnutí ve v&ci Apis-Hristovich. 
219 Blí'eji viz EASTHAM, Laurence. Database Right: ECJ Ruling on Extra2ion. [online]. Ze dne (+. b"ezna *++. [cit. *+(*-+,-
+.]. Dostupné z: http://www.scl.org 
220 Viz ustanovení 4lánku / a . Sm&rnice. 
221 Kvalitativn& nebo kvantitativn& nepodstatná 4ást obsahu databáze ozna4uje ka'dou 4ást, která neodpovídá pojmu 
kvantitativn& ani kvalitativn& podstatné 4ásti, viz rozhodnutí ve v&ci The British Horseracing Board. 
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kvantitativn# nepodstatné $ásti databáze, a to bez ohledu na ú$el oprávn#ného u"ití databáze 
(tj. licence).“222 

Pon&kud kostrbatou de2nici oprávn&ného u'ivatele poskytl SDEU v rozhodnutí The 
British Horseracing Board, kdy se jím myslí takov$ u'ivatel, jeho' p"ístup k obsahu databáze 
za ú4elem vyhledávání spo4ívá na p"ímém nebo nep"ímém souhlasu osoby, která vytvo"ila 
databázi.223 

1.0. BEZÚPLATNÉ ZÁKONNÉ LICENCE 
V p"edchozí kapitole bylo zmín&no, 'e oprávn&n$ u'ivatel nezasahuje do po"izovatelova 
práva pokud vyt&'uje nebo zu'itkovává kvalitativn& nebo kvantitativn& nepodstatné 4ásti 
obsahu databáze. By5 v tomto míst& Sm&rnice hovo"í pouze o nepodstatné 4ásti obsahu 
databáze, oprávn&n$ u'ivatel je v ur4it$ch p"ípadech oprávn&n vyt&'ovat nebo zu'itkovat 
i podstatnou 4ást obsahu databáze. Tyto p"ípady naz$váme tzv. zákonnou licencí, je' je 
v souvislosti s právem sui generis upravena v ustanovení § .* AutZ, které do 4eského 
právního "ádu promítá zn&ní 4lánku . Sm&rnice. Oprávn&n$ u'ivatel tak m%'e podstatnou 
4ást obsahu databáze voln& vyt&'ovat 4i zu'itkovávat, a to a) pro svou osobní pot"ebu224; 
b) pro ú4ely v&decké nebo vyu4ovací225; nebo c) pro ú4ely ve"ejné bezpe4nosti nebo 
správního 4i soudního "ízení. 

Auto"i se shodují na tom, 'e z povahy t&chto v$jimek ze zvlá#tního práva vypl$vá, 'e 
podstatnou 4ástí databáze m%'e b$t i cel$ její obsah a 'e tyto zákonné licence dopadají i na 
opakované a systematické vyt&'ování (pop". zu'itkování) nepodstatn$ch 4ástí obsahu 
databáze.226 Bezúplatná zákonná licence (v$jimky ze zvlá#tního práva) spole4n& s omezením 
zvlá#tního práva po"izovatele databáze (práva a povinnosti oprávn&ného u'ivatele) 
p"edstavují ve srovnání s autorsk$m právem velice malé omezení práv po"izovatele 

                                                             
222 TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon. Komentá'. (. Vydání. Praha: C. H. Beck, *++1, str. 1,). 
223 Viz bod )/ rozhodnutí ve v&ci The British Horseracing Board. 
224 Pouze jde-li o vyt&'ování nebo zu'itkování neelektronické databáze, viz 4lánek . písm. a) Sm&rnice. V rozporu ze Sm&rnicí 
AutZ p"ipou#tí i zu'itkovávání obsahu databáze pro osobní pot"ebu, zatímco Sm&rnice hovo"í pouze o vyt&'ování obsahu 
neelektronické databáze. 
225  Za p"edpokladu, 'e oprávn&n$ u'ivatel uvede pramen a sou4asn& pouze v rozsahu od%vodn&ném sledovan$m 
nev$d&le4n$m ú4elem, viz 4lánek . písm. b) Sm&rnice. I v této souvislosti Sm&rnice p"ipou#tí pouze vyt&'ování a nikoli 
zu'itkovávání. 
226 Nap". DAVISON, Mark J. The Legal Prote2ion of Databases. New York: Cambridge University Press, *++, nebo 
PISTORIUS, Tana. The IP Prote2ion of Ele2ronic Databases: Copyright or Copywrong? Information and Computer Security 
Archite3ure. 
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databáze. Tato skute4nost je kritizována, jeliko' je v%4i po"izovatel%m nadmíru 
protekcionistická (over-prote2ive).227 

1.1. TRVÁNÍ ZVLÁ!TNÍHO PRÁVA 
Sm&rnice ve svém 4lánku (+ stanoví, 'e zvlá#tní právo po"izovatele databáze vzniká dnem 
dohotovení a trvá () let od (. ledna roku následujícího po dni dohotovení.228 V p"ípad&, 'e 
by v#ak databáze byla zp"ístupn&na ve"ejnosti p"ed uplynutím této doby trvá doba ochrany 
() let od (. ledna roku následujícího po dni, kdy byla tato databáze zp"ístupn&na ve"ejnosti 
poprvé.229 Jin$mi slovy "e4eno, lh%ta za4íná po zve"ejn&ní b&'et znova a je tedy mo'né, aby 
po"izovatel databáze po'íval ochrany po dobu ,+ let od dohotovení databáze. 230 
Zp"ístupn&ní je zde nutno chápat jako zve"ejn&ní díla ve smyslu ustanovení § - odst. 
( AutZ a není rozhodné, jak$m zp%sobem ke zp"ístupn&ní obsahu databáze ve"ejnosti 
do#lo. Ustanovení § (+0 odst. 0 AutZ p"ipou#tí zp&tnou ú4innost ochrany práva sui generis 
na databáze, za p"edpokladu, 'e byly zhotoveny (dohotoveny) nejd"íve () let p"ed 
ú4inností AutZ, tedy v dob& od (. prosince (./). 

Jakákoli kvalitativn& nebo kvantitativn& podstatná zm&na obsahu databáze, 231 jejím' 
v$sledkem je databáze, která p"edstavuje podstatn$ vklad, umo'6uje poskytnout databázi 
vypl$vající z tohoto vkladu vlastní dobu ochrany.232 Oproti jin$m práv%m du#evního 
vlastni3ví tak platí, 'e ka'dá relevantní zm&na obsahu databáze má za následek nov$ b&h 
trvání práva sui generis, kter$ se vztahuje na celou databázi.233 V praxi v#ak tém&" ka'dá 
databáze pro svou existenci vy'aduje neustálé dopl6ování 4i aktualizace, a dá se tudí' 
p"edpokládat, 'e u t&chto databází je ochrana v podstat& 4asov& neomezená.234 

Právo sui generis je ryze majetkové povahy a tudí' po uplynutí ochranné doby 'ádná jiná 
ochrana nep"etrvává a databáze se stává voln$m dílem – nehmotn$m statkem obecn$m 
(domain public) – a m%'e b$t bezplatn& k$mkoli a jakkoli vyu'ívána. „I p'esto je v!ak t'eba 
uvá"it, aby u"íváním volné databáze nedo!lo k ohro"ení nebo poru!ení jin&ch, zejména nehmotn&ch, 

                                                             
227 Blí'eji viz DERCLAYE, Estelle. The legal prote2ion of databases: a comparative analysis. Northampton, MA: Edward Elgar, 
*++/, str. ((.-(,1. 
228 Ustanovení o ochranné dob&, viz 4lánek (+ odst. ( Sm&rnice. 
229 Viz ustanovení 4lánku (+ odst. * Sm&rnice. 
230 Za p"edpokladu, 'e nezohledníme mo'nost dal#ího prodlou'ení této doby relevantní zm&nou obsahu databáze. 
231 Zejména jakákoli podstatná zm&na vypl$vající z nahromad&ní následn$ch dodatk%, v$maz% nebo zm&n. 
232 Viz ustanovení 4lánku (+ odst. , Sm&rnice. 
233 Viz ustanovení § //a odst. * AutZ. 
234 Obdobn& viz HERR, Robin Elizabeth. Is the Sui Generis Right a Failed Experiment?: A Legal and Theoretical Exploration of 
How to Regulate Unoriginal Database Contents and Possible Suggestions for Reform. Djoef Publishing, *++/, str. ((, a násl. 
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práv. Namíst# je zejména ochrana p'ed nekal&m sout#"ním jednáním (...), kterého se lze dopustit 
i nekal&m vyu"íváním ji" voln&ch databází, pokud toto jednání splní legální pojmové znaky 
nekalého sout#"ního jednání podle obchodního zákoníku.“235 

                                                             
235 TELEC, Ivo a Pavel T:MA. Autorsk& zákon. Komentá'. (. Vydání. Praha: C. H. Beck, *++1, str. 1-(. 
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/. KRITIKA A REVIZE SM>RNICE 
Evropsk$ zákonodárce si vyty4il nesnadn$ cíl spo4ívající v odstran&ní stávajících rozdíl% 
v právní ochran& databází prost"edni3vím harmonizace pravidel ovládajících 
autorskoprávní ochranu a ochrany investic po"izovatel% databází s tím, 'e oprávn&né zájmy 
u'ivatel% k p"ístupu k informacím obsa'en$ch v takov$chto kompilacích nebudou 
ohro'eny.236 První cíl, kter$m bylo harmonizovat autorskoprávní ochranu p%vodních 
databází nevzbuzoval od po4átku 'ádnou kontroverzi a odbornou ve"ejností byl kladn& 
p"ijímán.237 O to více byl v#ak problematick$ druh$ zám&r zále'ející ve vytvo"ení nového 
práva po"izovatele databáze. 

Pro období od p"ijetí Sm&rnice do jejího prvního judikaturního v$kladu je p"ízna4ná silná 
kritika práva sui generis. Jedním z kontroverzních prvk% zvlá#tního práva je jeho samotné 
koncep4ní "azení, kdy dle litery Sm&rnice byla poskytnuta ochrana „oby4ejn$ch“ dat 
prost"edni3vím institut% práv du#evního vlastni3ví. Nap"íklad Derclaye soudí, 'e 
„(...) právo sui generis je jedno z nejmén# vyvá"en&ch a potenciáln# nejvíce protisout#"n# 
zam#'en&ch práv du!evního vlastni2ví, které bylo kdy vytvo'eno. Je pravdou, "e, vyjma patent%, 
právo sui generis paradoxn# p'edstavuje nejsiln#j!í právo du!evního vlastni2ví zam#'ené v&hradn# 
na samotn& objekt ochrany (prostá data).“238 Tato narativní kritika byla ov&"ena empiricky, 
kdy se ukázalo, 'e nejmén& )+ % v#ech 'alob bylo podáno men#inou spole4ností (mén& ne' 
) % ze v#ech spole4ností pohybujících v sektoru databází), které vlastní telefonní seznamy, 
data sportovních událostí, 4asy koncert% a televizní programy. T&mto spole4nostem je 
spole4né, 'e 'ádná z nich nesbírá data na základ& vn&j#ích faktor%, ale data vytvá"ejí 
(vym$#lejí). Takováto data se naz$vají syntetick&mi daty a typick$m p"íkladem m%'e b$t 
telefonní 4íslo. Hugenholtz s Maurerem upozor6ují na tento paradox, kter$ zap"í4inila 
Sm&rnice, kdy „podle sm#rnice jsou syntetická data hodnotn#j!í ne" p%vodní data získaná 
v&zkumem.“239 Není proto p"ekvapením, 'e v tomto období kritiky spojovala alarmující 
nevyvá'enost siln$ch práv po"izovatel% databází a slab$ch oprávn&ní jejich u'ivatel% 
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vedoucí k ohro'ení práva na p"ístup k informacím. 240  Dle Herr do#lo k p"evá'ení 
ekonomick$ch zájm% EU (je' cht&la nastartovat produkci databází) nad základním lidsk$m 
právem, kdy v kone4ném d%sledku byla ohro'ena svoboda bádání a v&da jako taková.241 
Z tohoto pohledu je velice inspirativní názor Hugenholtze a Maurera, ti za nejideáln&j#í 
"e#ení pova'ovali zru#ení zbyte4né Sm&rnice. Byli si v#ak v&domi toho, 'e je to politicky 
neuskute4niteln$ po'adavek, a proto 4lenské státy nabádali k tomu, aby  co nejvíce vyu'ili 
mo'ností dané jim Sm&rnicí k p"ijetí  #irok$ch v$jimek u'ití, a tak fakticky oslabili #í"i práv 
po"izovatel% databází.242  

Stejn& zajímavé jako jsou názory akademik%, kte"í v#ak p%sobí na praxi pouze vahou své 
argumentace 4i svou intelektuální autoritou, jsou rozhodnutí národních soud%, která 
ukázaly, nakolik mohou ovlivnit právní disharmonii zavedenou Sm&rnicí 7exibilním 
v$kladem. Jin$mi slovy "e4eno, národní soudy se staly kritiky svého druhu s v$razn$m 
dopadem pro praxi a staly se i nepochybn& zdrojem inspirace pro soudce SDEU. Pion$ry 
v tomto ohledu byly nizozemské národní soudy, které omezovaly nadm&rn$ 
protekcionismu práv po"izovatel% tím, 'e odmítly poskytnout ochranu po"izovatel%m, 
jejich' investice primárn& nesm&"ovala do vzniku databáze, ale byla jak$msi vedlej#ím 
produktem (byprodu2) jejich hlavní 4innosti. V této souvislosti mluvíme o teorii Spin-o8, 4i 
teorii vedlej#ího produktu, která zap"í4inila vylou4ení databází skládajících se ze 
syntetick$ch dat z práva sui generis. 243  Na druhou v#ak i národní soudy p"isp&ly 
k nesourodému v$kladu Sm&rnice; nap"íklad francouzské je#t& donedávna nebyly schopny 
rozli#ovat mezi vytvo"ením a po"ízením obsahu databáze a nemohly tak správn& ur4it 
p"edm&t investice do po"ízení databáze.244 

S v$#e uvedenou kritikou a dopady judikatury SDEU se musela vypo"ádat samotná 
Komise, která se po devíti letech od p"ijetí Sm&rnice zab$vala jejím zhodnocením ve svém 
dokument% nazvaném First eveluation of Dire2ive .+/./EC on the legal prote2ion of databases 
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ze dne (*. prosince *++). Zám&rem zhodnocení bylo zjistit, zda bylo dosa'eno cíl% 
vyt4en$ch Sm&rnicí respektive evropsk$m legislativcem a dále zejména otázka, zda-li 
zavedení práva sui generis m&lo za následek podpo"ení produkce databází v rámci EU.245 

Zhodnocení si v#ímá, 'e v#echny 4lenské státy 246 transponovaly Sm&rnici do sv$ch 
národních právních "ád%. Zajímavostí je, 'e pouze N&mecko, !védsko a Velká Británie 
dostály termínu stanoveného pro implementaci, tj. (. ledna (../. V pr%b&hu roku (../ 
dále Sm&rnici implementovaly Francie, Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko a !pan&lsko, 
Itálie a Nizozemsko v roce (..., v roce *+++ ;ecko s Portugalskem a v roce *++( Irsko 
s Lucemburskem. P"istupujících deset stát% (8eská republika, Estonsko, Kypr, Litva, 
Loty#sko, Ma=arsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko) implementovalo Sm&rnici 
je#t& p"ed faktick$m p"istoupením v pr%b&hu let (... a' *++,.247 

Komise si je v&doma, 'e dvouúrov6ová ochrana zavedená Sm&rnicí má ambivalentní 
p"ínos. Zatímco první úrove6 ochrany, spo4ívající v harmonizaci autorského práva 
a tzv. p%vodních databází m&lo pozitivní dopad a nevzbuzuje pochybnosti co do svého 
p"ínosu a ú4inku, druhá, je' zavedla právo sui generis je o to problemati4t&j#í. Právo sui 
generis toti' p"i#lo z revolu4ní, a nutno p"iznat i p"íli# protekcionistickou ochranou investic 
komer4ních subjekt% do databází. Vysoká míra ochrany se v#ak rozplynula po sérii 
rozhodnutí SDEU z roku *++-.248 Tato rozhodnutí jsou v$razn$m mezníkem v chápání 
práva sui generis z toho d%vodu, 'e jejich v$klad Sm&rnice #el proti p%vodnímu zám&ru 
Komise chránit nep%vodní databáze largo sensu, následkem 4eho' tak této ochrany po'ívá 
pouze úzká v$se4 databází – jen ty p"i nich' investice spo4ívaly v získávání a ov&"ování ji' 
existujících dat a nikoli v jejich tvorb&.249 

Po anal$ze ekonomick$ch ukazatel% a v$sledcích dotazník% musela Komise p"iznat, 'e 
zavedení práva sui generis nep"ineslo do n&j vkládaná o4ekávání a nemá 'ádn$ prokazateln$ 
dopad na tvorbu databází.250 Paradoxn& v#ak /+ % z Komisí osloven$ch tv%rc% databází se 
cítí dostate4n& chrán&no právem sui generis a 0) % se domnívá, 'e sou4asná ochrana je vy##í 
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ne' p"ed harmonizací.251 Záv&rem svého zhodnocení Komise p"ichází se 4tve"icí mo'n$ch 
zp%sob% "e#ení stávajících nedostatk% právní ochrany databází, spo4ívajících v: 

a) Zru!ení celé Sm#rnice 
Uplatn&ním tohoto scéná"e by 4lensk$m stát%m bylo umo'n&no vrátit se k jejich 
p%vodním právním úpravám na národní úrovni. Dá se p"edpokládat, 'e by se státy 
kontinentální právní kultury vrátily k autorskoprávní ochran& pouze u p%vodních 
databází, zatímco ostatní databáze budou chrán&ny jin$mi právními instituty 
(nap". ustanoveními o nekalé sout&'i) a státy Common Law by p"e#ly zp&t k Sweat of the 
Brow testu. 252  Toto "e#ení s sebou v#ak nese negativní jev v podob& opu#t&ní ji' 
harmonizované úpravy originálních databází, která doposud nezp%sobovala 'ádn$ problém.   

b) Vyjmutí práva sui generis 
Tato mo'nost logicky navazuje na v$#e zmín&ní problém, kter$ by vznikl zru#ením 
Sm&rnice. V tomto p"ípad& by se pouze odstoupilo od zavedeného práva sui generis, 
p"i4em' p%vodní databáze by byly stále p"edm&tem harmonizované ochrany.  

c) Dopln#ní ustanovení o právu sui generis 
Zde by mohly b$t podniknuty kroky, které by roz#í"ily rozsah práva sui generis a to tak, aby 
pokryly i proces tvorby dat. Otázkou z%stává, zdali chránit pouze po"izovatele databází, pro 
které je sbírání a t"íd&ní dat, které sami nevytvá"ejí, hlavním p"edm&tem 4innosti, 4i 
i takové subjekty, pro které je vznik databáze pouze jak$msi vedlej#ím produktem jejich 
hlavní 4innosti.253 

d) Zachování statu quo 
Zajímavostí je, 'e Komise nedoporu4uje zru#ení Sm&rnice, p"esto'e po . letech od svého 
p"ijetí nemá na danou oblast prokazateln$ pozitivní efekt. Domnívá se, 'e zru#ení by 
mohlo napáchat více #kod, ne' kdyby se zachoval sou4asn$ stav. Z t&chto d%vod% Komise 
navrhuje práv& toto "e#ení, které se v#ak ve sv&tle anal$zy p"ínos% Sm&rnice jeví jako 
extrémn& paradoxní. Na jedné stran& toti' Komise sv$m zhodnocením dala jasn& najevo, 
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domesticates the database right. European Intelle3ual Property Review. *++), 4. ,. 
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'e p"ínos Sm&rnice je tém&" nulov$ a cíl%, které si sama vyty4ila, nebylo dosa'eno a na 
druhé stran& se v#ak rad&ji rozhodla ned&lat nic a zachovat neut&#en$ status quo.254 

                                                             
254 Blí'eji se úvahami nad budoucností vhodné úpravy autorskoprávní ochrany databází zab$vá  4ást (+. této práce. 



 )* 

.. NEKALÁ SOUT>< A JINÉ ZP:SOBY OCHRANY 
By5 p"edm&tem zkoumání toto práce je autorskoprávní ochrana databází, budou 
následující "ádky v&novány prost"edk%m ochrany, které nabízí sout&'ní právo a to 
konkrétn& ochran& prost"edni3vím vnitrostátních ustanovení o nekalé sout&'i. Jedním 
z d%vod% je i ta skute4nost, 'e po sérii rozhodnutí SDEU se zna4ná 4ást nep%vodních 
databází ji' nekvali2kuje k ochran& dle práva sui generis a právo nekalé sout&'e se, díky své 
nepopiratelné blízkosti s právem du#evního vlastni3ví, jeví jako nejvhodn&j#í prost"edek 
ochrany investic po"izovatel% databází. 

P"esto'e je právo nekalé sout&'e "azeno do práva sout&'ního, n&které jeho instituty se 
dot$kají spí#e du#evního vlastni3ví – vyvolání nebezpe4í zám&ny, ochrana know-how, 
goodwillu 4i symbol%, které nemají speci2ckou ochranu. Jiné ale naopak „(...) mí'í zcela 
mimo oblast du!evního vlastni2ví (podplácení, ohro"ení zdraví a "ivotního prost'edí aj.), tak"e ji 
spí!e chápeme jako v&znamn& nástroj k ochran# n#kter&ch nehmotn&ch objekt% du!evního 
vlastni2ví nebo dopl4ující jejich ochranu, ale ne p'ímo jako sou$ást du!evního vlastni2ví – a je 
proto 'azena do práva sout#"ního.“256  

Právo nekalé sout&'e vykazuje shodné rysy i s právem sui generis a Sm&rnice pro tento 
p"ípad p"ipou#tí jejich simultánní existenci, a to jak ke struktu"e, tak i k obsahu databáze. 
Sm&rnice toti' stanoví, 'e jejími ustanoveními nejsou dot4eny právní p"edpisy upravující 
mj. autorské právo, patentové právo, právo nekalé sout&'e, obchodní tajemství, informace 
d%v&rné povahy a smluvní právo.257 Le#4insk$ dodává, 'e: „Sm#rnice pod'izuje právo sui 
generis právu proti nekalé sout#"i. Tento záv#r je v!ak dle mého názoru myln& a z $lánku 
), Sm#rnice nelze vyvozovat jak&koli vztah pod'ízenosti a nad'ízenosti mezi autorsk&m právem, 
právem sui generis a právními odv#tvími vyjmenovan&mi v tomto ustanovení.“258 

Právo nekalé sout&'e v#ak není v rámci EU harmonizováno. V sou4asné dob& existují 
pouze dv& sm&rnice, je' se p"ímo zab$vají nekalou sout&'í a upravují klamavou 259 
a srovnávací260 reklamu, a proto se zam&"íme na vnitrostátní úpravu nekalé sout&'e, která je 
obsa'ena v ustanoveních § -- – )) ObchZ. Generální klauzule stanoví základní kritéria pro 
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posuzování ur4itého jednání jako nekalé sout&'e, kdy „(n)ekalou sout#"í je jednání 
v hospodá'ské sout#"i nebo v hospodá'ském styku, které je v rozporu s dobr&mi mravy sout#"e a je 
zp%sobilé p'ivodit újmu jin&m sout#"itel%m, spot'ebitel%m nebo dal!ím zákazník%m.“261 Po této 
obecné de2nici následuje demonstrativní v$4et zvlá#tních skutkov$ch podstat, mezi které 
"adíme klamavou reklamu, klamavé ozna4ení zbo'í a slu'eb, vyvolání nebezpe4í zám&ny, 
parazitování na pov&sti podniku, v$robku 4i slu'eb jiného sout&'itele, podplácení, 
zleh4ování, srovnávací reklama, poru#ování obchodního tajemství a ohro'ování zdraví 
spot"ebitel% a 'ivotního prost"edí.262 

Auto"i komentá"e d&lí tyto skutkové podstaty do t"í skupin, „(...) z nich" první se t&ká 
zám#ny s v&robky $i slu"bami jiného sout#"itele (§ *0, *-), druhá nesprávn&ch údaj% o vlastnostech 
v&robk% $i slu"eb (§ *+, *1) a t'etí nesprávn&ch údaj p'i provozu podniku, které by mohly po!kodit 
jeho dobrou pov#st (§ 0/, 0/a).“263 V souvislosti s ochranou investic a oprávn&n$ch zájm% 
tv%rc% databází p"ichází v úvahu p"edev#ím ochrana prost"edni3vím generální klauzule 
a následn& dle ustanovení § -1 a -/ ObchZ, které se zab$vají nekalosout&'ním jednáním 
spo4ívajícím ve vyvolání nebezpe$í zám#ny a parazitování na pov#sti podniku, v&robku $i slu"eb 
jiného sout#"itele.264  

K tomu, aby mohl sout&'itel vyu'ít prost"edk% ochrany dle generální klauzule o nekalé 
sout&'i musí b$t kumulativn& spln&ny t"i podmínky. 265  Jednak musí jít o jednání 
v hospodá"ském sout&'i 4i styku, dále dané jednání musí b$t v rozporu s dobr$mi mravy 
sout&'e a kone4n& jednání musí b$t objektivn& schopno p"ivodit újmu jin$m sout&'itel%m, 
spot"ebitel%m nebo dal#ím zákazník%m. K t&mto t"em podmínkám je#t& p"istupuje nutnost 
existence prvku protiprávnosti p"edm&tného jednání.266 

Vyvolání nebezpe4í zám&ny by v souvislosti s databázemi spo4ívalo v napodobení cizího 
v$robk% (databáze).267 Zam&nitelnost je pojmem objektivním, není vázán na subjektivní 
prvky a ur4ujícím hodnotícím kritériem je zde tzv. pr%m#rn& spot'ebitel.268 Dané ustanovení 
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267 Viz ustanovení § -1 písm. c) ObchZ. 
268 K pojmu „pr%m&rn$ spot"ebitel“ 4i „b&'n$ spot"ebitel“ blí'eji viz ONDREJOVÁ, Dana. Právní prost'edky ochrany proti 
nekalé sout#"i. Vyd. (. Praha: Wolters Kluwer 8R, *+(+, str. -. a násl. 
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ze svého dosahu v$slovn& vylu4uje napodobení v prvcích, které jsou ú4elem, pro kter$ je 
v$robek ur4en ji' co do svého technického nebo estetického ztvárn&ní, p"edem 
p"edur4eny. „Vy"aduje sice, aby napodobitel u$inil opat'ení, která zabrání nebezpe$í zám#ny, ale 
omezuje je na takové zásahy, které lze od n#j po"adovat, co" je v jinak objektivní povaze p'edpis% 
o nekalé sout#"i hledisko zna$n# subjektivní.“269  

8ast$m nekalosout&'ním jednáním je pak parazitování, tedy 4innost zále'ející ve vyu'ívání 
pov&sti podniku, v$robku nebo slu'eb jiného sout&'itele s cílem získat pro v$sledky 
vlastního nebo cizího podnikání prosp&ch, jeho' by sout&'itel jinak nedosáhl.270 K tomu, 
aby takovéto ko"ist&ní bylo posti'itelné, musí b$t cílov& (tj. úmysln&) orientováno. „Tento 
cíl spo$ívá v získání prosp#chu pro v&sledky vlastního nebo cizího podniku, ale pouze takového 
prosp#chu, kterého by sout#"ící jinak nedosáhl ne" poukazem na pov#st v&robku nebo slu"eb svého 
sout#"itele.“271  

Co se t$ká samotn$ch procesn&právních prost"edk% ochrany proti nekalé sout&'i, ObchZ 
v ustanovení § ), stanoví, 'e se osoby, jejich' práva byla nekalou sout&'í poru#ena nebo 
ohro'ena, mohou domáhat, aby ru#iteli sout&'ního po"ádku byla ulo'ena jedna nebo více 
z následujících povinnosti: a) zdr'et se protiprávního jednání, b) odstranit závadn$ stav, 
c) poskytnout p"im&"ené zadostiu4in&ní, které m%'e b$t poskytnuto i v pen&zích, 
d) nahradit #kodu a e) vydat bezd%vodné obohacení. Na tomto míst& je vhodné 
podotknout, 'e 4esk$ zákonodárce nevyu'il mo'nosti dané mu sm&rnicí o dodr'ování práv 
du#evního vlastni3ví,272 spo4ívající v tom, 'e 4lenské státy mohly pro vnitrostátní ú4ely 
roz#í"it p%sobnost dané sm&rnice i na oblast nekalé sout&'e. Hajn k tomu p"iléhav& 
poznamenává, 'e: „V samotném obchodním zákoníku tak není opora pro to, aby p'i stanovení 
náhrady !kody, p'em#'eného zadostiu$in#ní v pen#zích a také p'i stanovení v&!e bezd%vodného 
obohacení byla zv&razn#na sank$ní funkce práv# uveden&ch právních prost'edk% (...) s vyu"itím 
tzv. licen$ní analogie (nap'. v $ástce odpovídající dvojnásobku obvyklého licen$ního poplatku nebo 
i v $ástce vy!!í).“273 

P"esto v#ak m%'e b$t ochrana prost"edni3vím ustanovení o nekalé sout&'i díky své 
7exibilit& velice ú4inná, a to p"edev#ím u databází, které nespl6ují podmínky pro to, aby 

                                                             
269 !TENGLOVÁ, Ivana. Obchodní zákoník: komentá'. (,. vyd. Praha: C.H. Beck, *+(+, str. (/0. 
270 Viz ustanovení § -/ ObchZ. 
271 !TENGLOVÁ, Ivana. Obchodní zákoník: komentá'. (,. vyd. Praha: C.H. Beck, *+(+, str. (//. 
272 Sm&rnice 4. *++-/-//ES, o dodr"ování práv du!evního vlastni2ví, ze dne *.. dubna *++-. 
273 HAJN, Petr. Komunitární a $eské právo proti nekalé sout#"i: (vybrané kapitoly). (. vyd. Brno: Masarykova univerzita, *+(+, 
str. 1/. 
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jejich po"izovatel%m nále'ela ochrana dle práva sui generis. 274  Soudy tak nap"íklad 
poskytnou ochranu tv%rci databáze proti sout&'iteli, kter$ t&'í z úsilí jiného podnikatele, 
vyu'ije jeho zku#eností, zneu'ije nápad%, které byly vlo'eny do reklamy a v$voje jeho 
databáze, a tím tak získá v$hodu nejen ve sní'en$ch nákladech, ale také v 4asové úspo"e; 
tedy získá prosp&ch, jeho' by vlastním v$vojem databáze nezískal, p"i4em' je irelevantní, 
zdali daná databáze spl6uje kritéria pro autorskoprávní ochranu 4i ochranu dle práva sui 
generis stanovená Sm&rnicí.275 

Záv&rem je v#ak nutno dodat, 'e právní "ád poskytuje tv%rc%m databází mimo právní 
úpravy o nekalé sout&'i i jiné alternativní prost"edky ochrany; ti se tak mohou sv$ch 
nárok% domáhat prost"edni3vím obecn$ch soukromoprávních institut%, jako jsou 
náhrada #kody, poru#ení obchodního tajemství, poru#ení smluvního závazku 4i 
bezd%vodné obohacení. Z praktického hlediska je obzvlá#5 vhodná forma ochrany 
databáze prost"edni3vím institutu obchodního tajemství. Obchodní tajemství tvo"í 
ve#keré informace obchodní, v$robní 4i technické povahy související s podnikem, které 
mají skute4nou nebo alespo6 potenciální materiální 4i nemateriální hodnotu, pokud 
nejsou v p"íslu#n$ch obchodních kruzích b&'n& dostupné.276 V úvahu tak p"ichází pouze ty 
databáze, které nebyly ve"ejnosti zp"ístupn&ny a jejich majitel odpovídajícím zp%sobem 
zaji#5uje jejich utajení. Majitel (resp. podnikatel provozující dan$ podnik) má v$lu4né 
právo tímto tajemstvím nakládat, zejména ud&lit svolení k jeho u'ití a stanovit podmínky 
takového u'ití277, a to typicky prost"edni3vím licen4ní smlouvy. V p"ípad& poru#ení nebo 
ohro'ení obchodního tajemství p"íslu#í majiteli právní ochrana jako p"i nekalé sout&'i.278 

V souvislosti s v$#e uveden$mi alternativními zp%soby ochrany je nutné zopakovat, 'e 
autorskoprávní ochrana m%'e existovat soub&'n& s ochranou sui generis. K této ochran& 
m%'e pak paraleln& existovat ochrana databáze jako obchodního tajemství  nebo v$#e 
zmín&ná ochrana prost"edni3vím nekalosout&'ních institut%. P"i4em' jednotlivé zp%soby 
ochrany jsou na sob& nezávislé a závisí na oprávn&né osob& jak$ zp%sob ochrany sv$ch 
subjektivních práv zvolí. 

                                                             
274 Viz DERCLAYE, Estelle. The legal prote2ion of databases: a comparative analysis. Northampton, MA: Edward Elgar, *++/, 
str. *)0. 
275 Srovnej rozhodnutí Nejvy##ího soudu 4. j. ,* Odo --1/*++0, ze dne ,. kv&tna *++0. 
276 Viz ustanovení § (1 ObchZ. 
277 Ibid., § (/. 
278 Viz ustanovení § *+ a )( ObchZ. 
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(+. ÚVAHY O BUDOUCNOSTI OCHRANY DATABÁZÍ  
Je nesporné, 'e se od p"ijetí Sm&rnice nepovedlo nalézt vytou'enou harmonii mezi 
ochranou investic po"izovatel% databází a oprávn&n$mi zájmy u'ivatel%. Zatímco p"ed 
vydáním rozhodnutí ve v&ci The British Horseracing Board a The Fixtures Marketing279 
po'ívali tv%rci databází a' extrémní ochranu, která mohla hrani4it se vznikem 
informa4ních monopol%,280 po nich byla tato ochrana natolik restriktivn& modi2kována, 'e 
se faktické ochrany sv$ch investic m%'e domáhat jen zlomek po"izovatel%. Od svého 
uvedení si právo sui generis vyslou'ilo zna4nou kritiku, která se t$kala nesystémové 
subsumpce pod instituty práv du#evního vlastni3ví a zejména nevyvá'enosti co do 
up"ednost6ování práv investor%. Nejvíce posti'enou skupinou pak byly nekomer4ní 
v&decké a vzd&lávací instituce, co' bylo pova'ováno za neklamn$ signál o p"ímém 
po#kozování ve"ejného zájmu spole4nosti na rozvoji a pokroku.281 P"ijmeme-li Knappovo 
tvrzení, 'e „právní norma je efektivní, jestli"e – velmi zjednodu!en# vyjád'eno – svého ú$elu 
dosahuje, a v té mí'e, ve které ho dosahuje“282, nem%'eme Sm&rnici pova'ovat za úsp&#n$ 
(efektivní) legislativní po4in. 

Není tedy divu, 'e sou4asn$ stav tak nikterak nenapl6uje zám&r Komise, která si od p"ijetí 
Sm&rnice slibovala p"edev#ím zaji#t&ní vhodného prost"edí pro nár%st investic do databází 
a s tím spojen$ rozvoj evropského trhu s informacemi.283 Úvahami de lege ferenda se Komise 
zab$vala ve svém zhodnocení Sm&rnice, která p"i#la se 4ty"mi mo'n$mi scéná"i, jak "e#it 
problematiku sou4asné úpravy.284 Dle n&kter$ch názor% Sm&rnice p"edstavuje experiment, 
kter$ Komisi nevy#el, a proto se "e#ení spo4ívající ve zru#ení celé Sm&rnice (pop". práva sui 
generis) jeví jako jediné vhodné.285 Ze statistik Komise v#ak vypl$vá, 'e .+ % dotázan$ch 
po"izovatel% databází se domnívá, 'e je nutné mít harmonizovanou právní úpravu ochrany 
investic do databází.286  

                                                             
279 Blí'eji k p"edm&tné judikatu"e viz 4ásti 0. a 1. této práce. 
280 HUGENHOLTZ, Bernt. Abuse of Database Right: Sole-source information banks under the EU Database Dire2ive. Presented 
at Conference 'Antitrust, Patent and Copyright', École des Mines/UC Berkeley, Paris, January ()-(0, *++- (dostupné online 
na: http://www.ivir.nl). 
281 Obdobn& viz DAVISON, Mark J. The Legal Prote2ion of Databases. New York: Cambridge University Press, *++,. 
282 KNAPP, Viktor. Teorie práva. (. vyd. Praha: Beck/SEVT, (..), XVI, str. ,). 
283 Viz recitál (( a (* Sm&rnice. 
284 Viz 4ást /. této práce. 
285 Nap". MAURER, Stephen M.; HUGENHOLTZ, P. Bernt; ONSRUD, Harlan J. Europe´s Database Experiment. Science, 
Vol *.-, *0 O3ober *++( no. ))-,, str. 1/. – 1.+. 
286 Blí'e viz COMMISION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. DG Internal Market and Services Working Paper: First 
evaluation of Dire2ive .+/./EC on the legal prote2ion of databases. Ze dne (*. prosince *++). 
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Problém spo4ívá ve skute4nosti, 'e proti sob& stojí zájmy po"izovatel% databází na jedné 
stran& a zájmy u'ivatel%, respektive spole4nosti na stran& druhé. Z tohoto d%vodu bude 
v'dy jeden 4i druh$ zájem prosazen$ prost"edni3vím právní regulace p"eva'ovat. Musíme 
si v#ak uv&domit, 'e u v&t#iny databází jsou jejich tv%rci existen4n& závislí na vyu'ívání 
jejich databází ve"ejností a v podstat& jejich dostupnost pro ve"ejnost byla základním 
motivem k jejich vytvo"ení.287 Jakkoli m%'e b$t zneu'ívání práv k p"ístupu k databázím pro 
po"izovatele problematické, jist& v#ak ne4iní st&'ejní problém, a5 ji' z d%vodu faktické 
nemo'nosti vymáhání vzniklé #kody po jednotlivci, 4i nev$znamnosti takového zásahu pro 
existenci databáze. 

 Pro po"izovatele databáze je st&'ejní ochrana, která mu je právním "ádem poskytnuta v%4i 
jeho sout&'itel%m, s kter$mi se setkává na relevantním trhu databází. Z tohoto d%vodu se 
za"azení ochrany po"izovatelovi investice do práv k du#evnímu vlastni3ví jeví jako velmi 
nep"iléhavé. Pokud má chránit jednoho sout&'itele v%4i sout&'itel%m ostatním, jako 
nejvhodn&j#í nástroj k ochran& investice (pota'mo databáze jako v$sledného produktu 
takové investice) se p"ímo nabízí právo nekalé sout&'e. Dle mého názoru tak evropsk$ 
zákonodárce vybral pon&kud nevhodnou formu ochrany, která nará'í na inherentní 
bariéry autorského práva jako práva, které primárn& chrání lidskou tvo"ivost tím, 'e do n&j 
vklínil ryze komer4ní právo. 

Z mého pohledu se tak jako nejvhodn&j#í postup de lege ferenda  jeví harmonizace 
nekalosout&'ních jednání, která se p"ímo dot$kají po"izovatel% databází. Taková uni2kace 
právních p"edpis% v rámci 4lensk$ch stát% EU by lépe re7ektovala dynamiku prost"edí 
internetu a nenará'ela na pojmová omezení práv du#evního vlastni3ví a rigidní pohled 
soud% na n&j. 288  Pragmati4t&ji to vyjád"ili Hugenholtz s Maurerem, kte"í pokládají 
jednoduchou otázku – pro4 neomezit ochranu pouze na ty databáze, které ji opravdu 
pot"ebují? Odpovídají, 'e dobrou politikou by bylo, kdyby byla ochrana limitována na 
tzv. nekalé vyt#"ování, díky kterému by se Sm&rnice transformovala do zákona upravujícího 
nekalosout&'ní praktiky. 289  Toto "e#ení by v podstat& odrá'elo oprávn&nou kritiku 
namí"enou na asymetri4nost obecné ochrany, která byla poskytnuta v#em databázím bez 
ohledu na jejich povahu a tedy spo4ívala v "e#ení  jednotné ochrany. Tato tzv. one-size-6ts-

                                                             
287 Nap"íklad takov$ Google by bez sv$ch u'ivatel% st&'í generoval n&jak$ zisk. 
288  Obdobn& viz BRAUNEIS, Robert. Intelle2ual property prote2ion of fa2-based works: copyright and its alternatives. 
Northampton, MA: Edward Elgar, *++.. 
289 Blí'eji viz MAURER, Stephen M.; HUGENHOLTZ, P. Bernt; ONSRUD, Harlan J. Europe´s Database Experiment. 
Science, Vol *.-, *0 O3ober *++( no. ))-,, str. 1.+. 
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all ochrana vedla práv& ke vzniku informa4ních monopol% u databází jejich' prvky m&ly 
pouze jednoho p%vodce (sole-source databáze) a byly ji' ze své podstaty dostate4n& 
chrán&ny.290 

Model právní úpravy spo4ívající v poskytnutí ochrany tv%rc%m databází prost"edni3vím 
práva nekalé sout&'e by dle mého názoru odstranil p"etrvávající interpreta4ní a 
kvali2ka4ní problémy ohledn& pojm% jako jsou databáze, podstatná $ást obsahu databáze 4i 
podstatn& vklad do po'ízení databáze. Nekalosout&'ní ochrana by se toti' zam&"ila na otázku 
poru#ování dobr$ch mrav% (tedy jakési formy ekvity v hospodá"ské sout&'i) a zp%sobené 
újmy, nikoli tedy na povahu p"edm&tu ochrany, tak jak to 4iní právo sui generis.  

By5 je budoucnost (autorskoprávní) ochrany databází nejistá a 'ádné zásadní zm&ny na 
tomto poli nelze v dohledné budoucnosti o4ekávat, musí b$t, dle mého názoru, kvitován 
ka'd$ legislativní zám&r, kter$ vede ke zv$#ené ochran& po"izovatel% databází p"i zachování 
tradi4ních institut% ochrany oprávn&n$ch u'ivatel%. K podobnému záv&ru dochází 
Dob"ichovsk$: „V kontextu evropské a pota"mo $eské úpravy, p'iznávající vedle autorskoprávní 
ochrany také sui generis právo po'izovatele databáze, v!ak podle mého názoru dal!í zv&!ení 
mezinárodn#právní ochrany databází nutno podporovat.“292 

                                                             
290 Blí'eji  viz DERCLAYE, Estelle. The legal prote2ion of databases: a comparative analysis. Northampton, MA: Edward Elgar, 
*++/, str. ,++. 
292 Viz DOB;ICHOVSK9, Tomá#. Moderní trendy práv k du!evnímu vlastni2ví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS 
a aktivit WIPO. Praha: Linde, *++-, s. ),-)-. 
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((. ZÁV>REM 
Po v&t#inu dvacátého století byla problematika databází „spícím psem, kterého nikdo necht#l 
probudit.“ 293 Teorie se shodovala na tom, 'e právo du#evního vlastni3ví by se nem&lo 
vztahovat na pouhé údaje, a sbírky informací by mohly po'ívat ochrany pouze za 
p"edpokladu p"ítomnosti prvku p%vodnosti obsa'eného p"i jejich tvorb&. Zásadní obrat 
v#ak p"inesl rok (..0 spojen$ s p"ijetím Sm&rnice, která 4lensk$m stát%m EU p"ikázala do 
sv$ch právních "ád% implementovat harmonizovanou úpravu autorskoprávní ochrany 
databází a p"edev#ím právo sui generis, které poskytuje investorovi ochranu p"ed 
neoprávn&n$m vyt&'ováním nebo zu'itkováním obsahu databáze. Zvlá#tní právo 
po"izovatele databáze potvrzuje oborov$ trend, kter$ vystihl Le#4insk$: „Autorské právo se 
odklání od tradi$ní ochrany v&sledk% du!evní tvo'ivosti sm#rem ke komercializaci, k ochran# 
investic vlo"en&ch do tvorby d#l v rámci podnikatelské $innosti.“294   

Vznik moderních informa4ních technologií nastartoval éru informa4ní spole4nosti, pro 
kterou jsou informace a p"edev#ím jejich snadná a rychlá dostupnost conditio sine qua non. 
Tyto informace, stejn& jako systémy, které umo'6ují snadnou orientaci v nich, musí n&kdo 
vytvá"et. Je nepochybné, 'e t&mto osobám by m&la b$t poskytnuta odm&na a ochrana za 
vynalo'ené schopnosti, úsilí a 4as, jeliko' „(k)a"d& má právo na ochranu morálních 
a materiálních zájm%, které vypl&vají z jeho v#decké, literární nebo um#lecké tvorby.“295 Takováto 
ochrana by v#ak m&la vhodn& re7ektovat mo'ná nebezpe4í plynoucí z povahy jejich 
ulo'ení na elektronick$ch mediích, která umo'6ují snadné kopírování. Nesmíme v#ak 
zapomínat, 'e vznik informa4ních technologií a pokrok jako takov$ determinovala volnost 
jednotlivc% a skupin osob spo4ívající ve v&deckém bádání, pon&vad' „(k)a"d& má právo (...) 
vyhledávat, p'ijímat a roz!i'ovat informace a my!lenky jak&mikoli prost'edky a bez ohledu na 
hranice.“296 P"íli# silná ochrana by se tak mohla obrátit v%4i pokroku a v$voji spole4nosti.  

8ím více se spole4nost transformuje do znalostní ekonomiky, tím vy##í hodnotu bude 
p"isuzovat informacím, které jsou jejím elementárním prvkem. V d%sledku t&chto 
tendencí se ochrana informací stane klí4ovou otázkou a osoby, které budou z takovéto 
ochrany t&'it, budou po'adovat zvy#ování míry ochrany sv$ch investic. Zákonodárci 

                                                             
293 Viz MAURER, Stephen M.; HUGENHOLTZ, P. Bernt; ONSRUD, Harlan J. Europe´s Database Experiment. Science, Vol 
*.-, *0 O3ober *++( no. ))-,, str. 1/.. 
294 LE!8INSK9, Jan. Právní ochrana databází. (. vydání. Praha: C.H. Beck, *++,, str. XIII. 
295 Ustanovení 4lánku *1 odst. * V#eobecné deklarace lidsk$ch práv. 
296 Ustanovení 4lánku (. V#eobecné deklarace lidsk$ch práv. 
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nemohou b$t k t&mto po'adavk%m hlu#í a musí najít vhodn$ právní model, kter$ uvede 
v harmonii právo na ochranu informací s právem na p"ístup k nim. Na jedné stran& by tak 
absence právní úpravy redukovala motivaci subjekt% k tvorb& databází; na stran& druhé 
silná ochrana tv%rc% databází hrozí restrikcemi co do mo'nosti konzultace obsahu 
databází. Proto rozhodnutí, které „(...) zavádí ochranu informací, musí b&t zalo"eno na 
empirickém v&zkumu a nikoli na domn#nkách a $i spekulacích.“297  

Pokud tedy chceme oce6ovat úsilí osob, které se podílí na v$voji na#í spole4nosti, 
nesmíme tak 4init na úkor v$voje samotného. Právo by tak na jedné stran& m&lo chránit 
a na druhé nebránit. Úkolem zákonodárce je vyva'ovat pomyslné váhy právních vztah% 
tak, aby jejich jaz$4ky byly na stejné ose; má k tomu r%zné nástroje, bohu'el vyprázdn&ní 
práva sui generis judikaturním v$kladem sv&d4í o tom, 'e na evropském kontinent& nebyl 
vybrán ten správn$. Sm&rnice by m&la do budoucna p"edstavovat jisté memento, které 
bude brzdit unáhlené snahy legislativc%, kte"í by se m&li spolehnout na osv&d4ené právní 
instituty a p"izp%sobovat je moderním trend%m a nikoli se sna'it iniciovat vznik 
moderních trend% revolu4ními právními prost"edky. 
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SEZNAM ZKRATEK 
Apis-Hristovich Rozsudek Evropského soudního dvora ve v#ci C-0*0//-, Apis-Hristovich 

EOOD proti Lakorda AD, ze dne 0. b'ezna (//. 

AutZ Zákon $. )()/(/// Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorsk&m a o zm#n# n#kter&ch zákon% (autorsk& zákon), ve zn#ní pozd#j!ích 
p'edpis% 

Dire3media Rozsudek Evropského soudního dvora ve v#ci C-,/*//-, Dire2media 
Publishing proti Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, ze dne .. 'íjna (//1 

EU Evropská unie 

Football Dataco I. Rozsudek Evropského soudního dvora ve v#ci C9+/*/)/, Football Dataco Ltd 
a dal!í proti Yahoo! UK Ltd a dal!í, ze dne ). b'ezna (/)( 

Football Dataco II. Rozsudek Evropského soudního dvora ve v#ci C-)-,/)), Football Dataco Ltd 
a dal!í proti Sportradar, ze dne )1. 'íjna (/)( 

Komise Evropská komise 

ObchZ Zákon $. 0),/)..) Sb., obchodní zákoník, ve zn#ní pozd#j!ích p'edpis% 

SDEU Soudní dv%r Evropské unie (d'íve Evropsk& soudní dv%r – ESD) 

SEU Smlouva o Evropské unii (konsolidované zn#ní), uve'ejn#ná v Ú'edním 
v#stníku EU pod $íslem C ,(+, dne (+. 'íjna (/)( 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované zn#ní), uve'ejn#ná 
v Ú'edním v#stníku EU pod $íslem C ,(+, dne (+. 'íjna (/)( 

Sm&rnice Sm#rnice $. .+/+/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne )). b'ezna )..+, 
o právní ochran# databází 

The British Horseracing 
Board 

Rozsudek Evropského soudního dvora ve v#ci C-(/,//(, The British 
Horseracing Board Ltd a dal!í proti William Hill Organization Ltd, ze dne 
.. listopadu (//* 

The Fixtures Marketing Souhrnné ozna$ení pro rozsudek Evropského soudního dvora ve v#ci C-*+//(, 
Fixtures Marketing Ltd proti Oy Veikkaus Ab, ze dne .. listopadu (//*; 
rozsudek Evropského soudního dvora ve v#ci C-,,1//(, Fixtures Marketing 
Ltd proti Svenska Spel AB, ze dne .. listopadu (//*; a rozsudek Evropského 
soudního dvora ve v#ci C-***//(, Fixtures Marketing Ltd proti Organismos 
prognostikon agonon podosfairu AE (OPAP), ze dne .. listopadu (//* 

TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv k du!evnímu vlastni2ví, která je p'ílohou 
)C k Dohod# o z'ízení Sv#tové obchodní organizace sjednané dne )0. dubna 
)..* v Marráke!i, uve'ejn#né pod $. ).)/)..0 Sb. 

WIPO Sv#tová organizace du!evního vlastni2ví 
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RESUMÉ 
Tato práce se zab$vá fenoménem databází z normativního pohledu; zkoumá je z hlediska 
právního, s akcentem na ochranu poskytovanou právem du#evního vlastni3ví a jejich 
ukotvení v právním "ádu 8eské republiky. Její p"ínos lze p"edev#ím spat"ovat ve 
zpracování rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie k harmonizované úprav&, která 
pom&"uje ke zn&ní ustanovení sm&rnice o právní ochran& databází (respektive autorského 
zákona) a analyzuje jejich dopad. Práce je strukturována do jedená3i 4ástí, p"i4em' druhá 
poskytuje stru4n$ úvod do problematiky databází, t"etí 4ást pak pojednává o databázích 
z mezinárodn&právního hlediska. Ohnisko této práce spo4ívá v 4ásti 4tvrté a' osmé, které 
poskytují exkurz do problematiky evropského práva a jeho sekundárních pramen%, 
následovan$ v$kladem o sm&rnici o právní ochran& databází, a to jak o jejich 
autorskoprávních aspektech a právu sui generis, tak i o její kritice a následné revizi Komisí. 
Devátá 4ást si v#ímá alternativních zp%sob% ochrany databází. Záv&re4né 4ásti práce pak 
hodnotí sou4asn$ stav na poli právní ochrany databází a na4rtává mo'ná vhodná "e#ení de 
lege ferenda. 

 

ABSTRACT 
The thesis focuses on the phenomenon of databases from the normative viewpoint; it 
examines them with respe3 to the legal issues, main stress being placed on the prote3ion 
granted to databases by the intelle3ual property law and on their incorporation in the 
legal system of the Czech Republic. The merit of the thesis can be seen in elaborating on 
decisions of the Court of Justice of the European Union regarding the harmonised 
regulations and in drawing a comparison to the provisions of the dire3ive on legal 
prote3ion of databases (or rather the Copyright A3) and analysing the impa3 of the 
decisions. The thesis is organised into eleven chapters, Chapter Two providing a brief 
introdu3ion into the topic of databases, Chapter Three looking into the international-law 
aspe3 of databases. The core of the thesis lies in Chapters Four to Chapter Eight which 
give an insight into the European law, its secondary sources followed by a discourse on the 
dire3ive on the legal prote3ion of databases, regarding the copyright element and sui 
generis right as well as a criticism of the dire3ive resulting in it being reviewed by the 
Commission. Chapter Nine pays attention to alternative means of database prote3ion. 
The 2nal chapters evaluate the current state in the 2eld of database prote3ion and suggest 
possible suitable solutions de lege ferenda. 
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