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Úvod  

S nástupem informačních technologií se stále častěji hovoří o informační 

společnosti, ve které jsou základní a nepostradatelnou hodnotou informace. Informační 

technologie umožňují nejen uchovávání neomezeného množství informací, ale i jejich 

snadný přenos a využití. Snadné a bezproblémové třídění informací a jejich rychlé 

vyhledání v případě potřeby je pak základním úkolem a posláním databází. Databáze 

v dnešní době chápeme zejména jako nepostradatelné nástroje pro správu informací a 

jejich organizaci. Jejich komerční potenciál a jejich zjevná rostoucí nepostradatelnost 

v moderním světě stojí v pozadí nových investic a následného enormního nárůstu v 

počtu elektronických databází. Ze stejného důvodu jsou také databáze aktuálním 

předmětem zájmu mnoha teoretiků z oblasti práva duševního vlastnictví či soutěžního 

práva zejména s ohledem na jejich co možná nejúčinnější zajištění ochrany.  

Autorské právo je tradičním institutem s historií, jehož vývoj můžeme sledovat 

již k počátku 18. století, kdy došlo ve Velké Británii k přijetí Statute of Anne (Zákon 

královny Anny), prvního autorského zákona, který autorům vyhrazoval právo vydávat 

díla tištěná i netištěná. Tento zákon nicméně pojednával pouze o knihách. Jiné formy 

uměleckého vyjádření chráněny nebyly. O to se zasloužil až spisovatel a právník Serjant 

Talfourd, kterému se po několikaletém úsilí podařilo dosáhnout toho, aby parlament 

schválil v roce 1842 Copyright Act, který již uznával dichotomii mezi ideou a jejím 

vyjádřením.
1
 

 V moderní společnosti stojí za ochranou duševního vlastnictví přesvědčení, že 

větší právní jistota a vysoká úroveň ochrany zvýší investice do inovační či tvůrčí 

činnosti a podpoří tak rozvoj informační společnosti. Z důvodu praktické potřeby pak 

právo duševního vlastnictví poskytuje ochranu i v případě, není-li splněno kritérium 

jedinečnosti tvůrčí činnosti. Tak je tomu v případě ochrany poskytované například 

počítačovým programům či databázím. 

Databáze vykazující zákonem požadované atributy vždy spadaly pod 

autorskoprávní ochranu. V případech, kdy způsob výběru nebo uspořádání obsahu 

databáze je vlastním duševním výtvorem autora, je databázi přiznána ochrana 

                                                 
1
 ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. Vyd. 2. Praha: C.H. Beck, 

2003, xv, 196 s. C. H. Beck, str. 5. 
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autorským právem. Hovoříme tedy o splnění kritéria originality či původnosti
2
 jako o 

základní podmínce poskytnutí autorskoprávní ochrany databázím. V opačném případě 

však databáze autorskoprávně chráněny nejsou. 

Na počátku 21. století se nicméně stala vysoce diskutovanou otázkou 

problematika, zda současný systém autorského práva skutečně nabízí a poskytuje 

dostatečnou ochranu pro rozvoj a další tvorbu databází. Tvůrci databází, kteří investují 

svůj čas, úsilí a finance do tvorby databází za účelem zisku, často riskují, že přístup 

k nim získají osoby, které budou obsah těchto databází využívat ve svůj vlastní 

prospěch, aniž by jejich tvůrcům poskytli nějakou formu finanční kompenzace, přičemž 

v takovýchto případech by nedošlo ani k porušení práv duševního vlastnictví ani k 

porušení jiných práv. 

Tyto obavy vedly na území Evropské unie k diskuzím o poskytnutí ochrany 

nepůvodním databázím, tedy databázím nesplňujícím ani atribut jedinečnosti ani 

nedosahujícím na ochranu databází původních. Výsledkem těchto diskuzí pak bylo 

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

právní ochraně databází (dále jen „Databázová směrnice“ či „Směrnice“), jejímž cílem 

bylo nejenom harmonizovat ochranu databází prostřednictvím sjednocení autorského 

práva, ale rovněž vytvoření dalšího nového systému ochrany databází pro pořizovatele 

databází, tzv. právo sui generis. Prostřednictvím tohoto práva byla zcela nově zavedena 

právní ochrana pořizovatele databáze a jeho investic proti vytěžování a/nebo 

zužitkování databáze či její části. 

Tyto diskuze o potřebnosti poskytnutí právní ochrany nepůvodním databázím 

probíhaly značně bouřlivě i na území Spojených států amerických. V tomto případě 

však američtí zákonodárci zatím nepodlehly tlakům podnikatelů ze sektoru komerčních 

databází a lze očekávat, že již ani nepodlehnou jejich hlasům volajícím po zavedení 

zvláštní ochrany pro databáze, které nenaplňují potřebné atributy pro autorskoprávní 

ochranu. Naopak Spojené státy americké vyjádřily svůj odmítavý postoj ve vztahu k 

zavedení tohoto druhu ochrany, a jak doposud ukazují srovnávací studie ve vztahu 

k vývoji databázového trhu, neměl tento jejich postoj za následek prokazatelný 

negativní ekonomický dopad na produkci databází na jejich území ve srovnání s trhem 

evropským. 

                                                 
2
 V českém právním prostředí je zavedený a užívaný pojem „původnost“ nebo „původní“ jako ekvivalent 

pojmu originality  či original  užívaného v anglických jazykových verzích právních dokumentů. 
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V této práci se autorka zaměří na platnou právní úpravu ochrany databází. 

Teoretický úvod práce uvede autorské právo obecně, jeho kořeny a místo v současné 

společnosti. Následně budou v této práci rozebrány mezinárodněprávní základy, které 

vytvořily základní rámec pro právní ochranu databází v celosvětovém měřítku. Dále se 

práce zaměří na právní úpravu v rámci Evropské unie, od počáteční diskuze nad 

problematikou přes přijetí Směrnice až k aktuální judikatuře Soudního dvora Evropské 

unie
3
(dále jen „Soudní dvůr“), která některé pojmy Směrnice upřesňuje a vykládá pro 

potřeby praxe.  

V další části práce se autorka pokusí přiblížit právní úpravu ochrany databází na 

příkladech právních řádů Finska, Nizozemska, České republiky a Spojených států 

amerických. První tři země jakožto členské státy Evropské unie zavedly v rámci procesu 

harmonizace právo sui generis tedy zvláštní ochranu poskytovanou nepůvodním 

databázím, nicméně Nizozemsko a Finsko jsou uvedeny jako příklady zemí EU, kde 

existovala právní úprava chránící rovněž nepůvodní databáze, již před samotným 

přijetím Směrnice.  

Právní úprava ochrany poskytované databázím ve Spojených státech amerických 

včetně historického kontextu a pozadí se zaměřením na odlišnosti právního pojetí jejich 

ochrany v rámci americké legislativy i judikatury bude tvořit další významnou část této 

práce, a to i s ohledem na zcela zásadní význam amerického databázového trhu. 

V předkládané rigorózní práci se autorka zaměřuje kromě pozitivně právní úpravy na 

historické souvislosti přijímání konkrétních legislativních kroků či diskuze nad dalším 

směřováním ochrany databází a rovněž na soudní rozhodnutí v této oblasti práva, když 

tato považuje za zásadní pro pochopení a komplexní představení dané problematiky a 

souvislostí.  

Tato rigorózní práce rozšiřuje a dále rozpracovává diplomovou práci autorky 

s názvem Autorskoprávní ochrana databází obhájenou na Ústavu práva autorského, 

práv průmyslových a práva soutěžního na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v září 

roku 2012. V rámci této práce bude využita zejména metoda analytická a komparativní 

s důrazem na rozdílná východiska a judikaturu při poskytování právní ochrany 

databázím v rámci Evropské unie a v rámci Spojených států amerických.

                                                 
3
 Lisabonská smlouva přinesla změnu označení celé soudní soustavy, Evropský soudní dvůr se tedy stal 

Soudním dvorem Evropské unie (European Court of Justice). 
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1. Duševní vlastnictví a autorské právo 

1.1. Duševní vlastnictví  

Současná civilizace se vyznačuje a je charakteristická technologickým 

pokrokem a vědeckým rozvojem. V souvislosti s tím pak nabývá na významu ochrana 

nehmotných výsledků duševní činnosti člověka, tj. duševního vlastnictví. Samotný zrod 

tohoto pojmu a jeho obecné a široké užívání je spjato s rokem 1967, tedy s přijetím 

Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual 

Property Organization či zkráceně WIPO). 

Tato úmluva definuje ve svém článku 2 bod viii) duševní vlastnictví jako práva 

k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, práva k výkonům výkonných umělců, 

práva ke zvukovým záznamům a k rozhlasovému vysílání, práva k vynálezům ze všech 

oblastí lidské činnosti, práva k vědeckým objevům, práva k průmyslovým vzorům a 

modelům, práva k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i 

k obchodním jménům a obchodním názvům, práva na ochranu proti nekalé soutěži a 

všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, 

literární a umělecké. Duševní vlastnictví lze tak v širším pojetí chápat jako práva, která 

jsou výsledkem duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární či umělecké.
4
 

Obecně lze říci, že pokud hovoříme o duševním vlastnictví, máme na mysli 

práva k nehmotným statkům. Charakteristika nehmotných statků zpravidla uvádí jako 

zásadní odlišnost od statků hmotných způsobilost všudypřítomnosti pro nehmotné 

statky. Nehmotné statky mohou být vnímány a užívány nezávisle na věci, jejímž 

prostřednictvím jsou vyjádřeny, případně ztvárněny (tj. bez ohledu na nosič, 

prostřednictvím kterého jsou vyjádřeny v hmotné objektivně smysly vnímatelné 

podobě). Nicméně je třeba si uvědomit ve vztahu k pojmu duševní vlastnictví a práva 

k nehmotným statkům, že práva k nehmotným statkům jsou širší kategorií, když sem 

řadíme rovněž práva na ochranu osobnosti, tj. nehmotné statky osobní povahy 

(všeobecná osobnostní práva), která však do kategorie duševního vlastnictví zařadit 

                                                 
4
 WIPO 2004.WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK.WIPO PUBLICATION., second 

edition. dostupné z  

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf
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nelze. Naopak duševní vlastnictví bývá řazeno do kategorie zvláštních osobnostních 

práv.
5
 

Z hlediska doktrinálního je právo duševního vlastnictví systematicky 

rozlišováno na:  

a) práva k výtvorům vztahující se na výtvory jak umělecké nebo vědecké, 

tak i technické povahy (zejm. autorské právo, právo výkonných umělců, 

právo patentové a vzorové, práva k topografiím polovodičových výrobků, 

právo k odrůdám rostlin), 

b) práva k hospodářským výkonům (zejm. práva výrobců zvukových a 

zvukově obrazových záznamů, práva televizních a rozhlasových vysílatelů, 

zvláštní majetková práva k databázi, práva na označení, práva k obchodnímu 

tajemství a know-how).
6
  

Jako základní kritérium pro toto doktrinální třídění pak prof. Telec uvádí 

tvořivost. Jedná-li se o výsledek lidské tvořivosti, který je spjat s lidskou vlastností, či o 

hospodářský výkon. Přitom samozřejmě může dojít rovněž k souběhu obou těchto 

výsledků a tak i k překrytí práv duševního vlastnictví. 

Vedle základního charakteristického prvku nehmotných statků, tedy jejich 

způsobilosti všudypřítomnosti, je uváděn další jejich typický znak: teritorialita. Zásada 

teritoriality znamená, že práva jsou vždy chráněna na určitém území. Z toho vyplývá na 

příkladu autorského práva, že při negativním vymezení platí autorská práva určitého 

státu pouze v rámci jeho hranic, zatímco při vymezení pozitivním se autorskoprávní 

vztahy na území daného státu řídí pouze zákonodárstvím tohoto konkrétního státu 

(země ochrany).
7
  

Unifikace v oblasti mezinárodní ochrany, prostřednictvím které by došlo 

k zpochybnění tohoto konceptu, je proces obtížný a pomalý vzhledem ke značně 

rozdílným právním úpravám v rámci jednotlivých států i jejich odlišným zájmům ve 

vztahu k dalšímu vývoji při poskytování ochrany těmto právům. Vzhledem 

k technickému rozvoji komunikačních prostředků, k odstranění ideologickým bariér a 

                                                 
5
 RADVANOVÁ, Senta. Občanské právo hmotné. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Editor Marta Knappová, Jiří 

Švestka, Jan Dvořák. Praha: ASPI, 2007, 343 s. ISBN 978-807-3572-303, str. 182. 
6
 TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. 2., upr. vyd. Brno: Doplněk, 2006, 114 s. ISBN 978-

80-7239-198-1, str. 21. 
7
 RADVANOVÁ, Senta. Občanské právo hmotné. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Editor Marta Knappová, Jiří 

Švestka, Jan Dvořák. Praha: ASPI, 2007, 343 s. ISBN 978-807-3572-303, str. 182. 
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ke skutečnosti, že dnes již pro šíření děl mají hranice států jen velmi malý faktický 

význam, ochrana omezená na jediný stát (např. státní příslušnosti autora) by byla 

naprosto nedostatečná a pro mnohá díla zcela bezvýznamná.
8
 S rozvojem informačních 

technologií se hovoří o dematerializaci ve vztahu k chráněným předmětům a způsobům 

užití. Digitální technologie umožňují digitalizaci děl, jejich následný snadný přenos 

informačními sítěmi a rozmnožování bez snížení kvality, což se týká především 

textových a hudebních děl, ale stále více s rozvojem techniky také audiovizuálních děl.
9
 

V těchto případech lze pomýšlet na možné alternativy pro princip teritoriality, kdy 

přichází v úvahu princip země původu, který by se mohl uplatnit v případě, že by 

docházelo ke sdělování děl veřejnosti například klasicky prostřednictvím internetu.  

Nelze však zapomínat ani na to, že autoři mohou využít rovněž soukromoprávní 

prostředky ochrany, typicky licence, či digitální správu práv, nazývanou též DRM 

(digital rights management). DRM chápeme jako uplatnění informačních technologií 

při/pro usnadnění využívání práv, které zahrnují informace o předmětu ochrany, o části 

obsahu (typicky podmínky užití) a technické prostředky ochrany. Tyto prostředky 

mohou chránit díla proti rozmnožování či kontrolovat přístup k nim. Jejich širší využití 

a adaptace by mohly vést k řešení řady aktuálních autorskoprávních problémů. 

O sbližování právní úpravy v oblasti práva duševního vlastnictví se stará řada 

mezinárodních smluv, jak bude popsáno v kapitole třetí této práce, a v rámci Evropy 

rovněž právní předpisy Evropské unie. Přiznání ochrany lidské tvořivosti tedy není 

spojeno až se stoletím 20, tj. s přijetím Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního, 

jak dokládá nejen existence Statute of Anne již v 18. století, ale právě i mezinárodní 

smlouvy v této oblasti práva již z druhé poloviny 19. století. 

1.2. Koncepce ochrany nehmotných statků 

Historicky se zformovaly dvě základní koncepce ochrany nehmotných statků,  

a to koncepce utilitaristická a koncepce přirozenoprávní. Rozlišení těchto dvou teorií a 

jejich stručná charakteristika je dle názoru autorky významná pro komparativní část této 

práce, a to s ohledem na to, že je to právě utilitaristická teorie, která je spjata 

s angloamerickým právním systémem common law, zatímco pro kontinentální evropské 

                                                 
8
 TÝČ, Vladimír. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. 1.vyd. Praha: Linde, 1997, 166 

s. ISBN 80-720-1102-2, str. 17. 
9
 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 

dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde, 2004, 225 s. ISBN 80-720-1467-6, str. 68. 
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právo je charakteristická teorie přirozenoprávní. Přestože sui generis ochrana 

poskytovaná nepůvodním databázím by se snad dala lépe zdůvodnit právě 

prostřednictvím utilitaristické teorie, jsou to právě Spojené státy americké, které ji na 

rozdíl od zemí Evropské unie zpochybnily, a tudíž ve své právní úpravě nezakotvily. 

Avšak je nutné podotknout, že Evropská unie se ani příliš nepokusila rozebrat a 

zdůvodnit teoretické zakotvení tohoto zvláštního práva v rámci práva duševního 

vlastnictví. 

Pokud bychom chtěli vystihnout základní rozdíl mezi těmito výše uvedenými 

koncepcemi ochrany nehmotných statků, mohli bychom tento shrnout tak, že zatímco 

utilitaristé sledují poskytováním ochrany nehmotným statkům zejména poskytnutí 

prostředku k podpoře inovací; teoretici a zastánci teorie přirozenoprávní pak věří, že 

nehmotné statky jsou spojeny s projevem osobnosti tvůrce či vynálezce a kladou tak 

důraz na osobní práva ve vztahu k nehmotným statkům. 

Zastánci utilitaristické teorie či ekonomické teorie, jak je rovněž označována, 

obecně podporují vznik práv duševního vlastnictví jako odpovídajících prostředků na 

podporu inovací s tím, že tato práva mají být časově omezená, aby došlo ke kompenzaci 

společnosti za tento zákonný monopol.
10

 Vhodným příkladem pro ilustraci této teorie je 

čl. 1 odst. 8 aliena 8 neboli tzv. copyright clause Ústavy Spojených států amerických, 

který zní: „Kongres je oprávněn přijmout opatření k podpoře vědy a umění tím, že na 

omezenou dobu poskytne autorům a vynálezcům výlučná práva k jejich dílům a 

vynálezům. „The Congress shall have Power to promote the Progress of Science and 

useful Arts, by securing for limited times to Authors and Inventors the exclusive Right to 

their respektive Writings and Discoveries.“  

Rovněž v rámci procesu přijímání amerického autorského zákona
11

 zaznělo 

stanovisko výboru Kongresu, že přijetí legislativy v oblasti autorského práva za splnění 

ústavněprávně stanovených podmínek nevychází z přirozených práv autora k jeho 

dílům, ale vychází z toho, že společnost bude prosperovat, budou-li autorům na určité 

časové období zajištěna výlučná práva.
12

 

                                                 
10

 MENELL, Peter S. Intellectual Property: General Theories. 1999.  

Dostupné z: http://www.dklevine.org/archive/ittheory.pdf 
11

 Copyright Act of 1976. 17 United States Code (1976).  
12

 H.R. Rep. No. 2222, 60th Cong., 2nd Sess. 7, 1909. 

http://www.dklevine.org/archive/ittheory.pdf
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Z výše uvedeného pak vyplývá, že dle utilitaristické teorie má být ochrana 

nehmotným statkům poskytována pouze v odůvodněných případech a za předpokladu, 

že společnost bude z této ochrany prosperovat. Jedním z klasických představitelů této 

teorie byl Thomas Jefferson, který stojí právě za zněním výše zmíněného článku 1 odst. 

8 aliena 8 americké ústavy (copyright clause). Jefferson byl obecně známým odpůrcem 

monopolů a v případě práv k duševnímu vlastnictví (zejména ve vztahu k oblasti 

patentového práva) prohlašoval, že pouze časově omezený monopol může vést 

k podpoře tvůrčí činnosti (only limited monopoly might serve to incite „ingenuity“).
13

 

Druhou základní koncepcí ochrany nehmotných statků je teorie přirozenoprávní 

neboli osobnostní teorie. Dle této teorie je základem pro ochranu poskytovanou 

nehmotným statkům skutečnost, že tyto statky jsou projevem vlastní osobnosti tvůrce, 

který k nim poté má stejná práva jako vlastník věci hmotné. Jako hlavní účel práv 

duševního vlastnictví pak zastánci této přirozenoprávní teorie vidí potřebu chránit 

přirozené osobnostní právo k výtvorům ducha a práva k nehmotnému majetku, chránit 

hospodářské investice a pobízet k další tvůrčí činnosti. Mezi představitele této koncepce 

se řadí zejména John Locke a či Immanuel Kant, kteří nepodmiňují duševní vlastnictví 

tvůrčím či jiným přínosem pro společnost, ale chápou jej jako projev osobnosti tvůrce a 

monopol pak jako jeho přirozený důsledek. 

1.3. Autorské právo 

Autorské právo bývá nejobecněji definováno jako jedno ze základních odvětví 

práv duševního vlastnictví, jako součást tzv. práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti. 

Dle Světové organizace duševního vlastnictví autorské právo a práva související 

s právem autorským chrání práva autorů, výkonných umělců, výrobců a vysílatelů a 

zároveň přispívají ke kulturnímu a ekonomickému rozvoji národů.
14

  

Jako primární účel autorského práva a práv souvisejících s autorským právem 

pak bývá uváděno na jedné straně podpora dynamické tvůrčí činnosti zejména ochranou 

tvůrců a zajištěním alespoň částečného prospěchu z jejich tvůrčí činnosti a na druhé 

straně zajištění širokého a cenově dostupného přístupu veřejnosti k obsahu této tvůrčí 

činnosti. Bez nalezení takové rovnováhy nemůže systém ochrany autorského práva a 

                                                 
13

 MATSUURA, Jeffrey M. Democracy. Virginia, 2006.  

Dostupné z: http://www.archipelago.org/vol10-34/matsuura.htm 
14

 Copyright. In: [online]. [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.wipo.int/copyright/en/ 

http://www.archipelago.org/vol10-34/matsuura.htm
http://www.wipo.int/copyright/en/


9 

práv souvisejících správně fungovat a plnit všechny své funkce, které nemají jen 

materiální rozměr ale i rozměr kulturní, sociální, popř. vůbec všelidský, a nemůže také 

budit potřebné uznání ze strany celé společnosti.
15

 

Autorské právo a práva související s autorským právem jsou dle zastánců 

duševního vlastnictví zásadní a nepostradatelné pro samotnou tvůrčí činnost. Pouze 

v případě, že jsou tvůrci dostatečným způsobem motivováni k tvůrčí činnosti, mohou 

vytvářet svá díla bez obav z jejich neoprávněného rozšiřování. Tvůrčí činnost je přitom 

zásadní pro rozvoj a obohacení lidského ducha, pro zprostředkování vnímání okolního 

světa, v širším měřítku pro obohacování společnosti a nezbytná pro její další vzdělanost. 

Úkolem společnosti je pak zajistit vhodné podmínky pro rozvoj lidské tvořivosti tak, 

aby na jedné straně byla chráněna práva tvůrčího jedince (který jistě očekává za svoji 

činnost nějakou odměnu) a na straně druhé, aby lidská společnost měla z výsledků práce 

tvůrčích jedinců nějaký prospěch.
16

 

Jako jeden ze základních principů autorského práva se uvádí, že toto právo není 

závislé na tom, zda se autor díla registruje do jakýchkoli rejstříků, či na jakékoliv jiné 

formalitě oproti například právům průmyslovým. Tuto zásadu neformálnosti 

poskytování ochrany zavedla již Bernská úmluva
17

 ve svém článku 5, podmínkou této 

ochrany je tak pouze vyjádření díla v objektivně vnímatelné podobě. Výše uvedené však 

samozřejmě nevylučuje určité dobrovolné registry autorů, které autorům v případných 

autorskoprávních sporech značně ulehčí jejich zákonem stanovenou povinnost unést 

důkazní břemeno.  

Autorské právo obdobně jako jiná odvětví práva lze chápat v objektivním nebo 

subjektivním smyslu. V objektivním smyslu se jím rozumí soubor právních norem, 

které upravují vztahy vznikající při vytváření a společenském uplatnění autorských děl.  

V subjektivním smyslu se jím pak rozumí daná konkrétní práva, jež náležejí autorovi 

                                                 
15

 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 

dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde, 2004, 225 s. ISBN 80-720-1467-6, str. 72. 
16

 Základní principy autorského práva. In: ŠTROS, David, JUDr. Prosazování práv z duševního 

vlastnictví: Učební texty. s. 26-32.  

Dostupné z: 

http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf 
17

 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněná v Paříži dne 

4. května 1896, revidovaná v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněná v Bernu dne 20. března 1914 

a revidovaná v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 

1967 a v Paříži dne 24. července 1971 (viz vyhláška č. 133/1980 Sb.) ve znění změny ze dne 28. září 

1979 (viz vyhláška č. 19/1985 Sb.). 

http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf
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k dílu, které svou duševní tvůrčí činností vytvořil.
18

 V rámci kontinentálního pojetí 

autorského práva je uplatňována dualistická koncepce autorského práva. Dle této 

koncepce jsou zahrnována do subjektivních autorských práv jednak práva osobnostní a 

jednak práva majetková. Toto osobnostně-právní pojetí autorských práv pak ve 

svém důsledku vede k tomu, že osobnostní práva se považují za nezcizitelná, 

nepřevoditelná a přiznávají se pouze fyzické osobě (autorovi), kdy zanikají s jeho smrtí. 

Naopak majetková práva se považují za převoditelná a zanikají uplynutím stanovené 

doby. Opakem tzv. dualistického pojetí je tzv. monistické pojetí, které chápe práva 

osobnostní a práva majetková jako jeden nedílný celek. 

Dle kontinentální dualistické koncepce autorského práva, jsou práva autora jeho 

přirozenými právy, tj. lidskými právy, která mu náleží již pouze z toho titulu, že je 

člověkem. V rámci svých právních řádů pak státy tato práva prostřednictvím 

jednotlivých normativních aktů pouze uznávají a zejména jim poskytují potřebnou 

právní ochranu. Toto přirozenoprávní pojetí autorského práva bylo zakotveno již ve 

Všeobecné deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948, a to konkrétně v jejím čl. 

27: 

(1) Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, užívat plodů 

umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výtěžcích. 

(2) Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho 

vědecké, literární nebo umělecké tvorby. 

Vzhledem k tomu, že tato deklarace byla původně koncipována jako politická 

deklarace, nikoli jako mezinárodní smlouva došlo následně k přijetí Mezinárodního 

paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
19

 ze dne 16. prosince 1966. 

V jeho čl. 15 písm. c) je pak obdobně uvedeno, že: „Státy, smluvní strany Paktu, 

uznávají právo každého požívat ochrany morálních a materiálních zájmů, které 

vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby.“ 

Z výše nastíněného je zřejmé úzké propojení utilitaristické koncepce práv 

duševního vlastnictví s teorií monismu. Přirozenoprávní koncepce pak našla své 

uplatnění v kontinentálním osobnostně-právním pojetí autorského práva (francouzské 

                                                 
18

 RADVANOVÁ, Senta. Občanské právo hmotné. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Editor Marta Knappová, Jiří 

Švestka, Jan Dvořák. Praha: ASPI, 2007, 343 s. ISBN 978-807-3572-303, str. 180. 
19

 Vyhláška č. 120/1976 Sb. Ministerstva zahraničních věcí ze dne 10. května 1976, o Mezinárodním 

paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech. 
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pojetí bývá známo pod označením droit d´autheur a německé pak pod označením 

Urheberrecht). 
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2. Informační společnost a databáze 

Oblast autorského práva a práv souvisejících s právem autorským se 

v posledních desetiletích dočkala v souvislosti s technologickým rozvojem a s tím 

spojenými rozšířenými možnostmi tvorby či využívání autorských děl značného 

rozvoje. Bylo třeba zejména vhodně reagovat a přizpůsobit již zavedené formy ochrany 

duševního vlastnictví a případně je doplnit o nové nezbytně nutné instituty tak, aby 

právní úprava odpovídala technologickému pokroku a aby byl prostřednictvím 

vysokého stupně ochrany zajištěn rozvoj tvůrčí činnosti autorů.  

Recitál 5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. 

května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 

souvisejících v informační společnosti (dále jen „Směrnice o harmonizaci autorského 

práva“) shrnuje výše uvedené následovně: „Technologický rozvoj znásobil a zpestřil 

možnosti tvorby, výroby a využívání. I když není třeba nových způsobů pojetí ochrany 

duševního vlastnictví, je třeba přizpůsobit a doplnit současné právní předpisy týkající se 

autorského práva a práv s ním souvisejících tak, aby vhodně reagovaly na hospodářské 

skutečnosti, například na nové způsoby využívání“. 

Koncept informační společnosti v rámci Evropské unie rozebírá jako jeden 

z prvních dokumentů tzv. Bangemannova zpráva, tj. dokument Evropa a globální 

informační společnost: Doporučení Evropské radě,
20

 kterou si vyžádala Evropská rada 

ke svému zasedání na Korfu v červnu roku 1994. Na tento dokument bývá odkazováno 

jako na tzv. Bangemannovu zprávu dle tehdejšího evropského komisaře Martina 

Bangemanna. Tato zpráva tvrdí, že informace a komunikační technologie stojí za novou 

průmyslovou revolucí, která svým významem již nyní dosahuje významu těch 

předchozích. Přičemž tato revoluce je založena na informacích, jako odrazu lidských 

vědomostí. Díky technologickému pokroku nyní můžeme informace zpracovávat, 

ukládat, předávat a sdělovat si je, a to v jakékoli formě- ústně, písemně či obrazem, bez 

ohledu na vzdálenost, čas či množství těchto informací.
21

  

Tato zpráva doporučuje Evropské unii co nejširší zapojení do informační 

společnosti, upozorňuje především na to, že je třeba v co největší míře využít nových 

                                                 
20

 European Commission, Europe and the Global Information Society. Recommendations to the European 

Council. COM (94) 347 Final. Brusel, 1994. 
21

 ibid. 
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technologií a možností, které informační společnost nabízí, aby v závěru nedošlo 

k zaostávání evropského trhu za trhem světovým. V reakci na tzv. Bangemannovu 

zprávu Evropská komise podpořila koncept informační společnosti a toto sousloví se 

začíná objevovat v mnoha dalších dokumentech Evropské unie. V souvislosti 

s podporou tohoto konceptu hraje významnou roli i autorské právo a práva s ním 

související, když tato chrání a podněcují rozvoj a obchod s novým zbožím a službami i 

vytváření a využívání jejich tvůrčího obsahu.
22

 

Informační společnost je charakterizována mimo jiné orientací na informace a 

uvědomění si jejich zásadní hodnoty. Nepostradatelnou komoditou současné společnosti 

jsou tedy, jak plyne z výše uvedeného, informace. Nezastupitelnou roli pro jejich 

správu, třídění a zatřídění a zejména jejich rychlé vyhledání v případě potřeby pak hrají 

databáze.  

2.1. Vymezení pojmu databáze 

Pokud bychom chtěli databáze co nejjednodušeji definovat, mohli bychom je 

označit za nástroje pro správu informací. Databáze zahrnují údaje a data téměř ze všech 

oblastí lidského života. Údaje v databázi mohou být osobní povahy a zpracovávat 

informace o oblíbených filmech či hudbě, mohou být povahy obchodní a zpracovávat 

informace o klientech či obchodních partnerech nebo mohou být povahy úřední a 

zahrnovat soudní rozhodnutí či jiné dokumenty.  

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

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

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

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

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

základní funkce databází, jejich vnitřní organizace je nezbytná.  

 Databáze v obecném smyslu jsou vnitřně organizovanými soubory informací, 

údajů, dat, tedy soubory poznatků o jakýchkoliv skutečnostech.
23

 Jednotlivé prvky 

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

                                                 
22

 Recitál 2 Směrnice o harmonizaci autorského práva  
23

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

právní instituty. 
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databázi a nikoliv o pouhém nahodilém a neuspořádaném shluku informací či jiných 

prvků.  

2.2. Klasifikace databází 

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

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

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

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

výsledky sportovních utkání fotbalových družstev či telefonní čísla a jména obyvatel 

obce.  

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

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

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

tajemství, státem utajované skutečnosti či autorská díla.
24

 Obsahem databází jsou však 

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

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

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

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

musí vybrat jaké informace či údaje budou do databáze zahrnuty. Databáze lze pak 

z tohoto titulu rozdělit na všeobecné, jež nabízejí informace v maximální škále, a 

speciální, odvětvové či věcné, zaměřené pouze na určitou problematiku či oblast.
25

 

S tímto dělením úzce souvisí rovněž klasifikace databází dle jejich zaměření na cílové 

skupiny: uchazeče o práci, vědce z oblasti teoretické fyziky, učitele, atd. 

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

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

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

běžného abecedního uspořádání, je u specifických databází preferováno třídění 

v závislosti na charakteristikách dané oblasti či problematiky. 

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

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

                                                 
24

 ibid. 
25

 ibid. 
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tištěné či psané, může se však jednat i o databáze obrazů a jiných děl či prvků.
26

 

Elektronické databáze jsou spojeny s rozvojem informačních technologií a vznikem 

prvních systémů řízení báze dat v 60. letech 20. století.
27

  

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

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

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

v rámci autorského práva přiznává samostatná právní ochrana. Harmonizace ochrany 

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

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

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

právní ochraně počítačových programů. Dále se tedy tato práce ochranou počítačových 

programů nezabývá a soustředí se na právní ochranu poskytovanou souboru informací, 

tj. databázím. 

                                                 
26

 ibid. 
27

 Databáze. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2013-04-17]. 

 Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Databáze 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Databáze
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3. Mezinárodní aspekty právní ochrany databází 

Jak bylo naznačeno v předchozích kapitolách, práva duševního vlastnictví jsou 

relativně novodobou kategorií práv, přičemž o vzniku autorského práva můžeme hovořit 

v podstatě až od 18. století. Průmyslová revoluce a změny ve společnosti, které s sebou 

přinesla, způsobily, že se potřeba systematičtější úpravy duševního vlastnictví stala 

aktuálním tématem. Stejně tak se s ohledem na globalizaci světového obchodu objevila 

potřeba nastavení určitých společných a společně uplatňovaných standardů práv 

duševního vlastnictví. Mezinárodní a nadnárodní (evropský) tlak na harmonizaci práv 

k duševnímu vlastnictví je danou a nezpochybnitelnou skutečností.
28

 V tomto směru pak 

hrály a hrají nezastupitelnou roli mnohostranné mezinárodní smlouvy.  

Mezinárodní smlouva jako jeden ze základních pramenů mezinárodního práva, 

jak vyplývá z článku 38 odst. 1 Statutu Mezinárodního soudního dvora OSN,
29

 je 

dokumentem, který je určen k právní úpravě vztahů mezi státy a je pro své smluvní 

strany s ohledem na jejich společnou vůli při jeho uzavírání závazným. 

Díky mezinárodním smlouvám se daří stanovit určité základní standardy pro 

ochranu poskytovanou autorským právem. Česká republika je smluvní stranou většiny 

mezinárodních smluv z oblasti práv duševního vlastnictví. Vztah českého práva a práva 

mezinárodního je zakotven a vyjádřen v Ústavě ČR.
30

 V hlavě první Ústavy ČR a jejích 

základních ustanoveních nalezneme základní východisko ve vztahu k mezinárodním 

závazkům. Podle čl. 1 odst. 2 Ústavy ČR Česká republika dodržuje závazky, které pro 

ni vyplývají z mezinárodního práva. Toto východisko dále doplňuje čl. 10, dle kterého 

vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je 

Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva 

něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. S ohledem na výše uvedené 

hovoříme o monismu při posuzování vztahu mezinárodního práva a vnitrostátního práva 

českého, kdy proto, aby mezinárodní smlouvy vyvolaly účinky v českém právním řádu, 

není třeba jejich recepce zvláštním zákonem, jak tomu bylo ve starší právní úpravě. 

                                                 
28

 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 

dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde, 2004, 225 s. ISBN 80-720-1467-6., str. 19. 
29

 Statut Mezinárodního soudního dvora vyhlášen jako vyhl. č. 30/1947 Sb. Ministerstva zahraničních 

věcí o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 

na konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku. 
30

 Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993, Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
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Ve vztahu k právní ochraně databází řadíme mezi nejvýznamnější mezinárodní 

smlouvy Bernskou úmluvu o ochraně literárních a uměleckých děl
31

, Dohodu o 

obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (neboli TRIPS AGREEMENT-

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)
32

 a Smlouvu 

Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (WCT-WIPO Copyright 

Treaty).
33

 Tyto mezinárodní smlouvy obsahují úpravu právní ochrany poskytované 

souborům děl či kompilacím, a proto je lze označit jako smlouvy upravující určité 

základní standardy právní ochrany databází. 

3.1. Bernská úmluva 

V předcházejících kapitolách již bylo nastíněno, že práva duševního vlastnictví 

jsou založena na zásadě teritoriality. Stručně řečeno lze shrnout, že právům vznikajícím 

na území určitého státu je poskytována ochrana pouze na území tohoto státu. Tento 

princip teritoriality tedy do určité míry znesnadňuje poskytování účinné právní ochrany 

právům duševního vlastnictví. Postupně se tak na mezinárodní scéně diskutovalo o 

potřebě stanovit alespoň určité základní společné prvky pro poskytování ochrany 

právům duševního vlastnictví na mezinárodní úrovni. Propojení ekonomik jednotlivých 

států, které existuje již řadu desetiletí ve formě mezinárodního obchodního styku a 

internacionalizace kapitálu, si již před více než 100 lety vyžádalo alespoň částečné 

překonání této teritoriální omezenosti.
34

 

Na prvním místě se mezinárodněprávní úpravy dočkala práva průmyslová. 

V březnu roku 1883 došlo k uzavření Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového 

vlastnictví
35

, dle které jsou předmětem ochrany průmyslového vlastnictví 1) patenty na 

vynálezy, 2) užitné vzory, 3) průmyslové vzory nebo modely, 4) tovární nebo obchodní 

                                                 
31

 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněná v Paříži dne 

4. května 1896, revidovaná v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněná v Bernu dne 20. března 1914 

a revidovaná v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 

1967 a v Paříži dne 24. července 1971 (viz vyhláška č. 133/1980 Sb.) ve znění změny ze dne 28. září 

1979 (viz vyhláška č. 19/1985 Sb.). 
32

 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví tvoří přílohu 1C Dohody o zřízení 

Světové obchodní organizace, publikované pod sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb. 
33

 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském z roku 1996, publikovaná pod 

sdělením č. 33/2002 Sb.m.s. 
34

TÝČ, Vladimír. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. 1.vyd. Praha: Linde, 1997, 166 

s. ISBN 80-720-1102-2, str. 17. 
35

 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20.3.1883, revidovaná v Bruselu ne 

14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, ve Haagu dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Lisabonu 

dne 31.10.1958 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 a změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění 

vyhl. č. 81/1985 Sb.). 
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známky, 5) známky služeb, 6) obchodní jméno, 7) údaje o provenienci zboží, 8) 

označení původu zboží, 8) potlačování nekalé soutěže. Tato úmluva byla několikrát 

revidována, a u nás vyhlášená jako vyhl. č. 64/1975, ve znění vyhl. č. 81/1985. Na 

základě této Pařížské úmluvy navíc vznikla tzv. Pařížská unie (Unie na ochranu 

průmyslového vlastnictví), jejímiž členy je více než 100 států.
36

 

Autorské právo se dočkalo první mezinárodní úpravy až následně po právech 

průmyslových. Zatímco původně byly základním nástrojem pro sbližování národních 

právních úprav a poskytování ochrany autorským právům dvoustranné mezinárodní 

smlouvy či dohody, brzy se ukázalo, že tento nástroj není pro potřeby společnosti 19. 

století dostatečný.  Roku 1883 iniciovala v Římě nevládní organizace s názvem 

Mezinárodní literární a umělecké sdružení (známé pod zkratkou ALAI) přípravný 

kongres Mezinárodní unie na ochranu autorských práv k dílům literárním a uměleckým.  

Z tohoto kongresu vzešel první návrh mnohostranné mezinárodní úmluvy, který 

byl následně po dalších jednáních a úpravách schválen a podepsán 9. září 1886 v Bernu 

jako Bernská úmluva na ochranu děl literárních a uměleckých. Tato úmluva rovněž 

založila tzv. Bernskou unii (Unii na ochranu práv autorských práv k dílům literárním a 

uměleckým). Bernská úmluva vstoupila v platnost dne 5. prosince 1887 a byla doplněna 

v Paříži (1897) a v Bernu (1914) a revidována v Berlíně (1908), v Římě (1928), 

v Bruselu (1948), ve Stockholmu (1967) a v Paříži (1971). Česká republika je členským 

státem Bernské úmluvy a je vázána její poslední revidovanou verzí, která byla u nás 

vyhlášena jako vyhl. č. 133/1980 Sb. ve znění vyhl. č. 19/1985 Sb. 

Na místě je také podotknout, že Bernská úmluva byla vypracována na bázi 

vnitrostátních autorskoprávních úprav evropských států, u kterých se mělo za to, že se 

v této oblasti dostaly nejdále (Francie, Itálie, Německo). Je tedy založena na 

kontinentálním pojetí autorského práva (droit d`auteur), pro nějž je charakteristická 

neformální (tj. automatická) ochrana pokrývající nejen aspekt majetkový, ale i osobní.
37

 

K Bernské úmluvě postupně přistoupila většina evropských zemí i řada zemí 

mimoevropských, nicméně Spojené státy americké se smluvní stranou úmluvy v době 

přijetí této úmluvy ještě nestaly, naopak iniciovaly jednání, která vedla v roce 1889 

                                                 
36

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví. [online]. [cit. 2013-05-18].  

Dostupné z:  

http://www.epravo.cz/top/clanky/parizska-umluva-na-ochranu-prumysloveho-vlastnictvi-4030.html?mail 
37

 TÝČ, Vladimír. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. 1.vyd. Praha: Linde, 1997, 

166 s. ISBN 80-720-1102-2, str. 19. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/parizska-umluva-na-ochranu-prumysloveho-vlastnictvi-4030.html?mail
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v Montevideu k podpisu jiné úmluvy (Montevideo Copyright Convention 1889 on 

Literary and Artistic Property). Tato v Montevideu podepsaná úmluva však nikdy 

nedosáhla významu Bernské úmluvy. Spojené státy americké jsou členským 

státem revidované Bernské úmluvy až od 1. března 1989. 

Snaha o překonání rozdílného přístupu Spojených států amerických ve vztahu 

k autorskému právu a nalezení alespoň základních společných prvků vedla dne 6. září 

1952 v Ženevě k přijetí Všeobecné úmluvy o právu autorském
38

, a to aniž by byla tímto 

dokumentem dotčena platnost Bernské úmluvy. Dodatkové prohlášení členských států 

Bernské úmluvy stanoví, že ve vztazích mezi státy vázanými Bernskou úmluvou se 

Všeobecná úmluva o právu autorském nepoužije, pokud jde o ochranu děl, jejichž zemí 

původu je podle Bernské úmluvy některý stát Bernské unie. Všeobecná úmluva o právu 

autorském tak měla zejména oba právní systémy, tj. kontinentální a angloamerický, 

zastřešit pod záštitu OSN. Spojené státy americké se sice v roce 1989 staly smluvním 

státem revidované Bernské úmluvy, nadále však odmítají zavedení ochrany morálním 

právům autora. 

Jak vyplývá z preambule Bernské úmluvy jejím cílem je chránit účinným a 

jednotným způsobem práva autorů k jejich literárním a uměleckým dílům. Tato úmluva 

se tedy vztahuje na díla literární a umělecká, tj. na všechny výtvory z literární, vědecké 

a umělecké oblasti, bez ohledu na způsob nebo formu jejich vyjádření jako: knihy, 

brožury a jiná díla písemná; přednášky, proslovy, kázání a jiná díla téže povahy; 

dramatická nebo hudebně dramatická díla; choreografická díla a pantomimy; hudební 

skladby s textem nebo bez textu; filmová díla, jimž jsou postavena na roveň díla 

vyjádřená způsobem obdobným filmu; díla kreslířská, malířská, architektonická, 

sochařská, rytecká, litografická; fotografická díla, jimž jsou postavena na roveň díla 

vyjádřená způsobem obdobným fotografii; díla užitého umění; ilustrace, zeměpisné 

mapy; plány, náčrty a plastická díla zeměpisná, místopisná, architektonická nebo 

vědecká.
39

 Za původní díla jsou dále považovány rovněž překlady, úpravy, hudební 

úpravy a jiná zpracování literárního či uměleckého díla.
40

  

Základními principy, na kterých je Bernská úmluva založena, je princip 

teritoriality a asimilace. Princip teritoriality již byl v textu této práce výše vysvětlen, co 

                                                 
38

 Všeobecná úmluva o právu autorském ze dne 6. září 1952, publikovaná v ČR jako vyhl. č. 2/1960 Sb. 
39

 čl. 2 odst. 1 Bernské úmluvy 
40

 čl. 2 odst. 3 Bernské úmluvy 
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se týká principu asimilace, rozumíme jím uplatnění principu národního zacházení, tj. 

povinnost smluvních států zacházet s příslušníky jiného smluvního státu, jako se svými 

vlastními státními občany. 

Článek 2 odst. 5 Bernské úmluvy dále stanoví, že sborníky literárních nebo 

uměleckých děl jako jsou encyklopedie a antologie, které jsou způsobem výběru a 

uspořádáním obsahu duševními výtvory, jsou samostatně chráněny bez újmy autorského 

práva ke každému z děl, která tvoří části takových sborníků. Lze tedy shrnout, že 

zatímco Bernská úmluva poskytuje a zaručuje právní ochranu širokému spektru 

literárních a uměleckých děl, ve vztahu k právní ochraně databází upravuje pouze úzkou 

skupinu originálních souborů děl, tj. originálních databází.  

3.2. TRIPS 

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Dohoda 

TRIPS“) je jednou z 25 mnohostranných mezinárodních smluv, které se týkají 

mezinárodního obchodu a které byly uzavřeny na konci 8. tzv. Uruguayského kola 

ukončeného v roce 1994 v Marrakeshi. Tato dohoda je spravována Světovou obchodní 

organizací (World Trade Organization-WTO), která byla zřízena rovněž dohodou 

podepsanou v roce 1994 v Marrakeshi. 

Jak je uvedeno v preambuli Dohody TRIPS, hlavním sledovaným cílem dohody 

je snížení deformací a překážek mezinárodního obchodu a podpora účinné a přiměřené 

ochrany práv k duševnímu vlastnictví, přitom však rovněž snaha zajistit, aby se tato 

opatření a postupy k dodržování práv k duševnímu vlastnictví samy o sobě nestaly 

překážkami oprávněného obchodu. Vezmeme-li v úvahu jeden ze základních rysů práv 

duševního vlastnictví a to jejich monopolistickou povahu, mohli bychom na tato práva 

nahlížet naopak jako na překážku mezinárodního obchodu. Rozporuplnost práv 

duševního vlastnictví z pohledu mezinárodního obchodu se projevuje i v úvodní větě 

preambule Dohody TRIPS, která si klade za cíl snížení deformací a překážek 

mezinárodního obchodu při zajištění účinné a přiměřené ochrany práv duševního 

vlastnictví usilující přitom zároveň, aby se samy prostředky dodržování práv duševního 

vlastnictví nestaly překážkami obchodu.
41

  

                                                 
41
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Potřeba další mezinárodní dohody na poli autorského práva se přitom vyskytla 

zejména s ohledem na nové technologie, snahu o co neširší usnadnění mezinárodního 

obchodu a uvědomění si, že výskyt padělaného a pirátského zboží může vést až k 

oslabení mezinárodního obchodu. Konkrétně lze hovořit o komercionalizaci autorského 

práva, jako současném trendu v oblasti těchto práv v souvislosti s vlivem nových 

technologií. Komercionalizace souvisí se zvýšenou úlohou předmětů autorského práva a 

práv souvisejících v lidském životě, což souvisí mj. i se vzrůstajícím fondem lidského 

času a rozvojem informačních technologií.
42

 Ochrana a vynucení práv k duševnímu 

vlastnictví má přispět k podpoře technického pokroku a k rozšíření nových technologií 

na základě vzájemné výhodnosti pro producenty a uživatele technických znalostí.
43

 

Dohoda TRIPS dále mimo jiné klade důraz na prevenci či řešení případných 

mezinárodních sporů.  

Dohoda TRIPS nenahrazuje již uzavřené mezinárodní smlouvy na poli ochrany 

práv k duševnímu vlastnictví, je pouze jakousi nadstavbou a doplněním, přičemž sama 

odkazuje na čtyři mnohostranné dohody, a to včetně Bernské úmluvy, kdy vyžaduje její 

dodržování (s výjimkou morálních práv autora s ohledem na již uvedený postoj zejména 

Spojených států amerických). Co je důležité z hlediska dalšího vývoje Dohody TRIPS 

(a tím ochrany práv duševního vlastnictví na půdě WTO vůbec), je však skutečnost, že 

další osud Dohody TRIPS a jeho progresivní doplnění nebo naopak jeho degresivní 

vývoj je nedílně spjat s celkovým vývojem mnohostranných obchodních jednání na 

půdě WTO, kdy Dohoda TRIPS a ochrana práv duševního vlastnictví je úzce svázána 

s řešením ostatních palčivých problémů, primárně zemědělství, které je kamenem 

úrazu.
44

 

Autorka považuje dále v souvislosti s Dohodou TRIPS za důležité uvést, že v ní 

došlo poprvé k relativně ucelené úpravě problematiky vynucení práv z duševního 

vlastnictví, kdy tato otázka nabývá stále více na významu z hlediska praxe. Za 

vyzdvihnutí stojí i fakt, že touto dohodou byly rovněž zařazeny počítačové programy 

mezi díla autorská bez ohledu na podmínku jejich autorskoprávní jedinečnosti. Dále je 
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třeba zmínit, že Dohoda TRIPS nezavazuje smluvní státy k ochraně morálních 

osobnostních autorských práv, když výslovně vyjímá čl. 6 Bernské úmluvy v rámci její 

inkorporace do TRIPS. Pozadí tohoto kroku samozřejmě odráží  postoje 

angloamerických států, tj. zejména USA, které se nadále brání poskytování ochrany 

morálních práv autora.  

Dohoda TRIPS věcně rozšiřuje ochranu poskytovanou databázím Bernskou 

úmluvou. V článku 10 Dohody TRIPS, který se primárně zabývá ochranou 

poskytovanou počítačovým programům, je v jeho odst. 2 stanoveno, že ochrana se 

vztahuje na sestavování údajů nebo jiných materiálů, ať schopné zpracování počítačem 

nebo v jiné formě, které buď z důvodu výběru, nebo uspořádání jejich obsahu 

představují duševní výtvor. Z dikce tohoto článku vyplývá jednak to, že ochrana je 

poskytována rovněž elektronickým databázím, ale také to, že chráněny jsou soubory 

jakýchkoli údajů nebo jiných materiálů, pokud je splněna podmínka jejich původního 

výběru či uspořádání, aniž by toto bylo na újmu případné ochraně poskytované 

samotným údajům či materiálům takto vybraným či uspořádaným. 

3.3. WIPO a mezinárodní úmluvy 

V roce 1967 byla založena Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO-

World Intellectual Property Organization) jako organizace OSN, jejímž mottem je 

podporovat inovaci a tvořivost, aby všechny země dosáhly ekonomického, 

společenského a kulturního rozvoje prostřednictvím vyrovnaného a efektivního systému 

práv k duševnímu vlastnictví.
45

 Tato organizace v současnosti spravuje velké množství 

mezinárodních smluv upravujících oblast duševního vlastnictví a na její půdě vznikají i 

nové mezinárodní smlouvy z této oblasti. Tento proces v rámci Světové organizace 

duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“) však bývá velice zdlouhavý a to zejména 

s ohledem na konflikty mezi vyspělými státy a státy rozvojovými. Rozvojové státy 

přitom mají svým počtem ve WIPO většinu, což také určuje řadu agend, jimiž se WIPO 

zabývá (např. otázka ochrany tradičních znalostí a folkloru), přičemž viděno očima 

vyspělého „Severu“ jsou mnohdy rozvojové státy „brzdou“ dalšího rozvoje práva 

duševního vlastnictví.
46
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Zásadní nejen pro otázku právní ochrany databází byla diplomatická konference 

WIPO svolaná do Ženevy v prosinci 1996. Hlavním cílem této konference byla 

modernizace mezinárodního režimu autorských práv ve vazbě na nové technologie, 

potřeba vypořádat se s novými trendy při porušování práv duševního vlastnictví a 

nastavit nové standardy ve vztahu k autorskému právu. V době konání konference již 

sice existovala Dohoda TRIPS, tato se však s některými problémy vzniklými 

v souvislosti s technologickým rozvojem vypořádávala jen v obecné rovině či se 

některých problému nedotkla vůbec. 

Po třech týdnech intenzivního a často složitého jednání přijali delegáti 128 vlád 

za přítomnosti zástupců přibližně 100 mezinárodních organizací návrhy, které byly 

výsledkem pětiletých přípravných prácí Výborů expertů WIPO.
47

 Předseda Výborů 

expertů byl pověřen vypracováním základních návrhů textů pro diplomatickou 

konferenci WIPO. Tyto základní návrhy textů byly následně zveřejněny WIPO, aby se 

s nimi mohli účastníci konference předem seznámit. Jedním z těchto základních návrhů 

byl mimo jiné rovněž Základní návrh zásadních ustanovení úmluvy o duševním 

vlastnictví ve vztahu k databázím.
48

 Tento Základní návrh iniciovala nejprve Evropská 

unie s ohledem na přijetí Databázové směrnice, ke kterému došlo téhož roku. Následně 

podaly obdobný návrh Spojené státy americké, kde se v té době v Kongresu měl 

projednávat návrh zákona na ochranu databází. 

Tento Základní návrh ve vztahu k ochraně databází ve své preambuli uvádí, že 

(potenciální) smluvní strany si přejí dosáhnout podpory a stimulace pro tvorbu, 

distribuci a mezinárodní obchod s databázemi, to vše s vědomím, že databáze jsou 

základním prvkem v oblasti rozvoje globální informační infrastruktury a zásadním 

nástrojem pro podporu hospodářského, kulturního a technologického pokroku. 

Dle tohoto Základního návrhu měly být chráněny ty databáze (včetně 

elektronických databází), které představovaly podstatnou investici vloženou do sběru 

materiálu, jejich obsahu, následného ověření, organizaci a prezentaci.
49

 Za podstatnou 

investici Základní návrh považuje kvalitativní či kvantitativní podstatný vklad 
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spočívající v lidských, finančních, technických nebo jiných zdrojích určených ke 

shromáždění, ověření, organizaci a prezentaci obsahu databáze.
50

 Pořizovatel databáze, 

kterému by byla poskytnuta ochrana dle tohoto návrhu, pak měl mít právo povolit či 

zakázat vytěžování či zužitkování obsahu databáze.
51

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že dle tohoto návrhu měly členské státy zavést 

ochranu sui generis jako právní ochranu nepůvodních databází. Zásadním nicméně 

zůstává, že otázka právní ochrany nepůvodních databází zůstává na půdě WIPO 

nedořešena. S ohledem na opozici rozvojových zemí a postupného distancování se 

Spojených států amerických od návrhu došli účastníci konference k závěru, že se 

tématem sui generis ochrany databází nebudou zatím dále zabývat. Připojili však 

prohlášení, že budou mít nadále tuto problematiku na pořadí k dořešení.
52

  

V září roku 1997 pak bylo téma právní ochrany nepůvodních databází opětovně 

otevřeno na diplomatické konferenci WIPO v Ženevě. Zatímco se původně očekávala 

řádná debata a příprava společného návrhu Smlouvy o duševním vlastnictví ve vztahu 

k databázím, k tomuto postupu na konferenci nedošlo. Členské státy se problematikou 

zabývaly, nicméně i s ohledem na zprávy mezinárodních organizací (např. Světové 

meteorologické organizace či Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu), které 

vyjádřily své obavy ve vztahu k možnému negativnímu dopadu této smlouvy ve vztahu 

k dostupnosti a využití vědeckých informací, zůstalo jen u otevřené diskuze. 

Stálý výbor pro právo autorské a práva související (Standing Commitee for 

Copyright and Related Rights) nechal zpracovat v roce 2002 několik studií o 

ekonomickém dopadu mezinárodní ochrany databází v rozvojových zemích a přestože 

nikdy nedospěl k určitému konkrétnímu závěru, z jeho zpráv vyplývá, že jeho postoj byl 

spíše pro podporu nepůvodních databází. Nicméně následně se výbor shodl, že diskuzi 

ve vztahu k tomuto tématu otevře pouze v případě, že si to některé členské státy 

vyžádají.  

Ani přes několikeré otevření diskuzí k problematice právní regulace ochrany 

nepůvodních databází nedošlo na půdě WIPO k přijetí žádného mezinárodního 

dokumentu v této oblasti. Je na místě dodat, že s ohledem na neprokázaný vliv 
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Databázové směrnice, respektive zavedení sui generis ochrany pro nepůvodní databáze, 

na pozitivní rozvoj databázového trhu v rámci Evropské unie, je další jednání WIPO ve 

vztahu k přijetí úmluvy pro obdobou regulaci databází nepravděpodobné. 

Ne všechny základní návrhy textů k projednání na konferenci WIPO konané 

v prosinci 1996 dopadly stejně neslavně jako Základní návrh zásadních ustanovení 

úmluvy o duševním vlastnictví ve vztahu k databázím
53

. Na této konferenci došlo 

k přijetí dvou zásadních úmluv ve vztahu k právům duševního vlastnictví, a to 

konkrétně Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (WCT-

WIPO Copyright Treaty) a Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o 

výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (WPPT-WIPO Performances 

and Phonograms Treaty). 

Tyto smlouvy zvýšily mezinárodní ochranu duševního vlastnictví a vylepšily 

prostředky k světovému boji s pirátstvím.
54

 Smyslem internetových úmluv WIPO
55

 je 

adaptace ochrany práva autorského a práv souvisejících (zde však pouze práv 

výkonného umělce a práv výrobců zvukových záznamů) v souvislosti s působením 

digitálního prostředí.
56

 WCT doplňuje Bernskou úmluvu, a lze ji chápat jako zvláštní 

dohodu dle čl. 20 Bernské úmluvy. Nicméně formálně tyto smlouvy propojeny nejsou a 

státy mohou být členem pouze jedné či obou. 

WCT poskytuje ochranu vyjádření, nikoli však myšlenkám, postupům, 

způsobům fungování nebo matematickým postupům jako takovým. WCT se ve svém čl. 

5 zabývá právní ochranou souborů údajů, tj. databází. Dle tohoto ustanovení WCT 

poskytuje ochranu souborům údajů nebo jiných prvků v jakékoli formě, které 

představují způsobem výběru nebo uspořádáním svého obsahu duševní výtvory, kdy 

tyto jsou chráněny jako takové. Dále WCT uvádí, že tato ochrana se nerozšiřuje na 

údaje nebo prvky samotné a není na újmu žádného autorského práva existujícího 

k údajům nebo prvkům v souboru obsaženým. Pro zajímavost lze uvést, že WCT oproti 

Bernské úmluvě nahrazuje slovo collection slovem compilation jako označení pro 
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soubor dat, což lépe vystihuje podstatu databází ve vztahu k tradičnějším kategoriím 

děl. Nicméně v překladu WCT se bohužel tento rozdíl v pojmosloví neobjevil.  

K této WCT úmluvě byl v roce 1996 přijat rovněž dokument s názvem Společná 

prohlášení ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském.
57

 

Dle ustanovení čl. 5 těchto Společných prohlášení je souborům dat (databázím) podle 

čl. 5 WCT ve spojení s čl. 2 WCT, poskytován rozsah ochrany shodný s čl. 2 Bernské 

úmluvy a odpovídající příslušným ustanovením Dohody TRIPS. 

                                                 
57

 Agreed Statements Concerning the WIPO Copyright Treaty adopted by the Diplomatic Conference on 

December 20, 1996. 



27 

4. Právní ochrana databází v Evropské unii 
Jak již bylo nastíněno v předcházejících kapitolách, v 80. a 90. letech 20. století 

byly nejen v rámci Evropské unie aktuální četné diskuze, jejichž předmětem byla 

dosavadní ochrana práv duševního vlastnictví a další možný vývoj v této oblasti. 

V průběhu celé historie práv duševního vlastnictví, zejména autorského práva, můžeme 

sledovat snahu o dosažení rovnováhy mezi poskytováním ochrany autorským dílům a 

jejich autorům za účelem podpory a rozvoje tvorby na straně jedné, a co nejsnadnějším 

šířením a využitím autorských děl ve prospěch společnosti. Zhruba od poloviny 90. let 

20. století lze sledovat rovněž harmonizační tendence v rámci EU s ohledem na 

různorodou míru právní ochrany, které se autorským dílům dostávalo v rámci 

jednotlivých členských států EU.  

Databáze jako soubory dat s ohledem na výše uvedené tak vyvolávaly ve vztahu 

k jejich potenciální právní ochraně mnoho diskuzí, a to zejména databáze, které 

nedosahovaly s ohledem na absenci prvku tvořivosti na klasickou ochranu 

poskytovanou autorským právem. Tyto nepůvodní databáze tak nebyly vůbec 

autorským právem chráněny proti zneužití a ochrana jim byla poskytována pouze 

v případě, že způsob výběru a uspořádání jejich prvků představoval a reflektoval 

autorovu vlastní kreativitu. Nicméně ochrana byla poskytována pouze struktuře, tj. 

právě samotnému výběru a uspořádání obsahu databáze, nikoliv jejímu obsahu jako 

takovému, což bylo v rámci těchto diskuzí na půdě Evropské unie uváděno jako jeden 

ze základních argumentů pro ochranu nepůvodních databází proti vytěžování či 

zužitkování jejich obsahu. 

Vzhledem k různorodé míře ochrany, která byla autorským právem databázím 

jako souborům dat v jednotlivých členských státech Evropské unie poskytována a 

s ohledem na nedostatečnou ochranu nepůvodních databází vyústily tyto diskuze na 

půdě EU v přijetí Databázové směrnice. Forma směrnice jako prostředku harmonizace 

byla zvolena i s ohledem na rozdílné pojetí autorského práva v rámci kontinentální 

Evropy, tj. osobnostní pojetí, na rozdíl od prostředí angloamerického (common law), tj. 

pojetí majetkového. Směrnice jako nástroj harmonizace, který oproti další základní 

formě evropského práva, tj. nařízení, zavazuje členské státy jen co do výsledku, kterého 

má být tímto právním nástrojem dosaženo, umožňuje, aby členské státy samy zvolily 

prostředky, kterými má být daného cíle či výsledku dosaženo.  
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Směrnice je řazena mezi sekundární prameny evropského práva a její legislativní 

úpravu lze nalézt v čl. 288 Konsolidovaného znění Smlouvy o fungování Evropské unii. 

Z tohoto článku pak vyplývá, že směrnice není závazná jako celek, ale pouze co do 

výsledku, kterého má být dosaženo, přičemž volba forem a prostředků se ponechává na 

posouzení vnitrostátních orgánů členského státu. Směrnice tak předpokládá transpozici 

do národního práva, tj. vydání transformačního aktu každým členským státem, podle 

jeho ústavních pravidel, kterým je (objektivně) obecně závazný právní předpis.
58

  

Právě z tohoto důvodu byla forma směrnice zvolena jako vhodný harmonizační 

nástroj, když umožňuje vzít v úvahu existující národní specifika a možnost vhodného 

začlenění úpravy do stávajících právních předpisů či koncepcí. Její text nemusí být 

(sice) převzat do vnitrostátního práva doslovně, ale jeho převzatá podoba musí 

s požadovanou přesností a jasností odpovídat svým smyslem cíli sledovanému 

směrnicí.
59

 

Databázová směrnice byla přijata dne 11. března 1996, uplynulo tak několik let 

od okamžiku, kdy byl poprvé projednáván její první a v několika zásadních bodech 

odlišný návrh. Směrnice vytvořila základní dvoustupňový systém ochrany databází.
60

 

Podstatou tohoto systému je na jedné straně ochrana poskytovaná databázím jako 

výsledkům duševní činnosti autora a to prostřednictvím autorského práva, které je 

v rámci Databázové směrnice harmonizováno. Na druhé straně je však poskytována 

rovněž ochrana pořizovatelům databází, a to i v těch případech, kdy databáze požadavky 

pro poskytnutí autorskoprávní ochrany nesplňují. Těmto pořizovatelům databází je pak 

poskytována ochrana ve smyslu ochrany jejich investic do databází s cílem zabránit 

neoprávněným osobám ve vytěžování či zužitkování obsahu těchto databází. Tento 

druhý stupeň či druhá forma ochrany bývá nazývána jako sui generis ochrana, 

respektive právo sui generis.  

Zavedení sui generis ochrany ve vztahu k nepůvodním databázím bylo relativně 

překvapivé a ojedinělé rozhodnutí učiněné v rámci Evropské unie, které bylo postaveno 

na argumentech, které se bohužel v praxi nepotvrdily. Naopak lze říct, že byly praxí 
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vyvráceny, jak bude dále rozebráno. Toto sui generis právo bylo zavedeno s cílem 

poskytnout ochranu osobním, časovým i finančním investicím do procesu pořizování 

databází. Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, proběhly i na mezinárodní 

úrovni diskuze ohledně této sui generis ochrany databází, a to jak z iniciativy EU, tak i 

z iniciativy Spojených států amerických, nicméně pro jeho zakotvení v rámci 

mezinárodních smluv se nenašla širší podpora. Zatímco Spojené státy americké se 

následně od této ideje distancovaly, EU se rozhodla pro její zakotvení prostřednictvím 

Databázové směrnice. Nejprve se pro účely pochopení a komplexní představení dané 

problematiky a souvislostí bude autorka stručně věnovat procesu, který vedl k jejímu 

přijetí a následně bude Databázová směrnice podrobněji rozebrána včetně aktuální 

judikatury Soudního dvora Evropské unie. 

4.1. Proces přijetí Databázové směrnice 

4.1.1. Zelená kniha o autorském právu a výzvě technologie 

Ve vztahu k procesu, který vedl v březnu roku 1996 k přijetí Databázové 

směrnice, je na prvním místě třeba uvést zejména Zelenou knihu o autorském právu a 

výzvě technologie z června roku 1988 (dále jen „Zelená kniha“) (Green Paper on 

Copyright and the Challenge of Technology-Copyright issues requiring immediate 

action).
61

 Zelené knihy zveřejňované Evropskou komisí bývají v rámci Evropské unie 

zpravidla katalyzátorem k zahájení diskuzí v členských státech na téma, kterému se 

aktuálně věnují. Tato Zelená kniha byla zaměřená k iniciaci diskuze na téma 

harmonizace autorských práv ve věku informační společnosti. 

Úvodní kapitola se věnuje zejména aktuálním otázkám autorského práva 

s ohledem na nové informační technologie a s nimi spojené výzvy, kterým je třeba 

věnovat pozornost, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi dílčími cíly a zájmy. V této 

Zelené knize se klade důraz na zásadní a nepopiratelný význam autorskoprávní ochrany 

pro průmysl a obchod. Jako jeden ze zásadních a aktuálních problémů je uváděna určitá 

kontroverze, kterou s sebou inovace v oblasti technologií přinášejí.   

Tato inovace v oblasti technologií totiž neotevírá pouze nové možnosti v oblasti 

produktivních ekonomických aktivit, ale přináší s sebou i nové prostředky pro možná 
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nová zneužití výsledků úsilí ostatních.
62

 Jako příklad je uváděn počítačový program, 

kterému jeho tvůrce věnoval několik hodin svého času, zatímco někdo jiný jej může 

následně během vteřiny zcela snadno zkopírovat. Dříve tyto problematické otázky právo 

řešit nemuselo, protože zde takovéto moderní technologie k dispozici nebyly, nově je 

však třeba tyto zásadní změny urychleně adresovat. Za snahou Evropské unie vyvolat 

diskuzi na téma harmonizace autorského práva stojí také její úsilí podpořit 

konkurenceschopnost evropského trhu a podpořit právě se formující jednotný trh. 

Problematice právní ochrany databází se věnovala kapitola šestá Zelené knihy 

nazvaná „Báze dat“ (Data bases). Báze dat byly v této kapitole definovány jako soubor 

informací uchovávaných a přístupných elektronickými prostředky.
63

 Zajímavý je výčet 

výhod databází oproti běžným tištěným materiálům uchovávaným běžnými způsoby. 

Na prvním místě je uvedena jejich obsáhlost, když veškerý dostupný materiál z různých 

oblastí může být shromážděn v jediné databázi.  

Druhá zásadní výhoda je pak spatřována v jejich schopnosti umožnit výběr 

pouze jedné pro uživatele relevantní informace a to výběr bez většího úsilí, když jej lze 

uskutečnit pouze výběrem z jednoho zdroje bez nutnosti procházet rovněž informace 

pro uživatele bezvýznamné. Třetí nezpochybnitelnou výhodou poté je dostupnost 

takové informace, kdy databáze umožňují rychlé vyhledání potřebné informace a rovněž 

zásadní a praktický dálkový přístup. Kombinace všech těchto základních charakteristik 

databáze je to, co zajišťuje databázím jejich komerční úspěch. 

Zelená kniha se zabývala rozdílností právních úprav a různou mírou ochrany, 

která se databázím dostává prostřednictvím autorského práva jednotlivých členských 

států. Většina členských států EU poskytovala databázím pouze klasickou 

autorskoprávní ochranu v souladu s Bernskou úmluvou. Výjimku již v době prací na 

výše uvedené Zelené knize tvořilo Nizozemsko (prostřednictvím úpravy 

geschriftenbescherming) a skandinávské země (prostřednictvím úpravy catalogue rule 

protection), které ochranu poskytovaly i v určitých specificky definovaných případech 

nepůvodním databázím. S ohledem na to, že autorskoprávní ochrana databází se 

nejevila ve všech případech jako dostatečná zejména ve vztahu k investicím vloženým 

do rozsáhlých databází, navrhla v Zelené knize Evropská komise rozšíření stávající 

ochrany rovněž na databáze nepůvodní, které nesplňují kritérium jedinečnosti. 
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Komise řešení této problematiky, na kterou upozorňuje, výslovně nenavrhuje, 

pouze uvádí, že zvažuje, nemají-li být navrženy takové prostředky ochrany, které by se 

vztahovaly na ochranu databáze jako takové, tj. jako souboru dat, ačkoliv takové 

databáze nedosahují na ochranu právem autorským. Komise následně vyzývá 

zainteresované subjekty, aby se k jejím názorům vyjádřily a zaslaly své připomínky a 

komentáře, to vše do 1. ledna 1989.
64

 V této výzvě Komise se poprvé objevuje samotný 

výraz sui generis. Tento pojem není nijak dále rozváděn, pouze je uvedeno, že v případě 

vyjádření hlasů pro zavedení ochrany nepůvodních databází se mají tyto subjekty 

rovněž vyjádřit k tomu, zda jsou pro ochranu prostřednictvím práva autorského či pro 

zavedení práva sui generis. 

4.1.2. Období bezprostředně po zveřejnění Zelené knihy 

Připomínky a komentáře zainteresovaných subjektů Evropská komise shrnula a 

zhodnotila v rámci několika slyšení k Zelené knize. Slyšení ke kapitole šesté, tj. k bázím 

dat, se konalo v dubnu 1990. Dále byly zachyceny v Reakci na Zelenou knihu z ledna 

roku 1991 (Follow-up to the Green Paper).
65

 V rámci této Reakce na Zelenou knihu 

měla být také nastíněna obecná společná politika, kterou by měla Evropská komise dále 

zastávat ve vztahu k autorskému právu a právům příbuzným s ohledem na Zelenou 

knihu tak, aby byly vyváženy zájmy autorů, umělců, uměleckého průmyslu a 

spotřebitelů.
66

 

Nebylo však velkým překvapením, že to byla kapitola vztahující se k ochraně 

počítačových programů, která byla v centru veškerého zájmu zainteresovaných 

subjektů. Samostatná kapitola věnující se právní ochraně databází zůstala více či méně 

v pozadí jejich zájmu.
67

 Evropská komise shrnula slyšení k této kapitole konané 

v dubnu 1990 tak, že obecně byla ze stran zainteresovaných subjektů vyjádřena široká 

podpora pro ochranu databází prostřednictvím autorského práva, avšak žádná podpora 
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nebyla vyjádřena pro sui generis přístup.
68

 Výslovně bylo uvedeno, že většina účastníků 

odmítla sui generis ochranu jako alternativu autorskoprávní ochrany databází.
69

  

Z výše naznačeného pak Evropská komise dovodila, že je třeba bez dalšího 

odkladu učinit potřebné kroky k nastolení jednotného a stabilního právního prostředí 

pro ochranu tvůrčích databází a podpořit tak tvorbu databází v rámci EU s ohledem na 

jejich hospodářský význam a možné nebezpečí narušení jednotného trhu. Tohoto 

jednotného a stabilního právního prostředí ve vztahu k ochraně databází v rámci EU 

mělo být dosaženo formou harmonizace právní ochrany databází poskytované právem 

autorským, tj. přijetím Směrnice. 

Tento stav, jak byl popsán výše, odpovídá tehdejšímu vztahu právní obce 

k autorskému právu, na který bylo nahlíženo jako na dostatečný a základní prostředek 

ochrany databází. Toto bylo podpořeno zejména významným rozhodnutím 

francouzského Nejvyššího soudu (Cour de Cassation) ve věci Le Monde v. Microfor.
70

 

Microfor bylo nakladatelství, které od roku 1977 vytvářelo a zveřejňovalo elektronické 

indexy. V tomto konkrétním případě společnost Microfor vytvořila elektronický index, 

který obsahoval krátké výtažky z článků francouzských časopisů Le Monde a Le Monde 

diplomatique včetně názvů článků či klíčových slov, to vše aniž by obdržela jejich 

souhlas. 

Společnost Le Monde se proti tomuto kroku společnosti Microfor  ohradila s tím, 

že bylo zasaženo do jejích morálních práv (droit moral), když nebyla respektována 

integrita díla a naopak takovéto sdělení mohlo být pro čtenáře zavádějící. Z tohoto 

důvodu tedy společnost Le Monde zažalovala společnost Microfor pro porušení jejích 

morálních autorských práv. Tento spor však společnost Le Monde prohrála, dle názoru 

Saunders, jak si mohla společnost Le Monde vůbec troufnout žádat ochranu svých 

morálních práv, a jak mohl soud vůbec tuto situaci ve vztahu k porušení morálních práv 

- práv klasicky spojovaných s fyzickou osobou jako autorem, brát vážně?
71

 Zásadní 

však bylo konstatování francouzského Nejvyššího soudu, že i databáze, které obsahují 
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velké množství bibliografických informací a anotací, lze kvalifikovat jako díla chráněná 

autorským právem, a to jako tzv. informační díla (oeuvre d`information).
72

 

Rozhodnutí francouzského Nejvyššího soudu Le Monde v. Microfor  tedy na čas 

ukolébalo další diskuze na téma potřeby harmonizace právní ochrany databází, resp. 

přijetí nového práva sui generis pro zajištění ochrany databází, když odborná veřejnost 

nabyla dojmu, že databáze jsou chráněny dostatečně. Nahlíženo zpětně, tato shoda 

odborné veřejnosti mohla být vyvolána do určité míry i přáním, aby tomu tak skutečně 

bylo. Obdobně jako v případě počítačových programů je autorské právo jako prostředek 

ochrany atraktivním řešením, když nabízí širokou celosvětovou nediskriminující 

ochranu na relativně dlouhé časové období, to vše za relativně mírně nastavených 

podmínek.
73

 

4.1.3. Rozhodnutí omezující ochranu dosud poskytovanou autorským    

právem 

Nicméně klidné stavy spokojenosti odborné veřejnosti s autorským právem jako 

dostatečným prostředkem ochrany databází rozbouřily hned dvě soudní rozhodnutí, 

která tuto ochranu prostřednictvím autorského práva omezovaly. Těmito soudními 

rozhodnutími bylo jednak rozhodnutí nizozemského Nejvyššího soudu (Hoge Raad der 

Nederlanden) ve věci Van Dale v. Romme
74

 a obecně mnohem známější rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ve Spojených státech amerických Feist Publications Inc. v. Rural 

Telephone Service Company Inc.
75

  

Co se týká nizozemského soudního sporu, společnost Van Dale`s Groot 

Woordenboek der Nederlanse Taal vydávající nizozemské slovníky jako strana žalující 

požadovala autorskoprávní ochranu pro téměř 230.000 abecedně řazených hesel, které 

byly obsaženy v jimi vydaném slovníku nizozemštiny Van Dale z roku 1984. Tato 
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abecedně řazená hesla využil nizozemský nadšený luštitel křížovek, jistý pan Rudolf 

Jan Romme, který je zkopíroval na počítačový disk, a následně roztřídil do elektronické 

databáze, kterou uvedl na trh v Nizozemsku.  

Nejvyšší soud v Nizozemsku v tomto soudním sporu vyslal první varování, že 

ochrana databází autorským právem nemusí být vždy vhodným prostředkem.
76

 Zatímco 

soudy prvních dvou instancí rozhodly ve prospěch společnosti Van Dale, Nejvyšší soud 

v Nizozemsku v tomto svém rozhodnutí judikoval, že souboru slov může být poskytnuta 

ochrana výlučně v případě, je-li způsob výběru vyjádřením autorovy vlastní tvořivosti. 

Vzhledem k tomu, že soudy nižších instancí nepodrobily dané dílo tomuto testu, 

Nejvyšší soud v Nizozemsku jim vrátil věc k dalšímu posouzení a rozhodnutí. Přestože 

nakonec bylo rozhodnuto ve prospěch žalobce, zásadní právní věta Nejvyššího soudu 

v Nizozemsku byla první vlaštovkou pro přehodnocení autorského práva jako 

nejvhodnějšího prostředku ochrany databází. 

Nedlouho po tomto rozhodnutí nizozemského soudu došlo k přijetí dalšího a 

obecně známějšího rozhodnutí, které vyvolalo další živé debaty ve vztahu 

k přehodnocení dosavadní ochrany databází. Tímto rozhodnutím byl judikát Nejvyššího 

soudu Spojených států amerických z roku 1991 Feist Publications Inc. v. Rural 

Telephone Service Company Inc
 

.
77

 Společnost Feist Publications Inc. vydávala 

telefonní seznamy v rámci širších geografických oblastí, zatímco společnost Rural 

Telephone Service Company podnikala pouze lokálně v oblasti telekomunikací, kdy 

paralelně nabízela svým zákazníkům jako bonus telefonní seznam dané oblasti zdarma. 

Když se společnost Feist Publications Inc. obrátila na tuto regionální společnost se 

zájmem o uzavření licenčních smluv k získání záznamů, nebyla úspěšná. Feist 

Publications Inc. i přesto převzala bez souhlasu Rural Telephone Service Company více 

než 4000 údajů z jejich databáze. Tento postup se samozřejmě Rural Telephone Service 

Company nezamlouval a společnost tak požádala o soudní ochranu pro jejich databáze 

záznamů. 
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Do té doby bezvýhradně přijímaná doktrína sweat of the brow, dle které za větší 

množství vynaloženého úsilí a energie náležela autorská práva k dílu výhradně jeho 

tvůrci, zde však byla zpochybněna. V tomto případě totiž americký Nejvyšší soud 

odmítl poskytnout ochranu pouhému abecednímu řazení jmen a doplňujících údajů k 

nim a neshledal zde zásah do autorských práv společnosti Rural Telephone Service 

Company. Naopak konstatoval, že pro poskytnutí ochrany souboru faktů 

prostřednictvím autorského práva, je vyžadován alespoň minimální stupeň tvořivosti při 

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

vynaloženému úsilí a investicím (doctrine sweat of the brow), pokud databázi nelze 

kvalifikovat jako původní (original) a poskytnout jí tak autorskoprávní ochranu.
78

 

4.1.4. První návrh směrnice 

Tato dvě výše popsaná rozhodnutí tedy bezpochyby stojí za změnou přístupu 

Evropské komise k dosavadní ochraně poskytované databázím autorským právem, která 

byla do této doby považována za dostatečnou. Když se tedy ukázalo, že tato ochrana 

může být v některých případech naopak velmi nedostatečná, dospěla Evropská komise 

k tomu, že je potřeba začít co nejrychleji hledat řešení této situace. Z tohoto důvodu 

připravila první návrh směrnice na ochranu databází
79

 (dále jen „První návrh 

směrnice“), který spolu s důvodovou zprávou k tomuto návrhu 
80

 (dále jen „Důvodová 

zpráva“) předložila Radě EU v květnu 1992. Důvodová zpráva objasňuje a 

ospravedlňuje přijetí návrhu směrnice.
81

  

V Důvodové zprávě Evropská komise shrnuje, že v mnoha případech samotné 

uspořádání dat v databázi není výsledkem tvůrčí činnosti autora, ale spíše výsledkem 

práce databázového softwaru, který je k uspořádání dat využit.
82

 Z tohoto důvodu 

Evropská komise v Důvodové zprávě dodává, že tradiční autorskoprávní ochrana 
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ponechává samotnou podstatu databáze nechráněnou, tj. jako souhrn všech sestavených 

údajů. Je to pak nezbytnost ochrany evropského databázového průmyslu, která stojí 

v pozadí všech kroků Evropské komise směřujících k přijetí Databázové směrnice. 

Na tento nový průmyslový sektor je třeba nahlížet jako na zásadní pro další 

hospodářský rozvoj Evropské unie, s ohledem na to, že informace se stává 

nepostradatelnou komoditou v rámci mezinárodního obchodu.
83

 K tomu Evropská 

komise dodává, že v roce 1990 pouze čtvrtina databází měla svůj původ na území 

členských států Evropské unie ve srovnání s databázemi pocházejícími ze Spojených 

států amerických, kde bylo vytvořeno přes 56% z celkového objemu databází. Nicméně 

zdůrazňuje, že tento rozdíl mezi podílem evropským a americkým ve vztahu k 

databázovému trhu se snižuje, a z toho důvodu je tedy třeba, aby byla přijata směrnice, 

která by prostřednictvím harmonizace a vytvoření stabilního právního prostředí 

poskytovala ochranu databázím vytvořeným v rámci Evropské unie.
84

 

První návrh směrnice se vztahoval pouze na databáze elektronické, které byly 

vymezeny jako soubor děl nebo materiálů, uspořádaných, uchovávaných a 

zpřístupnitelných elektronickými prostředky, a elektronické materiály potřebné 

k provozu těchto databází, jako jsou thesaurus, index nebo systém pro pořizování nebo 

předvedení informací.
85

 Tento První návrh směrnice již obsahoval úpravu zvláštního 

práva pořizovatele databáze proti neoprávněnému vytěžování, tzv. right to prevent 

unfair extraction. Jak zdůrazňuje Davidson, toto nově navrhované právo sui generis ve 

vztahu k databázím bylo omezeno pouze na ochranu proti vytěžování či zužitkování pro 

komerční účely, a to pouze v případě že obsah databáze nebyl tvořen díly chráněnými 

autorským právem, přičemž toto právo sui generis bylo předmětem mandatorních 

výjimek zakotvených v Prvním návrhu směrnice a předmětem zákonných licencí 

v určitých vymezených případech.
86

 Takto úzce definované právo sui generis však bylo 

v průběhu legislativního procesu v důsledku pozměňovacích návrhů a připomínek 

překvapivě rozšířeno a posíleno v porovnání s úpravou navrženou v Prvním návrhu 

směrnice. 
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Tento První návrh směrnice se dočkal na prvním místě podpory od Evropského 

hospodářského a sociálního výboru,
87

 a to na zasedání tohoto výboru dne 24. listopadu 

1992, kde hlavním výstupem předmětného zasedání bylo, že posílení evropského 

databázového průmyslu vyžaduje posílení ochrany práv duševního vlastnictví, kdy 

ovšem právo pořizovatele databáze proti neoprávněnému vytěžování tyto požadavky 

nenaplňuje, když poskytuje oproti klasickému autorskému právu pouze omezenou 

ochranu.
88

 Stanoviskem Evropského parlamentu z června roku 1993, který rovněž 

vyjádřil podporu pro přijetí směrnice, byly připojeny další pozměňovací návrhy.
89

 

4.1.5. Pozměněný návrh, společný postoj Rady a přijetí směrnice 

Následně tedy Evropská komise představila Radě na podzim roku 1993 

pozměněný návrh Směrnice,
90

 který zohledňuje návrhy a připomínky vyjádřené 

k Prvnímu návrhu směrnice. Z provedených změn stojí za zmínku prodloužení doby 

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

databáze tak, že vedle děl nebo materiálů byla zahrnuta rovněž data. Výslednou podobu 

Databázové směrnice však dále podstatným způsobem ovlivnila jednak již výše 

uvedená tzv. Bangemannova zpráva
91

 a dále společný postoj Rady EU
92

. 

Bangemannova zpráva doporučuje Evropské unii co nejširší zapojení do informační 

společnosti, a z tohoto důvodu doporučuje zaměřit pozornost na ochranu práv 

duševního vlastnictví. Na základě této zprávy bylo pak přijato v 90. letech 20. století 

více směrnic zaměřených na posílení práv duševního vlastnictví. Mezi těmito 

směrnicemi je bezpochyby namístě uvést Směrnici 91/250/EHS o právní ochraně 

počítačových programů
93

 či Směrnici 92/100/EHS o právu na pronájem a na půjčování 
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a o některých právech souvisejících s právem autorským v oblasti duševního 

vlastnictví.
94

 

Společný postoj Rady EU (Common position)
95

 ze dne 10. července 1995 byl 

zásadní pro konečné znění Databázové směrnice a značně toto znění pozměnil ve 

srovnání s Prvním návrhem směrnice. Tato změna byla bezpochyby zapříčiněna i 

přijetím Bangemannovy zprávy. Došlo tedy k rozšíření předmětu směrnice na všechny 

databáze, tj. elektronické i neelektronické, a právo sui generis k nepůvodním databázím 

bylo představeno ve své nové, širší a neomezenější podobě bez ohledu na komerční či 

nekomerční vytěžování či zužitkování databází.  

Zvláštní právo pořizovatele databáze mělo být prostředkem v boji proti 

parazitování na cizím úsilí ve vztazích mezi soutěžiteli, avšak ochrana obsahu databází 

byla tímto bezdůvodně namířena proti běžným uživatelům databází.
96

 Tento krok, 

kterým byl zcela zásadním způsobem rozšířen předmět ochrany poskytnutý 

Databázovou směrnicí pořizovatelům databází, však nebyl podložen žádným 

racionálním zdůvodněním. Ačkoli právě důvody, které vedou zákonodárce k přijetí 

konkrétní právní úpravy, jsou zásadní pro aplikaci a interpretaci právních norem, a ve 

svém důsledku vedou k vyjasnění právních předpisů a zajištění jejich jednotného 

uplatňování. Tato základní teze však v případě přijetí Databázové směrnice zcela zjevně 

naplněna nebyla. 

Tento společný postoj Rady EU pak Evropský Parlament přijal ve druhém čtení 

dne 14. prosince 1995. Konečné znění Databázové směrnice tak bylo schváleno Radou 

dne 26. února 1996 a legislativní proces směřující k přijetí Databázové směrnice pak byl 

dokončen dne 11. března 1996.  

4.1.6. Implementace směrnice 

Členským státům byla dána lhůta do 1. ledna 1998, aby byla přijata veškerá 

opatření potřebná k implementaci Databázové směrnice. Tato opatření přijatá členskými 

státy musela obsahovat odkaz na tuto Směrnici nebo musel být takový odkaz učiněn při 
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jejich úředním vyhlášení. Způsob tohoto odkazu si pak měly členského státy stanovit 

samy. Lhůtu danou členským státům k implementaci však dodrželo pouze Německo, 

Švédsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Zbývajících 12 

členských států Databázovou směrnici do svých národních právních řádů včas 

neimplementovalo. Evropská Komise zaslala dne 2. října 1998 zbývajícím členským 

státům (s výjimkou Rakouska, Finska, Dánska, Francie, Belgie a Španělska, které se 

zpožděním oznámily implementaci) výzvu ke splnění povinnosti, a to ve lhůtě dvou 

měsíců. Členským státům přitom obecně dle čl. 258 a následující Smlouvy o fungování 

Evropské unie
97

 hrozí zahájení soudního procesu u Soudního dvora, a to na základě 

žaloby pro porušení/nesplnění povinnosti dle zakládajících smluv EU. Během 

následujících 10 měsíců pak Databázovou směrnici provedlo Nizozemsko a Itálie.  

Evropská komise pak v říjnu roku 1999 zažalovala u Soudního dvora Irsko, 

Lucembursko, Řecko a Portugalsko pro nesplnění povinnosti dle zakládajících smluv 

EU. Portugalsko a Řecko bezprostředně po zahájení řízení Databázovou směrnici 

implementovaly, proto byla řízení proti nim zastavena. V případě Lucemburska a Irska 

však Soudní dvůr rozhodl, že povinnost byla porušena, když nebyly přijaty zákony, 

podzákonné právní předpisy a správní předpisy ve vztahu k implementaci Databázové 

směrnice. Zatímco v případě Lucemburska rozhodnutí Soudního dvora předcházelo 

implementaci, ve sporu s Irskem Soudní dvůr rozhodl o porušení Směrnice až v době, 

kdy byla právní úprava již implementována v novém irském autorském zákoně.
98

 

 Databázová směrnice měla zásadní dopad i v rámci zemí Evropského 

hospodářského prostoru, tj. Norska, Lichtenštejnska a Islandu, když se tyto státy 

zavázaly učinit právní kroky nezbytné k implementaci Databázové směrnice s cílem 

podpořit jednotný evropský trh. Norsko i Lichtenštejnsko tak učinily v roce 1999, v roce 

2000 se pak připojil s implementací Databázové směrnice ve zvláštním zákoně Island. 

4.2. Charakteristika Databázové směrnice 

Databázová směrnice je členěna na Preambuli, která sestává z 60 recitálů, pro 

zajímavost lze uvést, že počet recitálů mimo jiné přesahuje celkový počet samotných 

článků směrnice, dále Databázová směrnice obsahuje čtyři kapitoly, jmenovitě Oblast 
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působnosti, Autorské právo, Zvláštní právo a Společná ustanovení. Kapitoly sestávají ze 

17 článků, které se dále člení na odstavce, resp. písmena. 

Preambule Databázové směrnice plní svou roli úvodu k právnímu předpisu a 

nástroje k interpretaci textu směrnice, když objasňuje důvody a východiska vedoucí 

k přijetí této úpravy, dále obsahuje některé legální definice, se kterými v jednotlivých 

kapitolách směrnice dále pracuje. První kapitola se zaměřuje na vymezení působnosti 

směrnice, včetně jejího negativního vymezení. Druhá kapitola, Autorské právo, se pak 

věnuje ochraně poskytované databázím formou práva autorského. Vymezuje předmět 

ochrany, autorství databáze, vyhrazené činnosti a výjimky z vyhrazených činností.  

Třetí kapitola, Zvláštní právo, nejprve specifikuje svůj předmět ochrany, dále 

práva a povinnosti oprávněného uživatele přes výjimky ze zvláštního práva k ochranné 

době a osobám oprávněným k této ochraně. Závěrečná čtvrtá kapitola je pojmenována 

Společná ustanovení a zahrnuje ustanovení společná všem článkům, tj. sankce, 

zachování ostatních ustanovení, časovou působnost, závaznost některých ustanovení a 

závěrečná ustanovení, včetně čl. 17 stanovícím, že tato Databázová směrnice je určena 

členským státům. 

4.2.1. Preambule 

 

Preambule Databázové směrnice obsahuje 60 recitálů. Hned první recitál 

předkládá základní východiska pro přijetí této Směrnice, když dle jeho znění právní 

ochrana databází není v současnosti ve všech členských státech dostatečná, a pokud 

taková ochrana existuje, má různou podobu. K tomu recitál 7 Směrnice dodává, že 

pořízení databází vyžaduje značné lidské, technické a finanční prostředky, zatímco je 

možné tyto databáze rozmnožovat nebo zpřístupňovat za zlomek nákladů potřebných 

k jejich samostatnému vytvoření a navíc dle recitálu 8 Směrnice představuje 

neoprávněné vytěžování a/nebo zužitkování obsahu databáze činnost, která může mít 

vážné hospodářské a technické důsledky.  

Dalšími argumenty ve prospěch přijetí této úpravy, které uvádí preambule 

Databázové směrnice, se orientují na tržní sílu. Dle recitálu 10 Směrnice exponenciální 

nárůst informací produkovaných nebo zpracovávaných ve Společenství i na celém světě 

ve všech odvětvích obchodu a průmyslu vyžaduje ve všech členských státech investice 

do vyspělých systémů zpracování informací. K tomu recitál 11 Směrnice dodává, že 
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v současnosti existuje značná nerovnováha ve výši investic v odvětví databází jak mezi 

jednotlivými členskými státy, tak mezi Společenstvím a hlavními světovými producenty 

databází ze třetích zemí.   

K podpoře investic do moderních systémů ukládání a zpracování informací ve 

Společenství je dle recitálu 12 třeba zavedení stálého a jednotného systému na ochranu 

práv pořizovatelů databází. K podpoře těchto investic tedy Databázová směrnice 

představuje dvoustupňový systém ochrany databází, který je vytvořen nejen pro účely 

harmonizace autorskoprávní ochrany pro původní databáze, ale rovněž zavádí zcela 

nové právo sui generis pro databáze, které mohou tvůrčí prvek zcela postrádat.  

Recitál 39 Směrnice upřesňuje výše uvedené tak, že cílem této Směrnice je vedle 

zajištění ochrany autorského práva na základě jedinečnosti výběru a uspořádání obsahu 

databáze, rovněž ochrana pořizovatele databáze proti přisvojení výsledků z finančních a 

odborných vkladů při získávání a shromažďování obsahu, a to zajištěním ochrany celé 

databáze nebo její podstatné části proti některým činům či postupům uživatele nebo 

soutěžitele. 

Potřeba harmonizace autorského práva vyplývá dle recitálu 2 a 3 Směrnice 

z toho, že rozdíly v právní ochraně databází zajišťované právními řády členských států 

mají přímé nepříznivé důsledky na fungování vnitřního trhu. Tyto rozdíly by tedy měly 

být odstraněny a mělo by být zamezeno vzniku nových, když dle recitálu 4 Směrnice 

ochrana databází autorským právem je v členských státech poskytovaná v různých 

formách a takto neharmonizovaná práva duševního vlastnictví mohou bránit volnému 

pohybu zboží nebo služeb v rámci Společenství. 

 Potřeba nového sui generis práva je dle Databázové směrnice odůvodněna i tím, 

že neexistuje harmonizovaná právní úprava nekalé soutěže ani judikatura v této oblasti, 

a z toho důvodu je třeba vydat další opatření, která by zamezila neoprávněnému 

vytěžování a/nebo zužitkování obsahu databáze.
99

 V preambuli Databázové směrnice 

dále najdeme recitály, které se vztahují již konkrétně k ochraně databází 

prostřednictvím autorského práva či práva sui generis, tyto budou zmíněny a rozebrány 

v následujících kapitolách, které se věnují podrobněji jednotlivým stupňům ochrany 

databází. 
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4.2.2. Oblast působnosti 

 

Každý právní předpis by měl na prvním místě specifikovat a určit svou 

působnost. Databázová směrnice tak činí ve své první kapitole nazvané Oblast 

působnosti. Předmětem ochrany Databázové směrnice je samotná databáze. Definice 

databáze je upravena v čl. 1 odst. 2 Směrnice, který ji vymezuje jako: 

a) soubor děl, údajů nebo jiných nezávislých prvků; 

b) systematicky nebo metodicky uspořádaných; 

c) přístupných elektronickými nebo jinými prostředky. 

Pouze jsou-li všechny znaky vypočtené v čl. 1 odst. 2 Směrnice, uvedené výše 

pod písmeny a) až c), splněny kumulativně, hoříme o databázi ve smyslu, v jakém ji 

chápe Databázová směrnice, a pouze v tomto případě se ochrana upravená Směrnicí na 

daný soubor prvků vztahuje. Recitál 17 Směrnice popisuje, že databázemi se rozumějí 

soubory literárních, uměleckých, hudebních nebo jiných děl, jakož i soubory prací nebo 

jiných prvků, jako jsou texty, zvuky, obrazy, čísla, fakta a údaje. Dle recitálu 13 

Směrnice jsou tyto soubory někdy nazývané „kompilace“ děl, údajů nebo jiných prvků  

Obsah databáze tedy mohou tvořit chráněná autorská díla, ale i díla či jiné prvky 

nechráněné. Tvoří-li obsah databáze chráněná autorská díla, je pro jejich zařazení do 

databáze vždy třeba obdobně jako při jiném užití autorsky chráněných děl souhlas jejich 

autora či jeho právních nástupců. Pouze autor či jeho právní nástupce jsou subjekty 

legitimované k určení, jak má být s konkrétním autorskoprávně chráněným dílem 

nakládáno, a zda vůbec mohou být autorská díla začleněna do databáze nebo z ní 

vyňata. V opačném případě by došlo k zasahování do jejich práv a tedy 

k neoprávněnému užití díla se všemi následky, které s takovým neoprávněným 

užíváním či užitím právo spojuje.  

Přičemž je třeba poznamenat, že zde nedochází ke kolizi autorskoprávní ochrany 

jednotlivých děl tvořících obsah databáze s autorskoprávní ochranou databáze samotné. 

Naopak autorskoprávní ochrana databáze může existovat paralelně vedle ochrany 

jednotlivých jejích prvků. Toto potvrzuje i recitál 27 Směrnice, když stanoví, že 

autorská práva k dílům a související práva k jiným předmětům ochrany začleněným do 

databáze nejsou nijak dotčena existencí samotného práva k výběru nebo uspořádání 

těchto děl a jiných předmětů ochrany v databázi. 
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Jednotlivé prvky, které tvoří databázi, však musí být nezávislé. Základní 

charakteristikou tedy je individuální přístupnost prvků databáze. Jednotlivé prvky musí 

být od sebe oddělitelné, aniž by byl dotčen jejich informační, literární, umělecký, 

hudební nebo jiný obsah.
100

 Nicméně ne všechny soubory děl, údajů nebo jiných prvků 

se kvalifikují na databázi dle této Směrnice. Recitál 17 Směrnice dále upřesňuje, že 

záznam audiovizuálního, kinematografického, literárního nebo hudebního díla jako 

takový nespadá do působnosti Směrnice, což může být odůvodněno i nesplněním 

základního charakteristického rysu databáze, a to individuální přístupnosti jednotlivých 

prvků databáze. Obdobně dle recitálu 19 Směrnice zpravidla nespadá do její oblasti 

působnosti kompilace několika záznamů provedení hudebních děl na CD, když jako 

kompilace nesplňuje předpoklady pro ochranu dle autorského práva, a dále proto, že 

tento případ nepředstavuje dostatečně podstatný vklad, aby se na něj mohlo vztahovat 

zvláštní právo.  

Směrnice ze své působnosti dále výslovně vyjímá počítačové programy. Těmto 

je poskytována ochrana samostatným právním předpisem, tj. směrnicí č. 91/250/EHS ze 

dne 17. května 1991, o právní ochraně počítačových programů. Nicméně dle recitálu 20 

Směrnice se ochrana dle Databázové směrnice může rovněž vztahovat na prvky 

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

systémy indexace. Databázová směrnice dále v recitálu 24 upozorňuje na samostatnou 

úpravu problematiky pronájmu a půjčování databází v oblasti autorského práva a práv 

souvisejících, tj. směrnicí Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na 

pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví 

souvisejících s autorským právem. Obdobně doba trvání ochrany autorského práva je 

upravena samostatnou směrnicí 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby 

ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. 

 Dalším znakem databází, uvedeným pod písm. b) výše, který musí soubor prvků 

splnit, aby se kvalifikoval pro ochranu poskytovanou Směrnicí, je systematické nebo 

metodické uspořádání prvků. Náhodné seskupení dat se tedy pro ochranu kvalifikovat 

nemůže, když je nelze označit za databázi ve smyslu této směrnice. Nicméně dle 

recitálu 21 Databázové směrnice se nevyžaduje, aby byly jednotlivé prvky nezbytně ve 

skutečnosti hmotně uloženy v uspořádané podobě.  
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 Třetím požadovaným kritériem k naplnění definičních znaků databáze (viz 

písmeno c) výše) je požadavek, aby jednotlivé prvky byly přístupné elektronickými 

nebo jinými prostředky. Recitál 13 Směrnice tento požadavek doplňuje tak, že 

jednotlivé prvky databáze mají být zpřístupňovány prostředky zahrnujícími 

elektronické, elektromagnetické nebo elektrooptické nebo obdobné postupy. Tyto 

obdobné postupy pak mohou zahrnovat věcný rejstřík, obsah, plán nebo zvláštní způsob 

řazení, který umožňuje lokalizovat každý nezávislý prvek souboru.
101

 Soubor prvků 

tedy musí být vždy propojen se softwarem, který umožňuje lokalizaci jednotlivých 

prvků. V opačném případě, tedy pokud by se například jednalo o pouhé uložení 

množství dat bez prostředku k jejich zpracování, se nejedná o databázi ve smyslu 

definice uvedené v Databázové směrnici.  

Zásadní přitom je rovněž čl. 1 odst. 1 Směrnice, který dále specifikuje, že právní 

ochrana je poskytována databázím, splňují-li požadované znaky, nezávisle na jejich 

formě. Jak již bylo uvedeno v předcházejícím textu této práce, První návrh směrnice 

navrhoval zavedení ochrany výlučně pro elektronické databáze. Nicméně ve finálním 

schváleném textu Databázové směrnice již nedochází k rozlišování mezi ochranou 

poskytovanou elektronickým a neelektronickým databázím.  

Hugenholtz k tomu dodává, že toto rozšíření ochrany i na neelektronické 

databáze je třeba ocenit, zejména s ohledem na to, že v moderní době, kdy je 

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

ospravedlnitelný důvod pro rozlišování mezi těmito formami pro účely jejich 

ochrany.
102

 Tato formulace v čl. 1 odst. 1 Databázové směrnice rovněž odpovídá 

mezinárodní úpravě ochrany poskytované databázím prostřednictvím dohody TRIPS 

(čl. 10 stanoví, že ochrana se vztahuje na sestavování údajů nebo jiných materiálů, ať 

schopné zpracování počítačem nebo v jiné formě) či smlouvy WCT (čl. 5 stanoví, že 

poskytuje ochranu souborům údajů nebo jiných prvků v jakékoli formě). 
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V následujících podkapitolách se práce zaměří na základní charakteristiku obou 

typů právní ochrany poskytované databázím, tak jak jsou upraveny v Databázové 

směrnici: 

a) autorskoprávní ochrana- pro databáze představující vlastní duševní výtvor 

autora, jak je upravena v kapitole II. Databázové směrnice; 

b) ochrana sui generis- pro nepůvodní databáze v případě, že jejich pořízení 

představuje kvalitativně a/nebo kvantitativně podstatný vklad, jak je 

upraveno v kapitole III. Databázové směrnice. 

4.2.3. Autorskoprávní ochrana 

Druhá kapitola Databázové směrnice se zaměřuje na ochranu poskytovanou 

databázím prostřednictvím autorského práva. Článek 3 této Směrnice stanoví, že 

databáze, které způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu představují vlastní duševní 

výtvor autora, jsou jako takové chráněny podle autorského práva. Přičemž pro určení, 

zda podléhají této ochraně, se neuplatní žádná další kritéria.  

Tento článek je zjevně snahou o harmonizaci kritérií posuzovaných při 

poskytování autorskoprávní ochrany databázím, když jejich rozdílná úroveň byla 

jedním ze základních argumentů pro přijetí Databázové směrnice, jak vyplývá z recitálů 

uvedených v předcházejících podkapitolách. Toto znění vychází z kompromisu mezi 

základním angloamerickým copyright principem původnosti (originality standard), 

který nastavil obecně nižší požadavky pro poskytnutí autorskoprávní ochrany, a droit 

d`auteur principem uplatňovaným ve většině ostatních států EU, který naopak 

požadoval naplnění přísnějších požadavků pro poskytnutí ochrany databázím 

prostřednictvím autorského práva.  

Recitál 16 Databázové směrnice k tomuto článku 3 Směrnice upřesňuje, že pro 

posouzení, zda databázi lze chránit autorským právem, by se nemělo přihlížet k jiným 

kritériím než k jedinečnosti ve smyslu duševní tvůrčí činnosti autora, a zejména by 

neměla být posuzována kvalita nebo estetická hodnota. Pojem vlastní duševní výtvor 

autora odkazuje na kritérium původnosti (originality), přičemž toto kritérium je 

naplněno v případě, že autor databáze prostřednictvím výběru nebo uspořádání údajů, 

které databáze obsahuje, vyjádří své tvůrčí schopnosti původním způsobem 

prostřednictvím rozhodnutí učiněných na základě své tvůrčí svobody. Naproti tomu 
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uvedené kritérium není splněno v případě, kdy vytvoření databáze je dáno technickými 

úvahami, pravidly nebo omezeními, která neponechávají žádný prostor pro tvůrčí 

svobodu.
103

 Tento požadavek vlastního duševního výtvoru je rovněž v souladu 

s požadavky čl. 10 Dohody TRIPS, který upravuje ochranu kompilací. 

Dále je třeba dodat, že ani obsah databáze nehraje pro autorskoprávní ochranu 

roli a případná práva k obsahu databáze nejsou autorskoprávní ochranou dotčena, jak již 

bylo výše uvedeno. Toto potvrzuje článek 3 Směrnice ve svém druhém odstavci, kde 

dále specifikuje, že autorskoprávní ochrana databází podle této Směrnice se nevztahuje 

na jejich obsah a není na újmu práv k tomuto obsahu. Z výše uvedeného tedy vyplývá, 

že autorským právem je za splnění požadovaných kritérií chráněna struktura databáze. 

Rozhodující pro otázku, zda databáze podléhá, či nepodléhá autorskoprávní ochraně, je 

tedy způsob výběru nebo uspořádání obsahu, který musí představovat vlastní duševní 

výtvor autora. Recitál 15 Databázové směrnice tak upřesňuje, že kritéria pro určení, zda 

bude databáze chráněna autorským právem, by měla být omezena na skutečnost, že 

výběr nebo uspořádání obsahu databáze představuje vlastní tvůrčí činnost autora, 

ochrana se tedy vztahuje na strukturu databáze. 

Článek 4 Databázové směrnice se věnuje otázce autorství. Dle jeho znění je 

autorem databáze fyzická osoba nebo skupina fyzických osob, které databázi vytvořily, 

nebo připouští-li to právní předpisy členských států, právnická osoba považovaná těmito 

právními předpisy za nositele práva. Je tedy rozhodnutím členských států, zda připustí 

autorství právnických osob. Databázová směrnice dále stanoví, že je-li databáze 

vytvořená společně skupinou fyzických osob, jsou nositeli výlučných práv tyto osoby 

společně.
104

 Co se týká kolektivních děl, Databázová směrnice opět odkazuje na 

vnitrostátní právní předpisy jednotlivých členských států. Přičemž upravují-li 

vnitrostátní právní předpisy členských států kolektivní díla, náleží majetková práva 

osobě, jíž přísluší autorské právo (čl. 4 odst. 2 Směrnice).  

Databázová směrnice upravuje ve svém článku 5 výlučná majetková práva. Ve 

vztahu k osobnostním právům uvádí recitál 28 Směrnice, že osobnostní autorská práva 

fyzické osoby, která vytvořila databázi, náležejí autorovi a budou vykonávána v souladu 

s právními předpisy členských států a v souladu s ustanoveními Bernské úmluvy. 
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Databázová směrnice tedy osobnostní práva autorům databází přiznává, avšak sama je 

neupravuje a odkazuje na národní zákonodárství členských států. Výlučná majetková 

práva autora v případě autorskoprávní ochrany databáze spočívají v provádění nebo 

povolování (a) dočasného nebo trvalého rozmnožování celé databáze nebo její části 

jakýmikoli prostředky v jakékoli podobě, (b) překladu, zpracování, úprav a jakékoli 

změny, (c) jakékoli formy rozšiřování databáze nebo jejích rozmnoženin na veřejnosti, 

(d) jakékoli sdělování, zobrazování nebo předvádění na veřejnosti, (e) jakékoli 

rozmnožování a rozšiřování, sdělování, zobrazování nebo předvádění veřejnosti 

výsledků činností uvedených výše pod písmenem b).  

Tato práva odpovídají právům dle revidované Bernské úmluvy a WCT. 

Databázová směrnice ve svém článku 5 ani jinde neupravuje právo na pronájem a 

půjčování, a to z toho důvodu, že zde existuje samostatná směrnice upravující tuto 

problematiku, jak vyplývá rovněž z čl. 2 písm. b), a to směrnice č. 2006/115/ES ze dne 

12. prosince 2006, o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti 

duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem. Co se týká doby takto 

poskytované autorskoprávní ochrany, je stanovena směrnicí 93/98/EHS ze dne 29. října 

1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. 

Doba ochrany poskytovaná autorským právem databázím je tedy totožná s dobou 

ochrany u jiných děl. Majetková práva trvají až na určité výjimky po dobu života autora 

a 70 let po jeho smrti.  

Databázová směrnice upravuje také výjimky z vyhrazených činností ve svém 

článku 6. Tento článek bývá kritizován zejména s ohledem na jeho nejasný a 

nejednoznačný výklad.
105

 Článek 6 Směrnice stanoví, že oprávněný uživatel databáze 

nebo jejích rozmnoženin může vykonávat všechny činnosti uvedené v článku 5 

Směrnice, které jsou nezbytné pro přístup k obsahu databáze a pro jeho obvyklé užívání 

tímto uživatelem, a to bez souhlasu autora databáze. Je-li uživatel oprávněn užívat 

pouze část databáze, vztahuje se toto ustanovení jen na tuto část. Databázová směrnice 

však nikde pojem „oprávněný uživatel“ dále nedefinuje, pouze recitál 34 upřesňuje, že 

jakmile se nositel práva rozhodne zpřístupnit uživateli rozmnoženinu databáze pomocí 

služby on-line nebo jiným způsobem, musí být tomuto oprávněnému uživateli umožněn 

přístup k databázi a dána možnost užívat ji způsobem a za účelem stanoveným 
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v licenční smlouvě uzavřené s nositelem práva, a to i když přístup k ní a její užívání 

vyžaduje vyhrazenou činnost.  

Z tohoto výše uvedeného by se dalo dovodit, že oprávněným uživatelem bude 

zřejmě osoba s platnou licencí poskytnutou autorem databáze k užití databáze způsobem 

v licenci uvedeným. Pokud by tomu tak skutečně bylo, pak by se článek 6 této Směrnice 

pouze omezoval na konstatování, že držitel licence je oprávněn ji užívat způsobem 

uvedeným v licenci.
106

 Případně lze z tohoto článku dovozovat, že oprávněný uživatel je 

vždy oprávněn ke všem těmto vyhrazeným činnostem bez souhlasu autora, za 

předpokladu, že je oprávněným uživatelem. Je zjevné, že definice oprávněného 

uživatele v Databázové směrnici citelně chybí. Tento nedostatek se pak projevil i 

v procesu implementace Směrnice do českého práva, jak bude zdůrazněno v kapitole 

věnující se právní úpravě ochrany databází v České republice. 

Databázová směrnice v článku 6 dále umožňuje členským státům, aby stanovily 

další omezení práv uvedených v článku 5. Členské státy tak mohou v rámci svého 

národního zákonodárství zakotvit jako výjimku (a) právo rozmnožování databáze 

v neelektronické podobě pro osobní potřebu, (b) právo užívání databáze výlučně pro 

účely názorného vyučování nebo vědeckého výzkumu, je-li uveden pramen, v rozsahu 

odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem, (c) právo užívání pro účely veřejné 

bezpečnosti nebo správního či soudního řízení, (d) jiné výjimky z autorského práva, 

které jsou tradičně upraveny vnitrostátním právem, aniž jsou dotčena písmena (a), (b), 

(c). Žádnou z výše uvedených výjimek dle článku 6 této směrnice však nelze vykládat 

tak, že je možné tyto uplatňovat způsobem, který by byl nepřiměřeně na újmu 

oprávněným zájmům nositele práva nebo v rozporu s obvyklým užíváním databáze, 

v tomto případě hovoříme o tzv. třístupňovém testu (three-step test). 

Pokud bychom tedy chtěli shrnout tuto podkapitolu, lze říci, že ochrana 

poskytovaná databázím prostřednictvím autorského práva se vztahuje na jejich 

strukturu, tedy databáze jsou chráněny podle autorského práva pouze v případě, je-li 

způsob výběru nebo uspořádání obsahu vlastním duševním výtvorem autora. Tato 

ochrana prostřednictvím autorského práva je relativně omezená. V případě, že by došlo 

ke zkopírování části databáze, avšak její struktura, tedy způsob výběru nebo uspořádání 

obsahu, by nebyla v rámci tohoto zkopírování osvojena, nedošlo by k porušení 
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autorskoprávní ochrany databáze.
107

 Samotný obsah databází by měl tedy zůstat mimo 

autorskoprávní ochranu. Samozřejmě s výjimkou případu, kdy je obsah databáze tvořen 

díly, která samy o sobě požívají autorskoprávní ochrany. V rámci argumentace pro 

zavedení práva sui generis se pak tohoto argumentu užívá pro odůvodnění potřeby 

přijmout ochranu pro samotný obsah databáze, aby nedocházelo k jeho neoprávněnému 

vytěžování či zužitkování.    

4.2.4. Ochrana sui generis 

 

Ochrana sui generis neboli zvláštní právo pořizovatele databáze je upravena 

v kapitole třetí Databázové směrnice. Tato ochrana je poskytována všem databázím, 

které naplní požadavky určené definicí databáze dle Databázové směrnice, jak byla již 

výše rozebrána. V pozadí přijetí této úpravy byly zejména v té době aktuálně probíhající 

diskuze na téma nedostatečné ochrany databází, a to především jejich obsahu. V rámci 

procesu tvorby textu Databázové směrnice se stále častěji ozývaly hlasy tvrdící, že 

současná ochrana zajišťovaná výlučně prostředky autorského práva nemůže v době 

enormního nárůstu databází a jejich významu ve společnosti postačovat. Pokud 

databáze nenaplní kritérium kreativity, nejsou právem vůbec chráněny. 

 Tyto hlasy volající po dalším právu svého druhu argumentovaly zejména často 

vysokými vklady do tvorby i udržování databází, kdy je v souvislosti s rozvojem 

technologií velice snadné kopírování či jiné zneužívání obsahu databází. Tyto vklady 

přitom samozřejmě zahrnují nejen vklady finanční, ale i osobní vynaložené úsilí či 

technické znalosti a zkušenosti. Výstupem těchto diskuzí bylo přijetí dalšího tzv. 

zvláštního práva pořizovatele databáze (práva sui generis), které má existovat nezávisle, 

resp. paralelně, vedle ochrany autorskoprávní.  

Konkrétní podoba práva sui generis se značně liší od podoby, která byla 

původně obsažena v Prvním návrhu směrnice. Základním východiskem dle Prvního 

návrhu směrnice byla pravidla nekalé soutěže, kdy by k porušení práva sui generis 

docházelo pouze v případě, jednalo-li by se o užití pro komerční účely. Dle tohoto 

Prvního návrhu směrnice měly členské státy zakotvit zvláštní právo pořizovatele 
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databáze jako právo zabránit neoprávněnému vytěžování či zužitkování obsahu 

databáze nebo její části pro komerční účely. Následně díky pozměňovacím návrhům 

byla tato úprava představena v odlišné podobě a toto právo nově definováno jako právo 

zabránit neoprávněnému vytěžování. Schválené znění Databázové směrnice již slovo 

neoprávněné zcela vypustilo, když článek 7 Směrnice stanoví, že členské státy stanoví 

pro pořizovatele databáze právo zabránit vytěžování a/nebo zužitkování celého obsahu 

databáze nebo jeho kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části, pokud pořízení, 

ověření nebo předvedení tohoto obsahu potvrzuje kvalitativně a/nebo kvantitativně 

podstatný vklad. 

Recitál 42 Databázové směrnice dále potvrzuje výše uvedené opuštění konceptu 

podmiňující tuto ochranu nekalosoutěžním jednáním, když uvádí, že toto zvláštní právo 

se týká nejen vytvoření parazitujícího konkurenčního produktu, ale také každého 

uživatele, který svou činností způsobí z kvalitativního nebo kvantitativního hlediska 

závažnou újmu na vkladu. Jak již bylo uvedeno v textu výše, toto právo existuje 

nezávisle na autorskoprávní ochraně poskytované databázi, přičemž může být 

uplatňováno současně s autorskoprávní ochranou. Rovněž v tomto ohledu se konečné 

znění Databázové směrnice odchýlilo od Prvního návrhu směrnice, kde toto právo mělo 

tvořit pouze určitou pojistku pro případ, kdy zde nebyla možná ochrana prostřednictvím 

autorského práva ani práv příbuzných právu autorskému. Došlo tedy k tomu, že právo 

sui generis vytvořilo navíc další formu ochrany, která může existovat současně s již 

existujícími právy duševního vlastnictví.
108

 

Právo sui generis je zvláštním majetkovým právem, jež svědčí pořizovateli 

databáze, který jej může převést, postoupit či jej učinit předmětem licenční smlouvy.
109

 

Toto zvláštní majetkové právo je právem k obsahu databáze, které poskytuje ochranu 

investicím vložených do získávání a ověřování dat vkládaných do databáze. Recitál 40 

Směrnice toto shrnuje tak, že předmětem zvláštního práva je zajistit ochranu vkladů do 

pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze na omezenou dobu trvání práva. 

K tomu dále dodává, že tento vklad může spočívat v poskytnutí finančních prostředků 

a/nebo ve vynaložení času, práce a energie. 

Dle recitálu 7 Databázové směrnice vyžaduje pořízení databází značné lidské, 

technické a finanční prostředky, zatímco je možné tyto databáze rozmnožovat nebo 
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zpřístupňovat za zlomek nákladů potřebných k jejich samostatnému vytvoření. Toto 

právo sui generis tedy chrání pořizovatele databáze, tj. jeho vynaložené úsilí, energii a 

čas i jeho investované finanční prostředky. Definici pojmu pořizovatel databáze ve 

Směrnici nenajdeme, lze však výkladem dovozovat, že je to osoba, která vyvine 

iniciativu a nese riziko za provedení vkladů. Těmito osobami však nejsou 

subdodavatelé.
110

  

Toto právo se však vztahuje pouze na databáze, jejich pořizovatel nebo nositel 

práv je státním příslušníkem členského státu nebo je usazen na území Společenství.
111

 

Ve vztahu k právnickým osobám toto právo Směrnice přiznává v případě, že jsou 

zřízené v souladu s právem členského státu a mají své sídlo, správní ústředí nebo hlavní 

provozovnu ve Společenství. Fyzickým osobám, které nesplní výše uvedené požadavky, 

svědčí právo sui generis pouze za předpokladu, že jejími pořizovateli jsou státní 

příslušníci třetích zemí nebo osoby s obvyklým bydlištěm ve třetích zemích, které 

poskytují srovnatelnou ochranu databázím pořízeným těmito osoba. Totéž platí i pro 

právnické osoby, které nejsou usazeny v členském státě.
112

 V těchto případech se tedy 

uplatňuje princip reciprocity. Dále článek 11 odst. 3 Databázové směrnice umožňuje, 

aby Rada na návrh Komise sjednala dohody o rozšíření práva na databáze vytvořené ve 

třetích zemích. Ani v těchto případech však doba ochrany rozšířená a databáze podle 

tohoto postupu nesmí přesáhnout dobu ochrany podle článku 10 Databázové směrnice. 

Jak plyne i z recitálu 41 Směrnice, který nám nabízí pracovní definici 

pořizovatele databáze, základním a nepostradatelným pojmem, kterým je třeba se 

zabývat na prvním místě, je pojem „vklad“. Z Databázové směrnice plyne, že právo sui 

generis poskytuje ochranu různým formám vkladu. Recitál 7 Směrnice uvádí, že 

ochrana je poskytována lidským, technickým a finančním prostředkům, recitál 12 

Směrnice uvádí investice do moderních systémů ukládání a zpracování informací, 

recitál 39 Směrnice odkazuje na finanční a odborné vklady při získávání a 

shromažďování obsahu databáze a konečně recitál 40 Směrnice doplňuje, že tento vklad 

může spočívat v poskytnutí finančních prostředků a/nebo ve vynaložení času, práce a 

energie. Všechny výše uvedené vklady odkazují na vklady uskutečněné v souvislosti 
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s pořízení, ověřením nebo předvedením obsahu databáze a nezahrnují pouze vklady 

finanční, ale i vklady spočívající v dovednostech a úsilí pořizovatele databáze. 

Směrnice dále v článku 7 odst. 1 specifikuje, že tento vklad do pořízení, ověření 

nebo předvedení obsahu databáze musí být kvalitativně a/nebo kvantitativně podstatný. 

Obecně se kvalitativním vkladem rozumí vklad vyplývající z odborných znalostí a 

zkušeností, vynaloženého úsilí a energie., zatímco vklad kvantitativní bere v úvahu 

vyčíslitelné prostředky. Dalším výkladem těchto pojmů se bude autorka této práce 

zabývat v následujících podkapitolách věnujícím se základním rozhodnutím Soudního 

dvora, když právě v nich došlo k objasnění základních principů sui generis ochrany 

databází. 

Kvalitativně a/nebo kvantitativně podstatný vklad přitom musí být učiněn 

v rámci procesu pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze. Pořízením obsahu 

databáze pak rozumíme shromažďování děl, údajů nebo jiných nezávislých prvků, které 

tvoří databázi, ověření obsahu databáze zahrnuje kontrolu, opravu a aktualizaci dat, 

které již v databázi existují a předvedení obsahu databáze představuje vyhledání a 

sdělení dat, jako například digitalizace analogových souborů, tvorba aplikace thesaurus 

nebo tvorba uživatelského rozhraní.
113

 

Splní-li pořizovatel databáze výše uvedené požadavky, má právo zabránit 

vytěžování a/nebo zužitkování obsahu databáze. Článek 7 Směrnice ve svém odstavci 2 

obsahuje definici těchto pojmů. Vytěžováním rozumí trvalý nebo dočasný přenos celého 

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

nebo jakýmkoli způsobem. Bez ohledu na prostředky tedy vytěžování zahrnuje zejména 

jakékoli kopírování, stahování obsahu, tisk či jakékoli jiné rozmnožování, a to jakoukoli 

formou. Zužitkování pak Směrnice definuje jako jakýkoli způsob zpřístupnění veřejnosti 

celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozšiřováním rozmnoženin, 

pronájmem, spojením on-line nebo jinými způsoby přenosu. Přičemž prvním prodejem 

rozmnoženiny databáze ve Společenství nositelem práva nebo s jeho souhlasem se 

vyčerpá právo na kontrolu opětného prodeje této rozmnoženiny ve Společenství. Za 

vytěžování ani zužitkování se pak nepovažuje veřejné půjčování. 
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O porušení práva sui generis však hovoříme pouze v případě, dojde-li k vytěžení 

a/nebo zužitkování celého obsahu databáze nebo jeho kvalitativně nebo kvantitativně 

podstatné části.
114

 V textu Databázové směrnice však výkladová vodítka k tomu, co 

rozumět pod pojmy kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad nenalezneme. Opět 

to byl Soudní dvůr, který se k těmto pojmům v rámci svých rozhodnutí vyjádřil a 

poskytl tak pro jejich výklad základní východiska. Jak již bylo uvedeno výše v textu, 

tato rozhodnutí budou dále rozebrána. 

Vedle zakázaného vytěžování či zužitkování celého obsahu databáze nebo jeho 

kvalitativních či kvantitativních částí Směrnice rovněž považuje za nedovolené takové 

jednání, dochází-li k opakovanému a systematickému vytěžování a/nebo zužitkování 

nepodstatných částí obsahu databáze, které předpokládá činnost v rozporu s obvyklým 

užíváním databáze nebo které neodůvodněně poškozuje oprávněné zájmy pořizovatele 

databáze.  

Databázová směrnice dále v článku 8 specifikuje práva a povinnosti 

oprávněného uživatele. Jak již bylo uvedeno výše v textu této práce, pojem oprávněný 

uživatel není výslovně ve Směrnici definován, avšak bývá dovozováno, že je jím 

fyzická či právnická osoba, která disponuje přístupem k databázi na základě určitého 

titulu, typicky na základě licence od pořizovatele databáze či využitím institutu výjimek 

ze zvláštního práva dle článku 9 Směrnice. Oprávněnému uživateli nesmí pořizovatel 

databáze bránit ve vytěžování a/nebo zužitkování kvalitativně nebo kvantitativně 

nepodstatných částí obsahu databáze, která je jakýmkoli způsobem zpřístupněna 

veřejnosti, a to nezávise na účelu využití. Totéž platí pro případ, že je oprávněný 

uživatel oprávněn vytěžovat a/nebo zužitkovat pouze část databáze (článek 8 odst. 1 

Databázové směrnice). 

Ani v případě, že byla databáze zpřístupněna veřejnosti, však nesmí oprávněný 

uživatel provádět úkony, které jsou v rozporu s obvyklým užíváním databáze nebo které 

neodůvodněně poškozují oprávněné zájmy pořizovatele databáze (článek 8 odst. 2 

Databázové směrnice). Rovněž takový oprávněný uživatel nesmí způsobit újmu nositeli 

autorského práva nebo práva s ním souvisejícího k dílům nebo jiným předmětům 

ochrany obsaženým v databázi (článek 8 odst. 3 Směrnice). V článku 9 Směrnice jsou 

pak upraveny výjimky ze zvláštního práva pořizovatele databáze, které omezují toto 
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právo sui generis. Dle tohoto článku členské státy mohou stanovit, že oprávněný 

uživatel databáze, která je jakýmkoli způsobem zpřístupněna veřejnosti, může bez 

souhlasu jejího pořizovatele vytěžit nebo zužitkovat podstatnou část jejího obsahu, 

a) jde-li o vytěžování obsahu neelektronické databáze pro osobní potřebu; 

b) jde-li o vytěžování pro účely názorného vyučování nebo vědeckého výzkumu, 

je-li uveden pramen, v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným 

cílem; 

c) jde-li o vytěžování a/nebo zužitkování pro účely veřejné bezpečnosti nebo 

správního či soudního řízení. 

 

Jak vyplývá ze znění článku 9 Směrnice, je ponecháno na vůli členských států, 

zda a do jaké míry budou tyto v Databázové směrnici navržené výjimky implementovat. 

Přičemž v případě, že členské státy využijí možnosti povolit oprávněnému uživateli 

databáze vytěžení podstatné části obsahu pro účely názorného vyučování nebo 

vědeckého výzkumu, mohou omezit toto povolení jen na určité kategorie vzdělávacích 

nebo výzkumných institucí (recitál 51 Směrnice). Recitál 52 Směrnice dále umožňuje, 

aby členské státy zachovaly výjimky přiznané tradičně podle národní právní úpravy 

v případě, že v národní legislativě těchto členských států již existovala zvláštní právní 

úprava srovnatelná se zvláštním právem stanoveným v Databázové směrnici.  

Takto úzce definované výjimky ze zvláštního práva pořizovatele databáze, které 

navíc členské státy mohou v rámci procesu implementace této Směrnice zcela 

ignorovat, však vyvolávají otázky, zda toto právo sui generis nemůže vést k omezení 

přístupu k informacím, které jsou bezpochyby zásadní pro rozvoj vědy a techniky. 

V prvotním návrhu Směrnice zahrnovala základní případy pro udělování zákonných 

licencí. Pokud určitá data či informace mohly být získány pouze z konkrétního jednoho 

zdroje (sole source databases) pořizovatel databáze měl mít povinnost udělit licenci za 

spravedlivých a nediskriminujících podmínek k užití těchto dat.
115

 Ustanovení týkající 

se zákonných licencí však ve schváleném textu Databázové směrnice nenalezneme, 

neboť bylo bez relevantního zdůvodnění vypuštěno.  

                                                 
115

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

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

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

 



55 

Tento krok je překvapivý i z toho důvodu, že v roce 1995 proběhlo soudní řízení 

před Soudním dvorem ve věci Magill.
116

 V tomto případě Soudní dvůr potvrdil 

rozhodnutí Evropské komise, která rozhodla o zákonné licenci ve věci televizního 

vysílání stanic BBC, ITV a RTE, kteří byli nositeli autorských práv ke svým seznamům 

televizních pořadů. Irskému vydavateli Magillovi byla odepřena licence k tomu, aby 

mohl vydat irský televizní program zahrnující televizní program jak stanice BBC, ITV 

tak RTE, který v té době nebyl k dispozici pro irské diváky. Nicméně tito výše uvedení 

televizní vysílatelé odmítli licenci udělit a Evropská komise dovodila, že se v tomto 

případě jednalo o zřejmé zneužití jejich dominantní pozice na trhu, což Soudní dvůr ve 

svém rozhodnutí potvrdil. I přes toto rozhodnutí Soudního dvoru nedošlo k tomu, že by 

bylo začleněno propracované ustanovení týkající se zákonných licencí do textu 

Databázové směrnice.  

Ochranná doba podle článku 10 Databázové směrnice práva sui generis trvá 

patnáct let a běží ode dne dokončení databáze a končí uplynutím patnácti let od 1. ledna 

roku následujícího po dokončení databáze (článek 10 odst. 1 Směrnice). V případě 

databáze, která je zpřístupněna jakýmkoli způsobem veřejnosti před uplynutím těchto 

patnácti let, trvá doba sui generis ochrany patnáct let od 1. ledna roku následujícího po 

dni, kdy byla tato databáze zpřístupněna veřejnosti poprvé (článek 10 odst. 2 Směrnice). 

Jak vyplývá z recitálu 53 Směrnice, nese důkazní břemeno ohledně dne dokončení 

databáze pořizovatel databáze.  

Kontroverzní je z mého pohledu zejména článek 10 odst. 3 Směrnice stanovující, 

že v případě, dojde-li k jakékoli kvalitativně či kvantitativně podstatné změně obsahu 

databáze, která představuje z kvalitativního nebo kvantitativního hlediska podstatný 

vklad, začne tato ochranná doba běžet opětovně od počátku. Důkazní břemeno o splnění 

předpokladů vedoucích k závěru, že významnou změnu obsahu databáze je třeba 

považovat za podstatný nový vklad, nese opět pořizovatel databáze (recitál 53 

Směrnice). Za kvalitativní nebo kvantitativní podstatou změnu obsahu databáze se 

považuje zejména jakákoli podstatná změna vyplývající z nahromaděných následných 

dodatků, výmazů nebo změn. Recitál 55 Směrnice k tomuto dodává, že podstatný nový 

vklad, který má za následek nový běh trvání ochrany, může zahrnovat důkladné 

ověřování obsahu databáze. 
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Toto ustanovení článku 10 odst. 3 Databázové směrnice považuji za 

kontroverzní zejména z toho důvodu, že zde dle mého názoru zcela chybí specifikace 

toho, zda se tato nová patnáctiletá ochranná doba vztahuje na celý obsah databáze či 

pouze na její pozměněnou či aktualizovanou část. V případě, že by se jednalo o první 

případ, měla by takováto databáze v podstatě ničím nelimitovanou věčnou ochranu, 

pokud by její pořizovatel obsah databáze neustále aktualizoval či pozměňoval tak, aby 

došlo ke splnění požadavků daných Směrnicí.  

V případě restriktivního výkladu článku 10 odst. 3 Databázové směrnice, tedy 

pokud by se nová doba ochrany vztahovala pouze na pozměněnou či aktualizovanou 

část obsahu databáze, by však v praxi bezpochyby docházelo ke značně 

komplikovaným situacím, protože by nebylo vůbec snadné běžnými prostředky zjistit, o 

jakou část obsahu databáze se jedná. Běžný uživatel by tedy mohl snadno toto zvláštní 

právo pořizovatele databáze porušit, aniž by si toho byl vědom. Uplynutím doby 

ochrany pak právo sui generis zaniká a databáze se tak stává volným statkem, který 

mohou všichni potenciální uživatelé bez souhlasu pořizovatele databáze užívat.  

Vrátíme-li se opět k tématu zavedení ochrany sui generis, jak lze sledovat na 

poměru evropského a amerického trhu databází, tato nová ochrana databází nevedla ke 

zvýšení investic do databází a tím ani k jejich další význačnější tvorbě. Ve vztahu 

k rozvoji databázového trhu neměla sui generis ochrana a toto nové právo duševního 

vlastnictví zavedené Databázovou směrnicí velký přínos. Jeho zavedení nebylo 

podloženo řádně zdůvodněnou studií a alternativy této sui generis ochrany rovněž 

nebyly dle mého názoru brány příliš v potaz. Mezi tyto alternativy sui generis ochrany 

je pak třeba jmenovat na prvním místě zejména licence.  

V případě, že databáze nenaplňuje požadavky pro to, aby jí byla poskytnuta 

autorskoprávní ochrana, je možné tuto situaci řešit prostřednictvím smluvního práva. 

V takovéto situaci si smluvní strany mohou ujednat podmínky pro vytěžování, 

respektive užívání obsahu databáze. Porušení těchto podmínek pak může být 

sankcionováno dle smluvních ustanovení. Nejčastěji se tato možnost využívá v případě 

elektronických databází, kdy v kombinaci s technickými prostředky ochrany lze 

umožnit přístup uživateli jen k omezenému množství informací z databáze a to v rámci 

určitého i přesně stanoveného časového intervalu.  
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Ve svém rozhodnutí Directmedia proti Universität
117

 tuto možnost zmiňuje i 

Soudní dvůr: „Osoba, která vytvořila databázi, si může zajisté vyhradit právo 

výlučného přístupu ke své databázi nebo vyhradit přístup k ní určeným osobám nebo 

také vázat tento přístup na konkrétní podmínky, například finanční povahy.“
118

 V tomto 

rozhodnutí Soudní dvůr odkazuje rovněž na své starší rozhodnutí The British 

Horseracing Board Ltd. a další proti William Hill Organization Ltd.,
119

 v jehož 

odůvodnění (konkrétně jeho bod 55) byla tato možnost rovněž zmíněna.  

Další komplementární forma ochrany databází je pak bezpochyby možná 

ochrana proti nekalosoutěžnímu jednání. V rámci této ochrany je, zjednodušeně řečeno, 

zakázáno jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a 

je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům. V rámci českého práva je úprava nekalé 

soutěže zakotvena v § 44 až § 52 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném 

znění (dále jen „ObchZ“). Tato ochrana prostřednictvím soutěžního práva je tak 

relativní, tedy je možné ji uplatnit pouze mezi soutěžiteli v rámci hospodářské soutěže. 

Tento argument se objevil v souvislosti s diskuzemi o zavedení sui generis ochrany, kdy 

byla ochrana soutěžním právem uváděná jako nedostatečná, když nová sui ochrana 

může působit erga omnes. Ve vztahu k právní ochraně databází bychom mohli zmínit 

dvě zvláštní skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání dle českého právního řádu, 

které by připadaly za splnění zákonných podmínek v úvahu ve vztahu k databázím, 

konkrétně se jedná o nebezpečí vyvolání záměny (§47 ObchZ) a porušení obchodního 

tajemství (§51 ObchZ). Při splnění zákonných podmínek však ObchZ přiznává ochranu 

proti porušení obchodního tajemství i erga omnes (§17 a násl. ObchZ).  

Z výše uvedeného podle názoru autorky jednoznačně vyplývá, že ve vztahu 

k posilování práv duševního vlastnictví je třeba před přijetím jakékoli nové právní 

úpravy postupovat obezřetně, s kalkulací nejen veškerých možných pozitiv ale i 

reálných negativ, která mohou s přijetím nové právní úpravy souviset. V určitých 

případech, jako tomu bylo právě u Databázové směrnice a nové sui generis ochrany, 
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existují alternativy použitelné a mající obdobný efekt a účinky jako případně nově 

zaváděná právní úprava.  
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4.3. Databázová směrnice ve světle judikatury Soudního dvora  

 

Článek 19 Smlouvy o Evropské unii
120

 (dále jen „SEU“), která spolu se 

Smlouvou o fungování Evropské unie
121

 (dále jen „SFEU“) představuje zakládací či 

zřizovací smlouvy jako vlastní soubor právních norem Evropské unie, stanoví: „Soudní 

dvůr Evropské unie se skládá ze soudního dvora, Tribunálu a specializovaných soudů. 

Zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění Smluv. Soudní dvůr Evropské unie 

se skládá z jednoho soudce z každého členského státu. Jsou mu nápomocni generální 

advokáti.“ Soudní dvůr Evropské unie se tak skládá z 28 soudců
122

 a 8 generálních 

advokátů, jejichž úkolem je předkládat stanoviska k případům předložených soudu. 

Tato stanoviska přitom mají být odborná, nezávislá a nestranná, generální advokáti tedy 

nejsou představiteli či zástupci žádné ze stran či nejsou považováni za orgán Unie. 

Jejich úkolem je sloužit pouze právu a spravedlnosti nezávisle na členských státech.
123

 

Soudci a advokáti jsou jmenováni na období šesti let a mohou být jmenováni i 

opětovně. S ohledem na velký počet případů byl zřízen Tribunál, který se zabývá 

případy předloženými fyzickými osobami, právnickými osobami či některými 

organizacemi, a dále případy z oblasti hospodářské soutěže. Jako specializovaný soud 

dosud působí pouze Soud pro veřejnou službu EU, který rozhoduje spory mezi 

Evropskou unií a jejími zaměstnanci. 

Oblast působnosti Soudního dvora EU je dále vymezena v čl. 19 odst. 3 SEU: 

„Soudní dvůr EU rozhoduje v souladu se Smlouvami: 

a) o žalobách podaných členským státem, orgánem nebo fyzickými či 

právnickými osobami; 

b) na žádost vnitrostátních soudů o předběžných otázkách týkající se výkladu 

práva Unie nebo platnosti aktů přijatých orgány; 

c) v ostatních případech uvedených ve Smlouvách. 
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Jak vyplývá již ze samotného textu SEU, Soudní dvůr Evropské unie hraje významnou 

a nezastupitelnou roli při výkladu práva Evropské unie, když představuje nejvyšší 

instanci v oblasti evropského práva, přičemž je vázán a vychází pouze z evropského 

práva. Zajišťuje dodržování evropského práva při výkladu (interpretaci) a provádění 

(aplikaci) evropského práva primárního i sekundárního.
124

 Soudní dvůr Evropské unie 

provádí výklad právních předpisů Evropské unie a zajišťuje tedy jejich jednotné 

uplatňování ve všech členských státech Evropské unie.
125

 Právě řízení o předběžné 

otázce (preliminary rulings) dle článku 267 SFEU se týkají zejména výkladu práva 

Evropské unie. Vyvstane-li v řízení před národním soudem kteréhokoliv členského státu 

pochybnost ve vztahu k výkladu či aplikaci evropského práva, nikoli tedy ve vztahu ke 

skutkové podstatě věci, může tento soud, v případě, že považuje takové rozhodnutí za 

zásadní pro rozhodnutí ve věci, požádat Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí v této 

otázce. 

Právě prostřednictvím tohoto institutu zajišťuje Soudní dvůr jednotný výklad a 

aplikaci evropského práva v členských státech, když rozhodnutí v konkrétní věci je pro 

daný národní soud závazné, pro obdobné případy pak dané konkrétní rozhodnutí 

Soudního dvoru představuje nezávazné vodítko. Řízení o předběžné otázce představuje 

důležitý prostředek v rámci procesu  integrace evropského právního systému. Plní 

významný úkol, spočívající v zajišťování jednoty evropského práva a jeho shodné 

aplikace v rámci Evropské unie.
126

 

4.3.1. Kvarteto soudních rozhodnutí z roku 2004 

V roce 2004 se Soudní dvůr zabýval posouzením předběžných otázek 

předložených národními soudy ve čtyřech velice podobných soudních sporech, které se 

týkaly výkladu Databázové směrnice. Tyto předběžné otázky národních soudů se přitom 

vztahovaly jednak k samotnému pojmu databáze a dále k výkladu práva sui generis a 

jeho dosahu v oblasti sportovního sázení. Stanoviska generální advokátky k těmto 

rozhodnutím připravila generální advokátka Christine Stix-Hackl (dále jen „GA“) a 
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bylo přednesené dne 8. června 2004. V návaznosti na ně pak Soudní dvůr dne 9. 

listopadu 2004 rozhodl ve čtyřech souběžných řízeních a přijal čtyři soudní rozhodnutí 

ve vztahu k výkladu Databázové směrnici.  

Každá z těchto čtyř kauz byla řešena v rámci samostatného soudního řízení o 

předběžné otázce a stejně tak byla každá kauza samostatně rozhodnuta. Mezi tyto 

případy jmenovitě patří Fixtures Marketing Ltd. proti Svenska Spel AB,
127

  Fixtures 

Marketing Ltd. proti Oy Veikkaus Ab,
128

 Fixtures Marketing Ltd. proti Organismos 

prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)
129

 a The British Horseracing Board Ltd. 

a další proti William Hill Organization Ltd.
130

 Všechny tyto případy pojí obdobná 

skutková podstata, když databáze, které jsou předmětem sporu v jednotlivých 

případech, souvisí se sportovní tématikou, tj. sportovním sázením. Rozhodnutí o těchto 

předběžných otázkách ve vztahu k výkladu Databázové směrnice byla očekávána 

s napětím nejen mezi pořizovateli databází, ale i mezi odborníky z řad právníků či 

akademickou obcí.  

Výklad, který Soudní dvůr v rámci těchto rozhodnutí poskytl, byl překvapivě 

značně restriktivní, když ochranu poskytovanou databázím prostřednictvím práva sui 

generis dle těchto rozhodnutí definitivně nelze automaticky spojovat s jakoukoli 

investicí do databáze. V důsledku těchto rozhodnutí tak znovu ožila debata o samotném 

účelu přijetí této Směrnice, a zřejmě relativně zbytečném zavedení práva sui generis, 

které by jako prostředek ochrany databází mohl být dle jeho odpůrců snadno 

nahraditelný jinými právními instituty. Toto kvarteto soudních rozhodnutí tedy bylo 

přijato laickou i odbornou veřejností s rozporuplnými pocity a vyvolalo více otázek než 

odpovědí. 

Tři spory byly iniciovány společností Fixtures Marketing Ltd., která byla 

pověřena organizátory anglických a skotských fotbalových utkání, prostřednictvím 

skotské společnosti Football Fixtures Limited,
131

 aby upravila používání rozpisů utkání 

na základě udělených licencí. Fixtures Marketing Ltd. žalovala švédskou společnost 
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Svenska Spel AB, finskou společnost Oy Veikkaus Ab a řeckou společnost Organismos 

prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP) z titulu vytěžování a zužitkování 

databáze. 

 V Anglii organizuje profesionální ligové soutěže ve fotbale Football Association 

Premier League Ltd a zároveň i Football Leagau Ltd. Ve Skotsku pak tyto soutěže 

organizuje Scottish Football League
132

. Pod pojmem organizování profesionální ligové 

soutěže ve fotbale si můžeme představit zejména sestavování rozpisů zápasů 

v konkrétní sezóně, což vzhledem k tomu, že se za sezónu v Anglii a Skotsku odehraje 

cca 2700 zápasů, může být velice pracné. Přičemž začátky těchto prací je třeba 

naplánovat již jeden rok před zahájením konkrétní sezóny. Všechny tyto informace ve 

vztahu k organizování profesionálních ligových soutěží ve fotbale se pak ukládají 

v elektronické podobě, jsou jednotlivě přístupné a jsou uspořádány jednak 

chronologicky a jednak dle konkrétního družstva. Tyto rozpisy utkání se zveřejňují 

mimo jiné v tištěných brožurkách, přičemž v každé sezóně se uskuteční utkání, která 

jsou rozdělena do 41 týdnů. 

Společnost Football Fixtures Ltd. získala na základě licenčních smluv od 

organizátorů anglických a skotských ligových soutěží ve fotbale nejen oprávnění ke 

správě používání rozpisů zápasů ligových soutěží ve fotbale, ale i právo zastupovat 

nositele práv duševního vlastnictví k těmto rozpisům. Společnost Football Fixtures Ltd. 

vypracovala pro účely soudních řízení přehled času, práce a nákladů, které jsou 

nezbytné pro sestavení rozpisů a vyčíslila náklady na sestavení a správu rozpisů 

v Anglii na přibližně 11,5 milionů liber ročně. Dále vyčíslila rovněž příjmy z licencí 

poskytnutých s ohledem na údaje o rozpisech v anglické databázi asi na 7 milionů liber. 

Práva na správu a užití databází mimo Velkou Británii postoupila společnost Football 

Fixtures Ltd. společnosti Fixtures Marketing Limited. 

Společnost Fixtures Marketing Limited tedy v prvním sporu
133

 tvrdila, že tím, že 

švédská společnost Svenska Spel organizuje ve Švédsku sázkové hry týkající se 

zejména zápasů anglických a skotských ligových soutěží ve fotbale a rozmnožuje za tím 
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účelem údaje o těchto zápasech, vytěžuje společnost Svenska Spel podstatnou část 

databáze. Toto vytěžování spatřuje společnost Fixtures Marketing Ltd. v tom, že jsou 

reprodukovány údaje o těchto utkáních na sázkových kupónech a dále toto jednání 

společnosti Svenska Spel považuje za systematické vytěžování a zužitkování částí 

obsahu databáze, které je v rozporu s obvyklým užíváním databáze a neodůvodněně 

poškozuje zájmy fotbalových lig.  

Fixtures Marketing Ltd. tvrdí, že obě databáze, jedna pro všechny divize 

v Anglii a druhá pro všechny divize ve Skotsku, jsou chráněny právem sui generis, když 

obsahují údaje, z nichž vycházejí předmětné rozpisy, a jednáním společnosti Svenska 

Spel tak dochází k porušení práv k duševnímu vlastnictví. Společnost Svenska Spel se 

naopak v daném sporu brání tím, že provedený vklad do databází souvisí se sestavením 

rozpisů, a nikoli s pořízením, ověřením nebo předvedením údajů, které jsou v rozpisech 

obsaženy. Nároky společnosti Fixtures Marketing Ltd. tak zpochybňuje a neuznává, 

když tvrdí, že data užívaná v rámci své činnosti získala z jiných dostupných zdrojů, tj. 

z novin, teletextu či přímo od konkrétních fotbalových družstev. 

Soudní dvůr se v rámci předložení předběžných otázek domníval, že je třeba 

rozhodnout o těchto předběžných otázkách, když Databázová směrnice v tomto směru 

nedává národním soudům jasnou odpověď. Znění Databázové směrnice neposkytuje 

žádné jasné vodítko k určení, zda je při posuzování otázky, jestli určitá databáze 

podléhá ochraně, třeba brát v úvahu také účel či účely databáze, a pokud tomu tak je, 

jaký má být tomuto účelu či účelům připisován význam. Dále dle názoru Soudního 

dvoru není jasné jaký druh vkladu ve formě práce či nákladů lze brát v úvahu při 

rozhodování o otázce podstatného vkladu, jak mají být vykládány pojmy vytěžování 

nebo zužitkování databáze nebo její podstatné části a vytěžování nebo zužitkování 

nepodstatných částí databáze, které neodůvodněně poškozuje.
134

 

Dle stanoviska GA se předběžné otázky postupujícího soudu vztahují k výkladu 

řady ustanovení Směrnice, zejména se týkají rozsahu působnosti Směrnice, podmínek 

zvláštního práva a jeho obsahu. Ve vztahu k rozsahu působnosti Směrnice (předmět 

ochrany) stojí za zmínku polemika GA nad tím, zda má zvláštní právo sloužit k ochraně 

výkonu, a sice v podstatě ochraně činnosti k vytvoření databáze, nebo k ochraně 

výsledku této činnosti. K tomu GA uvádí, že Směrnice chrání databáze, respektive 

                                                 
134
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jejich obsah, nikoli však v nich obsažené informace jako takové a ve výsledku jde tedy 

o ochranu získaného produktu, když jsou společně s tím chráněny i použité prostředky, 

tj. vklad.  

V rozhodnutí, které je předmětem této případové studie, se Soudní dvůr blíže 

nezabývá samotným pojmem databáze. Obsahu pojmu databáze ve smyslu čl. 1 odst. 2 

Směrnice je však vymezen v rozhodnutí Fixtures Marketing Ltd. proti OPAP. Soudní 

dvůr v bodě 20 tohoto rozhodnutí uvádí, že zákonodárce Společenství měl v úmyslu 

definovat databázi ve smyslu Směrnice široce bez ohledu na formální, technické nebo 

materiální aspekty, přičemž v bodě 27 tohoto rozhodnutí k tomuto dodává, že 

v kontextu extenzivního výkladů z různých článků Směrnice vyplývá, že pojem 

databáze ve smyslu této Směrnice je zvláštní tím, že se odvíjí od funkčního kritéria. 

 V bodě 33 tohoto rozhodnutí Soudní dvůr k tomuto doplňuje, že informace o 

datu, čase, identifikaci družstev a informace o tom, zda se jedná o domácí družstvo či 

družstvo hostů, vztahující se k určitému fotbalovému utkání, spadají po pojem nezávislé 

prvky ve smyslu čl. 1 odst. 2 Směrnice, neboť mají samostatnou informační hodnotu. 

Kompilace dat, časů a názvů družstev vztahujících se k utkáním v jednotlivých kolech 

ligové soutěže ve fotbale je za těchto okolností souborem nezávislých prvků. 

Uspořádání těchto dat, časů a názvů družstev vztahujících se k jednotlivým fotbalovým 

utkáním ve formě rozpisu utkání splňuje podmínky systematického nebo metodického 

uspořádání a individuální přístupnosti jednotlivých prvků tvořících tento soubor.
135

 

Klíčovým pojmem, kterým se všechna „Fixtures rozhodnutí“ zabývají, je výraz 

podstatný vklad dle čl. 7 odst. 1 Databázové směrnice, který navíc musí mít kvalitativně 

nebo kvantitativně podstatný charakter. Pouze databáze, které splňují toto konkrétní 

kritérium, tj. že pořízení, ověření nebo předvedení jejich obsahu svědčí o kvalitativně 

nebo kvantitativně podstatném vkladu, se kvalifikují pro ochranu formou zvláštního 

práva. S ohledem na to, že sama Databázová směrnice neobsahuje definici kvalitativně 

či kvantitativně podstatného vkladu, bylo na místě požádat Soudní dvůr o objasnění 

těchto pojmů.  

Soudní dvůr v bodě 23 rozhodnutí Fixtures Marketing Ltd. proti Svenska Spel 

AB stanoví, že pojem vklad spojený s pořízením, ověřením nebo předvedením obsahu 
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databáze musí být obecně chápán tak, že se jedná o vklad určený ke zřízení dané 

databáze jako takové. Vklad spojený s pořízením obsahu databáze je pak třeba chápat 

tak, že označuje prostředky vynaložené k získání existujících prvků a jejich 

shromáždění v uvedené databázi s výjimkou prostředků použitých k samotnému 

vytvoření prvků. V bodě 27 tohoto rozhodnutí Soudní dvůr specifikuje, že pojem vklad 

spojený s ověřením obsahu databáze musím být chápán tak, že zahrnuje prostředky 

používané ke kontrole správnosti prvků získávaných při zřizování databáze, jakož i za 

jejího fungování, s cílem zajistit spolehlivost informace v této databázi obsažené. Vklad 

spojený s předvedením obsahu databáze pak odkazuje na prostředky, které mají této 

databázi dát její funkci zpracovávání informací, a sice prostředky určené 

k systematickému či metodickému uspořádání prvku obsažených v této databázi, jakož i 

k organizaci jejich individuální přístupnosti. 

Pouze takový vklad, který je možné kvalifikovat jako kvalitativně či 

kvantitativně podstatný, však zakládá databázi ochranu sui generis. Vklad spojený se 

zřízením databáze může spočívat v použití lidských zdrojů nebo finančních či 

technických prostředků, avšak musí být podstatný z hlediska kvantity nebo kvality. 

Kvantitativní hledisko bere v úvahu vyčíslitelné prostředky a kvalitativní hledisko 

nekvantifikovatelné úsilí, jako je duševní úsilí nebo vynaložená energie.
136

 

Ve vztahu k těmto případům „Fixtures Marketing“ uvedl Soudní dvůr, že 

prostředky vynaložené v rámci organizace ligových soutěží ve fotbale k určování dat, 

časů konání a domácích či hostujících družstev, u utkání v jednotlivých kolech soutěže 

a vklad spojený s tvorbou rozpisů utkání, představují vklad, který se vztahuje k samotné 

organizaci ligových soutěží, souvisí s vytvářením údajů obsažených v předmětné 

databázi, a sice údajů, které se týkají jednotlivých ligových utkání.
137

 Přičemž jak sama 

společnost Fixtures Marketing Ltd. zdůrazňuje ve svých vyjádřeních, získávání a 

shromažďování je nerozlučně spjato s vytvářením těchto údajů, na kterém se tyto ligy 

podílejí, neboť jsou odpovědné za organizaci ligových soutěží ve fotbale.  

Pořízení obsahu rozpisu fotbalových utkání tudíž nevyžaduje žádný vklad, jenž 

by byl samostatný ve vztahu ke vkladu, který vyžaduje vytváření údajů obsažených 

v tomto rozpisu.
138

 Obdobně se pak Soudní dvůr vyjadřuje k ověření a předvedení 
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rozpisu fotbalových utkání a shrnuje, že pořízení, ověření ani předvedení obsahu 

rozpisu fotbalových utkání nesvědčí o podstatném vkladu, jenž by mohl odůvodnit 

poskytnutí ochrany z titulu zvláštního práva zavedeného článkem 7 Směrnice. 

Závěrem Soudní dvůr uvádí, že pojem vklad spojený s pořízením databáze je 

třeba chápat tak, že označuje prostředky vynaložené na získání existujících prvků a 

jejich shromáždění v uvedené databázi. Nezahrnuje prostředky použité k samotnému 

vytvoření prvků tvořících obsah databáze. V kontextu sestavování rozpisu utkání pro 

účely organizace ligových soutěží ve fotbale tedy nezahrnuje prostředky vynaložené na 

určení dat, časů konání a soupeřících družstev u jednotlivých utkání těchto ligových 

soutěží.
139

 

Tímto konstatováním Soudní dvůr uzavřel proces odpovědí na předběžné otázky 

položené Högsta domstolen (švédský odvolací soud) a uvedl, že vzhledem k výše 

uvedenému není namístě odpovědět na ostatní položené otázky.
140

 Ačkoli si Soudní 

dvůr dozajista tímto přístupem ulehčil rozhodování, když se zbylými předběžnými 

otázkami rozhodl nezabývat, nepovažuji to za příliš šťastný postup, zejména z toho 

důvodu, že z těchto dalších položených otázek bylo zřejmé, že Databázová směrnice 

neposkytuje ani na tyto další otázky jasné odpovědi a že tedy bude v budoucnu 

opětovně třeba tyto předběžné otázky Soudnímu dvoru předložit. 

Čtvrté rozhodnutí Soudního dvoru z roku 2004 je rozhodnutím o předběžné 

otázce v  původním sporu The British Horserasing Board Ltd a další proti William Hill 

Organization Ltd. Britská společnost The British Horserasing Board Ltd. (dále jen 

„BHB“) byla spolu s dalšími (tj. jmenovitě Jockey Club, Weatherbys Group Ltd., 

Racehorse Association Ltd., Racehorce Owners Association a Industry Commetee Ltd.) 

pověřena organizací sektoru koňských dostihů ve Velké Británii a v jejím rámci 

zajišťovala rozvoj a správu databází z dostihového prostředí. Databáze, které v rámci 

své činnosti společnost BHB a další vedla a aktualizovala, obsahovala značný počet 

záznamů, které se denně ukládaly a zpracovávaly. 

 Jednalo se o záznamy a údaje, které byly shromážděny v průběhu mnoha let 

prostřednictvím informací od vlastníků, trenérů a jiných osob z dostihového prostředí. 

Databáze obsahovala jména a jiné podrobné údaje o více než milionu koní, jejichž 

původ sahá do doby před několika generacemi, údaje o jejich registrovaných 
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vlastnících, trenérech a žokejích. V databázi bylo rovněž možné nalézt a získat 

informace týkající se konkrétních dostihů, které se konaly ve Velké Británii, a které 

byly k dispozici před dostihem. Tyto informace zahrnovaly místo a termín, kdy se bude 

určitý dostih konat, délku tratě, podmínky přijetí k dostihu, termín uzavření zápisů, 

částku vstupního poplatku a částku, kterou závodiště přispívá na cenu udělenou 

v závěru dostihu.
141

  

Informace obsažené v databázi BHB byly zásadní pro celou škálu uživatelů od 

zástupců závodišť ve Velké Británii po novináře či veřejnost. V době sporu zahrnovala 

databáze celkem 214 tabulek a více než 20 miliónů záznamů. Obsah databáze BHB byl 

dán k dispozici rovněž subjektům činným v oblasti sázek. Tyto informace byly na 

prvním místě dány k dispozici společnosti Racing Pages Ltd., která je poskytovala dále 

svým předplatitelům v elektronické podobě jako tzv. Declarations Feed. Společnost 

Satellite Informations Services Ltd. jako jeden z předplatitelů Racing Pages Ltd. pak 

používala tyto informace pro své vlastní předplatitele ve formě nezpracovaných 

informací raw data feed. Tyto informace představují hlavní jádro informací před 

dostihem, bez kterých by sázkaři nemohli uzavírat sázky.
142

 

Společnost William Hill Organization Ltd (dále jen „William Hill“) jako 

předplatitel jak Declarations Feed tak raw data feed provozovala síť sázkových 

kanceláří „mimo závodiště“. V rámci své činnosti provozovala rovněž sázení přes 

internetové stránky, na kterých zveřejňovala informace o dostizích čerpané z databáze 

BHB. Právě toto jednání považovala společnost BHB za porušení práva sui generis 

k databázi s ohledem na nutné vynaložení vysokých nákladů k vytvoření, aktualizování 

a vedení databáze, a to konkrétně ve vytěžování a/nebo zužitkování podstatných částí 

obsahu databáze BHB. 

Předběžná otázka, kterou předložil Soudnímu dvoru britský Court of Appeal 

(England & Wales) Civil Division, se opět zaměřuje na výklad řady ustanovení 

Databázové směrnice, hlavně výkladu některých pojmů. Soudní dvůr se na prvním 

místě opět zabýval výkladem pojmu vklad spojený s pořízením nebo ověřením obsahu 

databáze ve smyslu čl. 7 odst. 1 Databázové směrnice.  
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Soudní dvůr tak dochází k závěru, že vklad spojený s pořízením databáze je 

třeba chápat tak, že označuje prostředky vynaložené na vyhledání existujících prvků a 

jejich shromáždění v uvedené databázi s výjimkou prostředků použitých k samotnému 

vytvoření prvků.
143

 Směrnice tak měla za cíl zejména podnítit tvorbu systémů pro 

zpracování či ukládání již existujících informací, ne tak tvorbu nových prvků. Vklad 

spojený s ověřením databáze pak musí být chápán tak, že zahrnuje prostředky 

vynaložené na kontrolu správnosti prvků vyhledaných při zřizování databáze, jakož i za 

jejího fungování, s cílem zajistit spolehlivost informace v databázi obsažené.
144

 Naopak 

do tohoto pojmu nelze zahrnout prostředky vynaložené na ověřování v průběhu fáze 

tvorby prvků, které budou následně shromážděny v databázi. Dále se Soudní dvůr 

zabývá výkladem pojmů, které byly již objasněny v textu výše v rámci řešení předběžné 

otázky ve třech „Fixtures Marketing“ případech. 

V rozhodnutí o předběžných otázkách ve sporu The British Horserasing Board 

Ltd a další proti William Hill Organization Ltd. a sporech „Fixtures Marketing“ tak 

Soudní dvůr vyslal jasný signál pořizovatelům obdobných databází, že nemají šanci 

dosáhnout na sui generis ochranu databází. V tomto okamžiku je na místě klást si 

otázku, z jakého důvodu vůbec došlo k zavedení této sui generis ochrany, když z výše 

rozebraných případů jasně plyne, že tato ochrana se nemá vztahovat k ochraně 

takovýchto investic, respektive databází z nich vzešlých. Spíše se jeví, jako by si soudci 

Soudního dvoru sami uvědomovali, že v případě poskytnutí ochrany zavedené touto 

Databázovou směrnicí vkladům spojeným s tvorbou dat dále používaných, by poskytl 

ochranu vedlejším produktům činnosti takových společností, a prostřednictvím tohoto 

svého výkladu tak, dá se říci, soudci Soudního dvoru téměř vyloučili možnost dosažení 

sui generis ochrany pořizovateli databází. S tímto postupem Soudního dvoru nelze než 

souhlasit, když dle názoru autorky již samotné zavedení této ochrany bylo postupem 

nepromyšleným, řádně nezdůvodněným a, jak bude popsáno v další podkapitole 

zaměřené na první zhodnocení Směrnice, rovněž bez prokazatelných ekonomických 

výsledků, tj. zbytečným. 

4.3.2. První zhodnocení Databázové směrnice 
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Článek 16 odst. 3 Databázové směrnice zakládá povinnost Evropské komise 

zpracovat ke konci třetího roku po dni uvedeném v článku 16 odst. 1 Databázové 

směrnice, tj. do 1. ledna 2001, zprávu o uplatňování Směrnice. Tato zpráva (dále jen 

„Zhodnocení“) má být přeložena Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a 

sociálnímu výboru a jejím účelem je zhodnotit, jak je dosahováno cílů vytčených 

Směrnicí, zejména ověřit v praxi aplikaci práva sui generis a prověřit, zda vytvoření 

nového sui generis práva nevedlo k zneužití dominantního postavení nebo jinému 

porušování volné soutěže. Cílem Databázové směrnice mělo být odstranění rozdílů při 

poskytování právní ochrany databází prostřednictvím harmonizace autorskoprávní 

ochrany databází, dále ochrana vkladů pořizovatelů databází a zajištění toho, aby byly 

chráněny oprávněné zájmy uživatelů při přístupu k informacím obsaženým 

v databázích.  

První (a také jediné) Zhodnocení Databázové směrnice bylo Evropskou komisí 

zveřejněno v polovině prosince roku 2005, tedy o téměř 4 roky později než bylo 

Směrnici předpokládáno a stanoveno. Co se týká informačních zdrojů, ze kterých 

Evropská komice při vypracování a tvorbě Zhodnocení čerpala, uvádí: 

a) on-line průzkum, který byl adresován podnikatelům v oblasti databázového 

průmyslu; 

b) Gale Directory of Databases, jako nejobsáhlejší světový katalog databází, 

v rámci kterého jsou vedeny statistiky světového vývoje v prostředí 

databázového trhu již od 70. let 20. století; 

c) názory oprávněných držitelů práv, které byly vyjádřeny mimo provedený on-

line průzkum, byly rovněž vzaty v úvahu. 

Zhodnocení na prvním místě shrnuje, že ekonomické dopady Databázové 

směrnice očekávané v souvislosti se zavedením sui generis práva se nepodařilo 

prokázat.
145

 Toto právo bylo zavedeno s cílem stimulovat produkci databází na 

evropském trhu, avšak s ohledem na informace získané z Gale Directory of Databases, 

nebylo tohoto cíle dosaženo. Ze statistických informací Gale Directory of Databases 

vyplývá, že v roce 1998 tvořil součet evropských databází 3.092, v roce 2001 

následoval vzrůst počtu evropských databází na 4.085, v roce 2004 došlo opět k poklesu 

na 3.095 evropských databází.  
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Zatímco úmyslem evropských zákonodárců bylo prostřednictvím práva sui 

generis posílit evropský databázový trh a stimulovat zde produkci databází, ze statistiky 

získané z Gale Directory of Databases plyne, že v roce 1996 byl poměr evropského a 

amerického podílu na světové tvorbě databází 1:2, v roce 2004 již byl tento poměr 1:3, a 

to ačkoliv v USA žádné právo odpovídající evropskému právu sui generis zavedeno 

nebylo. Namísto očekávaného stimulování pořizovatelů databází v evropských zemích, 

tak došlo naopak k poklesu evropského podílu na tvorbě databází. Na základě těchto 

empirických poznatků si pak sama Evropská komise klade ve Zhodnocení (bod 1.4) 

otázku, zda je ochrana sui generis skutečně nezbytná pro to, aby evropské databázové 

prostředí prosperovalo. Evropská komise si i následně sama odpovídá, že v souvislosti 

se statistickými údaji z Gale Directory of Databases je toto stanovisko pochybné. 

Zhodnocení však bezprostředně po tomto prohlášení poukazuje na to, že většina 

respondentů on-line průzkumu má však za to, že právo sui generis nastolilo v odvětví 

databází právní jistotu, snížilo náklady spojené se zajištěním ochrany databází a 

vytvořilo více obchodních příležitostí.
146

 Zhodnocení dále uvádí procentuální vyjádření 

těchto respondentů. Dle jejich odpovědí 75% respondentů si je vědomo existence práva 

sui generis; 80% respondentů se cítí být tímto právem chráněno či dobře chráněno; 90% 

respondentů věří, že ochrana databází na evropské úrovni oproti úrovni národní je 

významná a 65% respondentů má za to, že úroveň právní ochrany databází je nyní vyšší 

než před harmonizací.  

Bohužel tato tvrzení respondentů nenašla svůj odraz ve světě skutečných čísel, 

tj. nedošlo v důsledku zavedení práva sui generis ke zvýšení počtu databází na 

evropském trhu. Nicméně na tyto reakce pořizovatelů databází se Zhodnocení odvolává 

při zdůvodnění, proč ani přes empirické poznatky získané o (ne)významu zavedení 

práva sui generis, toto právo nezruší. „Zhodnocení bere v úvahu to, že evropští 

vydavatelé a pořizovatelé databází dávají přednost zachování „sui generis“ ochrany 

vedle, a v některých případech současně s ochranou prostřednictvím autorského 

práva.“
147

 

Maurer, Hugenholtz a Onsrud ve svém článku
148

 poznamenávají, že jednou 

z nejzajímavějších věcí, které lze v souvislosti s evropským databázovým experimentem 
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 čl. 1.4 Zhodnocení 
147

 čl. 1.5 Zhodnocení 
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 HUGENHOLTZ, P.Bernt, Stephen M. MAURER a Harlan J. ONSRUD. Europe`s Database 
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pozorovat je, že alespoň 50% z žalob podaných v souvislosti s požadavkem sui generis 

ochrany bylo iniciováno nepatrnou menšinou společností (méně než 5%), které se 

zabývají telefonními seznamy, daty sportovních událostí, časy koncertů či vysílacími 

časy. Tato minorita pak má společné zejména to, že neshromažďují data „zvenku“. 

Naopak je sami vytvářejí. Autoři článku nazývají tento fenomén „syntetická data“.  

Zhodnocení se rovněž zaobírá čtyřmi rozhodnutími Soudního dvoru z roku 2004, 

která byla popsána výše. Zhodnocení zdůrazňuje, že prostřednictvím zúžené 

interpretace Databázové směrnice tak, jak byla provedena v daných případech, Soudní 

dvůr zamezil obavám z možného zneužití dominantního postavení společností, které 

data sama vytvořila, ve vztahu k těmto datům a informacím obsažených v databázích. 

Tyto obavy vyjádřili v souvislosti s přijetím Databázové směrnice dle Zhodnocení 

zejména vědečtí pracovníci a akademici, a to s ohledem na spojení omezeného počtu 

výjimek z práva sui generis, které členské státy nebyly povinny do svých národních 

právních řádů začlenit. Kvarteto soudních rozhodnutí z roku 2004 tak Zhodnocení vítá, 

když upřesnila, v jakém rozsahu je možné práva sui generis využít pro ochranu 

neoriginálních databází.   

Závěrem v článku 6 Zhodnocení nabízí možnosti dalšího postupu ve vztahu 

k Databázové směrnici: 

a) zrušení Směrnice jako celku- tato možnost by ve svém důsledku vedla 

k tomu, že jednotlivé členské státy by se vrátily ke svým národním úpravám 

platným před přijetím Směrnice; 

b) zrušení práva sui generis při zachování harmonizace autorskoprávní 

ochrany- s ohledem na to, že Zhodnocení neprokázalo efektivitu, která se 

očekávala od zavedení práva sui generis, jeví se tento postup jako 

nejvhodnější; 

c) novelizovat právo sui generis- tento přístup by měl za následek vyjasnění 

v jakém rozsahu je právo sui generis použitelné a objasnění některých 

pojmů; 

d) zachování statu quo- tedy ani zrušení ani novelizování Databázové směrnice. 

 

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

Dostupné z: http://www.ivir.nl/staff/hugenholtz.html  

http://www.ivir.nl/staff/hugenholtz.html
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Argumenty, kterými postupně Zhodnocení zavrhuje jednotlivé možné postupy, 

nejsou vždy příliš propracované. K písm. a) Zhodnocení uvádí, že v tomto případě by 

došlo rovněž k tomu, že sjednocená úroveň ochrany poskytovaná originálním databázím 

prostřednictvím autorského práva by se vrátila na úroveň v jednotlivých státech 

odlišnou. Přičemž harmonizace autorského práva v oblasti ochrany databází 

nevyvolávala za dobu aplikace Směrnice významnější aplikační problémy  

Zrušení práva sui generis při současném zachování harmonizace autorskoprávní 

ochrany databází, jak je výše uvedeno pod písm. b), Zhodnocení zavrhlo z toho důvodu, 

že evropští nakladatelé a pořizovatelé databází by rádi toto právo zachovali.  K tomuto 

Boyle ve své knize poznamenává, že absurdnější argument si Evropská komise pro 

zachování práva sui generis vybrat nemohla. Jako příklad uvádí, že zeptáte-li se 

francouzských farmářů, zda souhlasí se zrušením evropských dotací, byl by jejich 

souhlas opravdu velkým překvapením.
149

 

Třetí možností uvedenou v Zhodnocení je novelizace těch ustanovení 

Databázové směrnice vztahujících se na úpravu sui generis ochrany databází. Tato 

možnost není dále rozebírána s tím, že by v případě přeformulování rozsahu této 

ochrany mohlo naopak dojít k tomu, že se v textu objeví nové nejasné právní pojmy, 

kdy bude opět možnost, že je bude muset vyložit až Soudní dvůr v rámci řízení o 

předběžné otázce. 

Z tohoto důvodu Zhodnocení jednoznačně preferuje, aby byl zachován status 

quo. Odůvodnění, které nám Zhodnocení pro volbu tohoto rámce předkládá, říká, že 

ačkoliv v některých případech určitý právní předpis neprokáže své pozitivní účinky na 

růst konkrétního odvětví, zrušení takového předpisu není vždy nejlepší volbou (čl. 6.4 

Zhodnocení). Dalším argumentem ve prospěch tohoto řešení, které nám Zhodnocení 

předkládá, pak je případné vynaložení vyšších nákladů při zrušení než při zachování 

Databázové směrnice. 

Závěrem Zhodnocení je výzva Evropské komise zainteresovaným subjektům, 

které jsou aktivní v odvětví databázového průmyslu, aby do 12. března 2006 (dle 

prodloužení lhůty do 31. března 2006) poskytly své připomínky k výše uvedeným 

možnostem dalšího postupu ve vztahu k Databázové směrnici a případně se dále 

vyjádřily k užitečnosti sui generis ochrany. V reakci na tuto výzvu Evropská komise 

                                                 
149

 BOYLE, James. The public domain: enclosing the commons of the mind. New Haven: Yale University 

Press, c2008, 315 s. ISBN 03-001-3740-0, str. 213. 
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obdržela 55 reakcí od respondentů, mezi kterými můžeme rozlišovat pořizovatele 

databází (31 reakcí), akademické pracovníky (13 reakcí) či uživatele databází včetně 

sázkových kanceláří (8 reakcí). Do diskuze pak přispěla rovněž francouzská vláda.  

Tyto reakce zainteresovaných subjektů se tedy vztahovaly k zásadní otázce 

dalšího směřování Databázové směrnice. V některých případech tito respondenti uvedli 

více než jednu možnost. Z této diskuze vyplývá, že zainteresované subjekty poměrně 

(26 respondentů) preferují čtvrtou možnost tak, jak byla nastíněna v Zhodnocení a 

uvedena výše, tj. zachování Databázové směrnice. Stejný počet respondentů (26) dává 

přednost novelizaci Databázové směrnice, tedy možnost třetí, jak byla uvedena výše. 

V případě novelizace Databázové směrnice by 13 respondentů uvítalo rozšíření definice 

sui generis, dalších 10 respondentů uvedlo, že by bylo vhodné rozšířit systém výjimek 

z práva sui generis. Pouze 8 respondentů požadovalo celkové zrušení Databázové 

směrnice a pouze 3 respondenti by byli pro zrušení sui generis ochrany databází.  

Jak je zřejmé ze současné platné právní úpravy v Evropské unii zatím je stále 

Databázová směrnice zachována v platnosti, a to bez jakékoli novelizace či změny. 

Evropská unie tak jednoznačně dala přednost tomu, aby byl zachován status quo 

v rámci poskytování ochrany databázím. 

4.3.3. Další soudní rozhodnutí v rámci řízení o předběžných otázkách 

 

V průběhu let 2008, 2009 a 2012 se Soudní dvůr zabýval dalšími předběžnými 

otázkami ve vztahu k výkladu pojmů souvisejících s Databázovou směrnicí. Jednalo se 

konkrétně o spor Directmedia Publishing GmbH proti Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg
150

 (dále jen „Directmedia proti Universität“), Apis- Hristovič EOOD proti 

Lakorda AD
151

(dále jen „Apis proti Lakorda“), Football Dataco Ltd and Others proti 

Yahoo!UK Ltd and Others
152

(dále jen „Football Dataco proti Yahoo“) a Footbal 

Dataco and Others proti Sportradar GmbH a Sportradar AG
153

 (dále jen „Football 

Dataco proti Sportradar). V těchto jednotlivých dalších kauzách se Soudní dvůr nijak 
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 Directmedia Publishing GmbH v. Albert-Ludwigs Universität Freiburg. C-304/07 rozsudek Soudního 

dvora ze dne 9. října 2008 
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 Apis-Hristovich EOOD v. Lakorda AD. C-545/07 rozsudek Soudního dvora ze dne 5. března 2009 
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Soudního dvora ze dne 18. října 2012 



74 

neodchýlil od výkladu, který provedl v rámci odůvodnění svých rozhodnutí z roku 

2004, naopak je možné tvrdit, že jej v rámci své argumentace potvrdil. Zatímco 

rozhodnutí Directmedia proti Universität, Apis proti Lakorda a Football Dataco proti 

Sportradar se opět věnovala vymezení pojmu vytěžování, respektive zužitkování a 

stanovení rozsahu těchto práv, rozhodnutí Football Dataco proti Yahoo je prvním 

rozhodnutím, které se podrobněji věnuje ochraně databází prostřednictvím autorského 

práva. 

Directmedia proti Universität je sporem, který vznikl na základě skutečnosti, že 

Directmedia uvedla na trh sbírku básní vytvořenou ze seznamu německých básní 

vypracovaného U. Knoopem, profesorem univerzity ve Freiburgu, kdy tato univerzita je 

tak druhým účastníkem sporu. Sbírka básní vytvořená profesorem Knoopem byla 

publikací v rámci projektu „Klassikerwortschatz“ (tj. Slovní zásoba klasiků) a tvořily ji 

básně z let 1720 až 1933. Základem pro tuto sbírku byl již seznam básní vypracovaný a 

zveřejněný na internetu profesorem Knoopem (Die 1100 wichtigsten Gedichte der 

deutschen Literatur zwischen 1730 und 1900). V rámci tohoto seznamu básní jsou 

zařazeny básně dle počtu jejich citací v různých antalogiích a je uveden jejich autor, 

název, první řádek a rok vydání každé básně. Univerzita nesla náklady spojené 

s vytvořením, respektive shromážděním, ověřením a předvedením obsahu této sbírky 

básní, kterou označila za databázi, ve výši 34.900 eur. Celý tento proces vedoucí 

k publikaci Freiburské antologie trval dva a půl roku. 

Directmedia uvedla na trh CD-ROM 1000 Gedichte, die jeder haben muss (Tisíc 

básní, které musí mít každý), kde jsou řazeny básně pocházející z let 1720-1900. Při 

výběru těchto básní pak Directmedia použila jako vodítko seznam básní uveřejněný na 

internetu profesorem Knoopem, některé vynechala a jiné naopak přidala, přičemž 

samotné texty získala z vlastního digitálního materiálu, tj. fyzicky je nekopírovala. 

Profesor Knoop a Univerzita však byli toho názoru, že Directmedia porušila 

rozšiřováním svého CD-ROMu jak autorské právo profesora Knoopa jako tvůrce sbírky, 

tak i související právo Univerzity jakožto pořizovatele databáze a v rámci podané 

žaloby požadovali ukončení neoprávněného jednání, zničení CD- ROMů a náhradu 

škody. 

V rámci řízení o opravném prostředku v rámci německého vnitrostátního 

soudnictví se Bundesgerichtshof zabýval ochranou pořizovatele databáze a položil 
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Soudnímu dvoru předběžnou otázku ve vztahu k výkladu pojmu „vytěžování“ ve 

smyslu čl. 7 odst. 2 písm. a) Databázové směrnice, tj. zda může být přenos údajů 

z chráněné databáze do jiné databáze vytěžováním také tehdy, pokud je tento přenos 

proveden na základě prohlížení databáze a po individuálním posouzení, nebo zda 

předpokládá vytěžování ve smyslu uvedeného ustanovení Směrnice postup, při kterém 

dochází k (fyzickému) kopírování souboru údajů. 

Soudní dvůr k této předběžné otázce ve svém rozhodnutí ze dne 9. října 2008 

uvedl, že pojem vytěžování je třeba chápat tak, že odkazuje na všechna nepovolená 

jednání, která spočívají v neoprávněném přisvojení si celého obsahu databáze nebo jeho 

podstatné části, přičemž toto posouzení nezávisí na povaze a formě použitých 

prostředků.
154

 Zkopírování- byť manuální - obsahu databáze na jiný nosič odpovídá 

pojmu vytěžování stejně tak jako stahování nebo fotokopírování.
155

 Z tohoto důvodu 

pak Soudní dvůr nepovažuje za dostatečnou obranu Directmedia, že pojem vytěžování 

zahrnuje pouze jednání, která spočívají v mechanické reprodukci bez úpravy obsahu 

databáze nebo části takové databáze prostřednictvím klasického postupu 

„kopírovat/vložit“.  

Bylo tedy na posouzení předkládajícího soudu ve věci v původním řízení určit, 

zda operace, kterou provedla Directmedia odpovídá vytěžování týkajícímu se podstatné 

části obsahu toho seznamu básní, posouzeno kvalitativním nebo kvantitativním 

způsobem, nebo vytěžování nepodstatných částí, která svým opakovaným a 

systematickým charakterem mohou vést ke znovuvytvoření podstatné části tohoto 

obsahu. To vše s odůvodněním, že přenos prvků chráněné databáze do jiné databáze na 

základě prohlížení první databáze na obrazovce a individuálního posouzení prvků v ní 

obsažených může představovat vytěžování ve smyslu čl. 7 odst. 2 písm. a) Databázové 

směrnice.
156

 Není bez zajímavosti, že následně Bundesgerichtshof jako předkládací soud 

rozhodl, že Directmedia vytěžila podstatnou část databáze a porušila tak sui generis 

ochranu databáze. Rovněž byla profesoru Knoopovi přiznána autorskoprávní ochrana, 

když bylo rozhodnuto, že skutečně došlo k zásahu do jeho autorského práva k databázi. 

Dalším rozhodnutím Soudního dvoru je rozhodnutí ve sporu Apis proti Lakorda 

ze dne 5. března 2009. Společnosti Apis a Lakorda, obě založené dle bulharského práva, 
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uváděly na trh elektronické databáze obsahující oficiální právní údaje. Společnost Apis 

tvrdí, že je pořizovatelem databází a že provedla podstatný vklad do shromažďování, 

ověřování, systematizování a aktualizace údajů obsažených v jejích modulech „Apis 

pravo“ („Apis právo“) a „Apis praktika“ („Apis judikatura“). Apis tvrdí, že společnost 

Lakorda bez jejího povolení vytěžila z modulu „Apis pravo“ konsolidovaná znění více 

než 19.700 právních dokumentů a další dokumenty (až 82,5% všech dokumentů mělo 

být vytěženo a zužitkováno) a z modulu „Apis praktika“ až 2.516 nezveřejněných 

soudních rozhodnutí a pořídila a uvedla na trh vlastní moduly nazvané „Balgarsko 

pravo“ („bulharské právo“) a „Sadebna praktika“ („judikatura soudů“). V jednání 

společnosti Lakorda tak Apis spatřovala vytěžení a zužitkování kvalitativně podstatné 

části obsahu jejích modulů. 

Lakorda tato tvrzení odmítla s tím, že její systém je výsledkem významného 

samostatného vkladu ve výši 215.000 BGN a podílela se na něm skupina složená 

z informatiků, právníků i správců databází, kteří využívali zdroje přístupné veřejnosti a 

oficiální internetové stránky vnitrostátních orgánů a soudů. Dále zdůraznila, že na 

oficiální akty státních orgánů se nevztahuje režim autorskoprávní ochrany.
157

 

Městský soud v Sofii (Sofijski gradski sad) předložil Soudnímu dvoru 

předběžnou otázku ve vztahu k výkladu pojmů vytěžování a zužitkování, trvalého 

přenosu a dočasného přenosu. Ve vztahu k výkladu pojmu vytěžování Soudní dvůr 

odkázal na rozhodnutí The British Horseracing Board Ltd. a další proti William Hill 

Organization Ltd. a rozhodnutí Directmedia proti Universität, když tento pojem má být 

vykládán v širokém smyslu vztahujícím se k jakémukoliv jednání, které spočívá 

v neoprávněném přivlastnění si celé databáze nebo její části, přičemž povaha a forma 

použitého postupu není v tomto ohledu důležitá.
158

  

V tomto kontextu pak, jak vyplývá ze samotného znění čl. 7 odst. 2 písm. a) 

Databázové směrnice zákonodárce Společenství zamýšlel zahrnout do pojmu vytěžování 

ve smyslu zmíněného článku 7 Databázové směrnice nejen jednání spočívající v trvalém 

přenosu, ale také jednání odpovídající dočasnému přenosu. Dále Soudní dvůr zdůraznil, 
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nevztahovala ochrana sui generis dle zvláštního práva zavedená článkem 7 této Směrnice. 
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 bod 40 rozhodnutí Directmedia proti Universität 
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že rozlišení mezi trvalým a dočasným přenosem spočívá v délce doby uchování prvků 

vytěžených z původní databáze na jiném nosiči.
159

 

Soudní dvůr se dále zabýval specifikací okamžiku, kdy došlo k vytěžování 

z elektronické databáze. Tímto okamžikem je moment, kdy došlo k uložení vytěžených 

prvků na jiný nosič, než je nosič původní databáze bez ohledu na to, zda mělo toto 

uložení trvalý nebo dočasný charakter.
160

 Soudní dvůr dále poskytl pořizovatelům 

databází vodítko pro doložení, že došlo k porušení sui generis ochrany, když uvedl, že 

okolnost, že fyzické a technické vlastnosti, kterými se vyznačuje obsah chráněné 

databáze, jsou obsaženy rovněž v databázi jiného pořizovatele, může být vykládána jako 

indicie toho, že došlo k vytěžování ve smyslu článku 7 Databázové směrnice, ledaže 

takovou shodu lze vysvětlit jinými skutečnostmi než přenosem mezi oběma dotčenými 

databázemi. Skutečnost, že prvky získané pořizovatelem databáze ze zdrojů, které nejsou 

přístupné veřejnosti, jsou uvedeny rovněž v databázi jiného pořizovatele, jako taková 

nestačí k prokázání takového vytěžování, ale může představovat jeho indicii.  

V dalším posouzení následně Soudní dvůr opět sdělil, že je na posouzení 

vnitrostátního soudu, zda skutečně došlo k vytěžování podstatné části databáze a zda 

právo sui generis bylo skutečně porušeno, přičemž doplnil, že v předloženém případě 

mohlo dojít rovněž k zužitkování databáze, pokud tato databáze nebo její podstatná část 

byla přenesena na jiný nosič bez povolení pořizovatele databáze za účelem jejího 

pozdějšího zpřístupnění veřejnosti.
161

 

Dalším rozhodnutím, které se zabývá výkladem pojmů spojených s ochranou sui 

generis je rozhodnutí o předběžné otázce ve sporu Football Dataco proti Sportradar ze 

dne 18. října 2012. Předběžnou otázku položil britský Court of Appeal (England & 

Wales Civili Division). Football Dataco a další pořádají anglickou a skotskou 

fotbalovou ligovou soutěž, kdy Football Dataco vytváří a využívá data a práva 

duševního vlastnictví k těmto soutěžím, přičemž tvrdí, že vlastní zvláštní právo 

k databázi nazvané Football Live. Tato databáze je souborem údajů o probíhajících 

fotbalových utkáních (zahrnuje průběžný stav utkání, jména hráčů, kteří dali gól, čas 

udělení žluté nebo červené karty a jméno hráče, jemuž byla karta udělena, případné 

pokutové kopy, střídání během utkání). Football Dataco a další tvrdí, že pro pořizování 
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a ověřování těchto informací jsou nezbytné značné investice a značné úsilí, pokud jde o 

know-how, práci, schopnosti hodnocení a intelektuální výkony. 

Německá společnost Sportradar na internetu v reálném čase zveřejňuje výsledky 

a jiné statistiky týkající se zejména utkání anglické fotbalové ligy. Sázkové společnosti 

pak uzavírají smlouvy se švýcarskou mateřskou společností Sportradar a následně 

nabízejí sázkové služby zaměřené na britský trh. Dne 23. dubna 2010 podala společnost 

Football Dataco a další k High Court of Justice žalobu proti Sportradar, v rámci které se 

domáhaly zejména náhrady škody způsobené porušením jejich zvláštního práva. V této 

žalobě Footbal Dataco tvrdí, že Sportradar získává údaje jejich kopírování na svůj 

server z Football Live a pak takto okopírované údaje poskytuje veřejnosti Spojeného 

království. Sportradar se tomuto brání a uvádí, že jimi užívané údaje jsou generovány 

samostatně. 

V rámci položené předběžné otázky měl Soudní dvůr zejména posoudit, zda 

musí být článek 7 Databázové směrnice vykládán v tom smyslu, že zaslání údajů 

osobou, která předtím tyto údaje stáhla z databáze chráněné zvláštním právem 

prostřednictvím internetového serveru nacházejícího se v členském státě A do počítače 

jiné osoby, která se nachází v členského státě B, na základě žádosti posledně uvedené 

osoby za účelem uložení do paměti tohoto počítače a zobrazení na jeho obrazovce 

představuje „vytěžování“ nebo „zužitkování“ uvedených údajů osobou, která provedla 

toto zaslání. 

Tato relativně komplikovaně položená otázka má tedy zprůhlednit právní vztahy 

mezi zúčastněnými subjekty, když společnost Sportradar zpřístupňuje informace ze 

svého serveru zákazníkům mimo stát, ve kterém se nachází internetový server, z něhož 

byly dotyčné údaje zaslány, tj. upřesnit místo „zužitkování“. Dle názoru Soudního 

dvora tato okolnost nemůže zpochybnit právní kvalifikaci jednání, kterým Sportradar 

z uvedeného serveru zasílá do počítače svých zákazníků údaje pocházející z chráněné 

databáze, jako zužitkování ve smyslu čl. 7 Databázové směrnice.
162

  

Zužitkování přitom představuje sérii po sobě jdoucích úkonů, která v každém 

případě začíná zveřejněním dotyčných údajů na uvedené internetové stránce s cílem 

zpřístupnit je veřejnosti a končí přenosem těchto údajů veřejnosti, jež má o ně zájem, 
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jedná se přitom o úkony, ke kterým může docházet na území různých členských států.
163

 

V důsledku toho Soudní dvůr uzavřel, že je třeba vycházet z toho, že zužitkování se 

v každém případě uskutečnilo v členském státě B, pokud existují indicie, že toto jednání 

vyplývá z úmyslu jeho autora zaměřit se na veřejnost nacházející se v tomto členském 

státě, což přísluší posoudit vnitrostátnímu soudu.
164

 

Zatímco výše rozebraná rozhodnutí Soudního dvoru se zabývají zejména 

výkladem pojmů spojených se sui generis ochranou a zvláštním právem pořizovatele 

databáze, rozhodnutí Soudního dvora ze dne 1. března 2012 Football Dataco proti 

Yahoo je prvním rozhodnutím, které se podrobněji věnuje ochraně databází 

prostřednictvím autorského práva. Co se týká skutkového základu sporu, jedná se o spor 

ve věci práv duševního vlastnictví uplatňovaných společnostmi Football Dataco a další 

ve vztahu k rozpisům utkání anglických a skotských fotbalových soutěží. Proces 

sestavení takového rozpisu je rozložen do různých fází, přičemž jsou dodržovány určité 

postupy a tzv. „zlatá pravidla“. V procesu je zahrnut i element seřazování a párování 

mužstev, kdy tento úsudek a uvážení připadá na jistého pana G. Thompsona.  

Společnost Football Dataco a další tedy tvrdí, že jsou ve vztahu k těmto 

rozpisům anglických a skotských fotbalových ligových soutěží nositeli zvláštního 

práva, jakož i autorského práva, společnosti Yahoo a další zpochybňují právní existenci 

těchto práva a tvrdí, že jsou oprávněny používat tyto rozpisy v rámci svých činností, bez 

povinnosti poskytnutí finančního protiplnění. Zatímco tedy společnost Football Dataco 

licencovala svou databázi s rozpisy jiným soukromým subjektům, společnost Yahoo 

používala rozpisy pro své potřeba bez licence s argumentací, že se nejedná o právem 

chráněnou databázi. Prvoinstanční soud se ztotožnil s názorem společnosti Football 

Dataco a dalších, že uvedené rozpisy splňují kritéria způsobilosti pro autorskoprávní 

ochranu dle článku 3 Databázové směrnice z důvodu, že jejich příprava vyžaduje 

podstatnou míru tvůrčí činnosti.  

Naproti tomu jim odepřel ochranu z titulu práva sui generis i s odkazem na 

rozhodnutí Soudního dvora z roku 2004 ve vztahu k výkladu některých pojmů 

Databázové směrnice. Odvolací soud (Court of Appeal England & Wales Civil 

Division) si však kladl otázku ohledně způsobilosti databáze pro autorskoprávní 

ochranu a zároveň vyjádřil pochybnosti o možnosti ochrany rozpisů dle autorského 
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práva na základě britských právních předpisů za podmínek, jež se liší od podmínek 

stanovených v čl. 3 Směrnice. Z tohoto důvodu tedy britský odvolací soud řízení 

přerušil a obrátil se na Soudní dvůr s předběžnou otázkou ve vztahu k výkladu 

Databázové směrnice. 

Soudní dvůr nejdříve zdůraznil, že předmětem ochrany podle autorského práva 

stanovené Databázovou směrnicí je struktura databáze, nikoliv její obsah, tudíž ani 

prvky tvořící tento obsah.
165

 Cílem Databázové směrnice je pak podněcovat zavádění 

systému ukládání a zpracování údajů, aby se tak přispělo k rozvoji trhu informačních 

produktů a služeb v kontextu ovlivněném exponenciálním nárůstem informací 

produkovaných a zpracovávaných každý rok ve všech odvětvích, a nikoli chránit tvorbu 

materiálů, které by bylo možné v databázi shromažďovat.
166

 Zdroje vynaložené na 

tvorbu jednotlivých rozpisů pak nelze posuzovat jako relevantní při posouzení 

způsobilosti rozpisů pro autorskoprávní ochranu dle Směrnice.
167

 

Soudní dvůr se dále vyjádřil ke kritériu původnosti (originality), jakožto 

základního kritéria při posuzovaní vlastního duševního výtvoru autora. V případě tvorby 

databáze je toto kritérium původnosti splněno v případě, že její autor prostřednictvím 

výběru nebo uspořádání údajů, které databáze obsahuje, vyjádří své tvůrčí schopnosti 

originálním způsobem prostřednictvím rozhodnutí učiněných na základě své tvůrčí 

svobody a může tak databázi vtisknout „osobitý charakter“.
168

  

Kritérium původnosti je pak jediné kritérium, které se při posouzení způsobilosti 

databáze pro autorskoprávní ochranu stanovenou Databázovou směrnicí použije.
169

 Je-li 

naopak databáze vytvořena prostřednictvím technických úvah, pravidel nebo omezení, 

která neponechávají žádný prostor pro tvůrčí svobodu, pak toto kritérium původnosti 

nemůže být naplněno.
170

 Přičemž není relevantní, zda výběr či uspořádání obsah údajů 

obsahuje či neobsahuje „přidání podstatného významu“ těmto údajům.
171

 

Z tohoto důvodu tedy Soudní dvůr shrnuje, že značné pracovní úsilí a dovednosti 

autora, které si vytvoření databáze vyžádalo, nemůže jako taková odůvodnit její 

autorskoprávní ochranu, pokud zároveň toto pracovní úsilí a dovednosti nevyjadřují 
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žádnou původnost výběru nebo uspořádání uvedených údajů.
172

 Toto pak přísluší 

samozřejmě posouzení vnitrostátního soudu. K druhé předběžné otázce položené 

odvolacím soudem Soudní dvůr dodává, že Databázová směrnice, jejímž cílem bylo 

mimo jiné právě odstranit rozdíly, které existují mezi vnitrostátními právními předpisy 

v oblasti právní ochrany databází, musí být vykládána v tom smyslu, že s výhradou 

přechodného ustanovení v jejím čl. 14 odst. 2 brání vnitrostátní právní úpravě, která 

přiznává databázím spadajícím pod definici obsaženou v jejím čl. 1 odst. 2 ochranu 

podle autorského práva za jiných podmínek, než jsou podmínky stanovené v jejím čl. 3 

odst. 1.
173
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5. Právní ochrana databází ve vybraných zemích 
 

V této kapitole bude nastíněna právní úprava ochrany databází ve třech 

vybraných členských státech Evropské unie a následně právní úprava ochrany databází 

ve Spojených státech amerických. Autorka zvolila pro tuto případovou studii jako 

příklad členské státy Evropské unie Finsko, Nizozemsko a Českou republiku. Finsko a 

Nizozemsko jsou uváděny mezi členskými státy Evropské unie, jejichž vnitrostátní 

právní řády poskytovaly určitou formu právní ochrany nepůvodním databázím již 

v období před přijetím Databázové směrnice. Finsko prostřednictvím tzv. catalogue rule 

protection a Nizozemsko pak prostřednictvím geschriftenbescherming.  

Tento důvod však nebyl jediným v pozadí volby autorky při rozhodování, které 

členské státy Evropské unie zařadit do této případové studie. Ve Finsku autorka strávila 

rok studií v rámci výměnného pobytu Erasmus, který byl zaměřen právě na studium 

práv duševního vlastnictví v rámci studijního programu Turku University, proto bylo 

zřejmé, že ačkoliv všechny skandinávské země chránily databáze prostřednictvím tzv. 

catalogue rule, bude dána přednost právě Finsku a jeho právnímu řádu. Nizozemsko 

pak bylo zvoleno mimo jiné i s ohledem na dostupnost materiálů v angličtině 

poskytnutých Berntem Hugengoltzem, profesorem práva duševního vlastnictví na 

Institutu informačního práva na Univerzitě v Amsterdamu, ať už na jeho webových 

stránkách či poskytnutých jinou cestou.  

V rámci případové studie pak samozřejmě nebylo možné vynechat právní řád 

České republiky a jeho úpravu právní ochrany databází v rámci úpravy práv duševního 

vlastnictví. Česká republika před přijetím Databázové směrnice oproti dvěma výše 

zmíněným členským státům neupravovala právní ochranu databází pro nepůvodní 

databáze. Po přijetí Databázové směrnice však v souladu s postupnou snahou o 

harmonizaci českého právního řádu s právním řádem Evropské unie, která souvisela 

s žádostí České republiky o členství v Evropské unii, došlo rovněž ke změnám ve 

vnitrostátním právu České republiky. Česká republika vtělila implementaci Databázové 

směrnice do tehdy nově přijímaného autorského zákona.
174

 V důsledku tohoto 

harmonizačního procesu došlo ještě před vstupem České republiky do Evropské unie k 
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harmonizaci autorského práva v oblasti ochrany databází a rovněž k začlenění sui 

generis ochrany databází nepůvodních. 

Spojené státy americké jako země s největším podílem na trhu s elektronickými 

databázemi zakončují tuto případovou studii ochrany databází ve vybraných zemích. 

Zatímco v Evropské unii byla projednávána a následně po několika pozměňovacích 

návrzích schválena Databázová směrnice, probíhala na půdě Spojených států 

americkým debata o tom, jak se k této problematice postavit. Jak bude níže popsáno, 

tato debata zatím nedospěla a již zjevně nedospěje k přijetí obdobné právní úpravy 

obsažené v Databázové směrnici a tedy ani k zavedení sui generis ochrany databázím ve 

Spojených státech amerických.  

5.1. Finsko a právní ochrana databází 

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

tradičně řazena spolu s Norskem, Švédskem, Dánskem či Islandem mezi skandinávské 

země. Finsko je rovněž členským státem Evropské Unie a to od roku 1995, kdy byl na 

základě referenda vysloven souhlas s přistoupením. Země si vybudovala moderní a 

konkurenceschopné hospodářství a životní úroveň v této zemi se pohybuje nad 

průměrem členských zemí Evropské Unie.  

Výsledkem jednání a spolupráce zaměřené na harmonizaci autorského práva 

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

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

zákon,
175

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

totožné právní předpisy.
176

 Finská právní úprava je samozřejmě rovněž ovlivněna 

mezinárodními smlouvami včetně Bernské úmluvy či Dohody TRIPS a dále legislativou 

Evropské unie. 

Tekijänoikeuslaki v kapitole první v §1 odst. 1. stanoví, že tomu, kdo vytvoří 

literární či umělecké dílo, bude přiznána ochrana práv prostřednictvím autorského 

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

literaturu, ale rovněž databáze. Základním předpokladem ochrany prostřednictvím 

autorského práva však je splnění požadavku tvůrčího prvku a původnosti díla, ve 
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smyslu autorova vlastního duševního výtvoru. Přestože Tekijänoikeuslaki tento 

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

legislativního procesu obecně.
177

 

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

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

tabulkám, programům a jiným podobným dokumentům obsahujícím velké množství 

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

předchůdce zvláštního práva pořizovatele databáze, které bylo zavedeno Směrnicí 

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

zákonech skandinávských zemí.
178

 Toto právo chápeme jako právo související 

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

ochrana poskytována neoriginálním databázím. 

Základním předpokladem pro udělení ochrany pak byla kompilace velkého 

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

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

zákona vyžadujícího výslovně velké množství údajů pro poskytnutí ochrany bylo 

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

investic, sweat of the brow, či jiného významného vkladu.
179

 Tím pádem nebyla ochrana 

poskytována kompilacím malého rozsahu, které bylo snadné vytvořit bez vynaložení 

úsilí či námahy. 

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

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

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

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

byly tvůrčí, tedy jedinečnost či původnost nebyly pro uplatnění ochrany relevantní.
180
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Takto byly tedy jako předmět ochrany identifikovány telefonní seznamy, knižní 

průvodce, rozpisy letů či programy událostí.
181

 

Pokud bylo možné na základě výše uvedených kritérii souhrn informací podřadit 

pod catalogue rule protection, bylo zakázáno rozmnožování takovýchto kompilací bez 

souhlasu jejich pořizovatele. Žádná jiná ochrana nebyla pořizovateli prostřednictvím 

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

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

prostřednictvím §49 Tekijänoikeuslaki poskytováno pořizovatelům souborů dat více než 

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

poskytování ochrany databází, která byla novelizací Tekijänoikeuslaki v roce 1998 

implementována do finského právního řádu. 

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

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

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

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

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

rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti. Z textu novelizovaného znění zákona je 

zřejmé, že implementace Směrnice přinesla významné změny pro Nordic catalogue 

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

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

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

patnáct let.  

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

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

implementováno na základě požadavků Směrnice do finského právního řádu. 

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

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

zároveň. Navíc je zde samozřejmě možnost, že daný soubor údajů bude rovněž 

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

původnosti.
182
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Tekijänoikeusneuvosto (Rada pro autorská práva)
183

 se ve svém stanovisku 

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

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

tyto mapy jako celek nesplňují podmínky stanovené pro poskytnutí ochrany 

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

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

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

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

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

vyjádření.
184

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

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

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

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

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

unie poskytuje autorskoprávní ochranu tvůrčím databázím a ochranu prostřednictvím 

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

navíc obsahuje tradiční Nordic catalogue rule, které poskytuje ochranu velkému 

množství údajů a je nazýváno pravidlem ochrany seznamů. 

5.2. Nizozemsko a právní ochrana databází 

Nizozemsko patří mezi zakládající členy Evropského hospodářského 

společenství, které se postupem doby transformovalo do dnešní podoby Evropské unie. 

Ačkoli by se mohly nizozemské hlasy považovat za méně významné v procesu 

evropské integrace v porovnání typicky s Velkou Británií či Francií, nelze opomíjet 

fakt, že nizozemská vláda spolu s Belgií a Lucemburskem vytvořila již ve 40. letech 20. 

století Benelux, který fungoval jako celní unie. Tato celní unie pak byla určitým 

prototypem evropského sjednocování. 

Dne 23. září 1912 byl v Nizozemsku bezprostředně po přístupu Nizozemska 

k Bernské úmluvě přijat Auteurswet 1912, nizozemský autorský zákon. Auteurswet 

1912 byl samozřejmě od svého přijetí mnohokrát novelizován a tyto novely byly 

                                                 
183

 Rada pro autorská práva podává nezávazná výkladová stanoviska k finskému autorskému právu, která 

jsou odbornou veřejností respektována. 
184

 VIRTANEN, Perttu: op. cit. str. 213. 



87 

mnohdy značně rozsáhlé, Auteurswet 1912 však nebyl nikdy revidován jako celek. 

Z tohoto důvodu lze shrnout, že celková koncepce i principy Auteurswet zůstaly 

v podstatě beze změny. V roce 2008 pak tento zákon ztratil svůj oficiální přídomek 

1912 a nadále je označován pouze jako Auteurswet.
185

 Tento přístup zákonodárce zvolil 

prý z toho důvodu, že letopočet 1912 uváděný spolu s názvem tohoto právního předpisu 

vyvolával v širší veřejnosti dojem, že zákon nedrží krok se současným technologickým 

vývojem. Auteurswet je tedy přes sto let existujícím autorským zákonem a je tak jedním 

z nejstarších stále platných vnitrostátních autorskoprávních předpisů vůbec.
186

 

Auteurswet dle svého článku 10 poskytuje ochranu dílům literárním, vědeckým a 

uměleckým, kde následně v neuzavřeném výčtu jednotlivé kategorie těchto děl uvádí, 

inspirován zjevně obdobným ustanovením v Bernské úmluvě. Článek 10 Auteurswet 

rovněž doplňuje, že ochranu dle tohoto zákona poskytuje jakémukoli tvůrčímu výsledku 

činnosti umělecké či vědecké a to bez ohledu na způsob či formu jejich vyjádření.  

Ochrana dle Auteurswet zahrnuje dle kontinentálního pojetí ochranu 

osobnostních a majetkových práv autora. Ochrana osobnostních práv je upravena 

v článku 25 Auteurswet, ochrana práv majetkových pak zahrnuje ochranu práva na 

rozmnožování díla (verveelvoudiging) a práva na sdělování díla veřejnosti 

(openbaarmaking). Právo na rozmnožování díla pak dle článku 13 a 14 Auteurswet 

zahrnuje ochranu proti rozmnožování díla včetně ochrany práv na jeho zpracování či 

překlad. Právo na sdělování díla veřejnosti je upraveno v článku 12 Auteurswet a jeho 

obsahem je právo na zveřejňování díla, včetně jeho rozšiřování, vystavování, vysílání, 

přenos, atd. 

Zajímavé je zejména to, že v Auteurswet nenajdeme výslovně uvedený 

požadavek tvůrčí činnosti (creativity) ani původnosti (originality) pro udělení 

autorskoprávní ochrany dílu, tento požadavek původnosti pro poskytnutí ochrany dílům 

je definován výlučně judikaturou nizozemského Nejvyššího soudu (Hoge Raad) tak, že 

dílo musí mít jedinečný charakter a být odrazem duševní činnosti jeho autora. 

S ohledem na to, že Auteurswet výslovně neuvádí, jak je v ostatních evropských 

kontinentálních zemích zvykem požadavek původnosti, je v Nizozemsku ochrana podle 
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Auteurswet poskytována rovněž „písemnostem“, které by jinak na autorskoprávní 

ochranu z důvodu nenaplnění požadavku na jejich původnost nedosáhly. V Nizozemsku 

tak je poskytována ochrana i tzv. všem jiným písemnostem (all other writings).
187

 Z 

judikatury nizozemského Nejvyššího soudu tak plyne, že i těm nejbanálnějším nebo 

nejtriviálnějším písemnostem by měla být ochrana dle Auteurswet poskytována za 

předpokladu, že byly zveřejněny nebo byly vytvořeny za účelem zveřejnění. 

 Tuto ochranu nazývá Nejvyšší soud geschriftenbescherming, neboli protection 

of non-original writings (ochrana nepůvodních písemností) a bývá považována za 

pozůstatek tradičních vydavatelských privilegií. Takto tedy byla poskytována ochrana 

rovněž databázím, jako souborům děl, dat nebo jiných prvků, které nemusely být 

autorovým vlastním duševním výtvorem (nesplňovaly požadavek původnosti), a přesto 

jim ochrana geschriftenbescherming dle Auteurswet byla poskytnuta. V Nizozemsku tak 

dávno před přijetím Databázové směrnice v rámci Evropské unie bylo rozhodnuto o 

tom, že dle Auteurswet jsou proti kopírování chráněny telefonní seznamy, adresáře a 

jiné katalogy. Docházelo dokonce i k tomu, že rozhlasové a televizní stanice určitým 

způsobem monopolizovaly trh v oblasti programů svých vysílání.
188

 

Databázová směrnice byla v rámci Nizozemska transponována zákonem z 8. 

července 1999. Tento zákon novelizoval Auteurswet a zároveň představil nový 

Databankemwet (zákon o ochraně databází). Novelizace Auteurswet nebyla ve vztahu 

k implementaci Databázové směrnice nijak rozsáhlá a vztahovala se zejména na článek 

10 Auteurswet. Článek 3 Databázové směrnice upravující kritérium původnosti jako 

základní autorskoprávní kritérium pro ochranu databází nebylo výslovně touto novelou 

do Auteurswet včleněno. Právo sui generis je pak upraveno v samostatném zákoně 

Databankemwet, čímž zákonodárce podtrhává jeho status nově zavedeného práva.
189

 

S ohledem na to, jak již bylo uvedeno výše, že nizozemské autorské právo 

chránilo rovněž nepůvodní databáze už před přijetím Databázové směrnice, byl do 

Auteurswet včleněn článek 10 (4), ve kterém je výslovně stanoveno, že poskytne-li se 
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databázi ochrana sui generis, pak zároveň není možné poskytnout jí ochranu jako 

nepůvodní databázi (geschriftenbescherming).  

Pořizovatelé databází, kteří však nedosáhnou na sui generis stále mohou 

požadovat ochranu své databáze jako nepůvodní právě dle Auteurswet, kdy tato 

autorskoprávní ochrana (geschriftenbescherming) má navíc delší období ochrany.
190

 

Z toho lze dovozovat, že Nizozemsko nyní poskytuje trojí právní ochranu databází: 

ochranu autorskoprávní pro původní databáze, ochranu sui generis pro databáze, které 

jsou výsledkem podstatného vkladu, a ochranu autorskoprávní pro nepůvodní databáze, 

které však kritérium podstatného vkladu nenaplní. 

Tento stav byl samozřejmě kritizován zejména z toho titulu, že není v souladu 

s Databázovou směrnicí, která výslovně ve svém článku 3 (1) v druhé větě uvádí, že pro 

určení, zda databáze podléhá ochraně dle autorského práva, se neuplatní žádná další 

kritéria. Když došlo v roce 2004 k přijetí zásadních rozhodnutí Soudním dvorem ve věci 

výkladu Databázové směrnice, byl v Nizozemsku posílen hlas kritiků práva 

geschriftenbescherming ve vztahu k ochraně nepůvodních databází prostřednictvím 

autorského práva.  

Jak uvádí B. Hugenholtz ve svém článku příhodně nazvaném Goodbye, 

Geschriftenbescherming! doporučila nizozemská komise pro autorské právo vládě, aby 

toto právo bylo zrušeno a byl nastolen právní stav, který bude odpovídat Databázové 

směrnici.
191

 Tímto doporučením se nizozemská vláda řídila a 11. února 2013 zveřejnila 

návrh zákona, kterým by byl novelizován článek 10 (1) Auteurswet a vypuštěno slovo 

„all“ (viz all other writings), čímž by bylo docíleno toho, že uplatňování tohoto práva 

(geschriftenbescherming) by nebylo nadále možné. 

 

5.3. Česká republika a právní ochrana databází 

5.3.1. Základní koncepty 

 

Autorské právo lze v českém právním prostředí obecně chápat ve dvojím 

smyslu. Autorským právem v objektivním smyslu se rozumí soubor právních norem, 
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které upravují vztahy vznikající při vytváření a společenském uplatnění autorských 

práv. Autorským právem v subjektivním slova smyslu se rozumí daná konkrétní práva 

(oprávnění), jež náleží autorovi k dílu, které svou duševní tvůrčí činností vytvořil.
192

 

Základním právním předpisem, který upravuje autorské právo na území České 

republiky je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů, neboli autorský zákon (AZ), ve znění 

zákonů č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2006 Sb., č. 168/2008 

Sb., č. 41/2009 Sb. č. 227/2009 Sb., č. 153/2010 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 375/2011 Sb., 

č. 420/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 496/2012 Sb. a č. 156/2013 Sb.  

AZ nahradil zákon č 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, 

který vycházel zejména z tehdejších ekonomických a politických poměrů a nebyl tak 

právním předpisem, který by mohl být bez problémů užíván i v moderní době 

v souvislosti s rozvojem techniky. I když tento právní předpis byl koncipován v zásadě 

progresivním způsobem, obsahoval v některých pasážích řadu administrativních 

direktivních ustanovení, která nadbytečně zvýrazňovala úlohu státu při nakládání 

s dílem a při různých způsobech jeho využití.
193

 

Tradici autorského práva na území České republiky je však možné vysledovat až 

na počátek 19. století, kdy v rámci Všeobecného zákoníku rakouského (ABGB), který 

samozřejmě platil i na našem území, můžeme nalézt první náznaky právní úpravy 

autorského práva. Prvního samostatného právního zakotvení se však autorské právo 

dočkalo v roce 1846, kdy ochranu zájmů autorů literárních, hudebních a výtvarných 

proti neoprávněnému rozmnožování či veřejnému provozování poskytoval Císařský 

patent ze dne 19. října 1846 č. 922 s.b.z.s.  

Následně došlo k přijetí zákona č. 197/1895 ř.z., o právu původském k dílům 

literárním uměleckým a fotografickým, který byl recipován do právního řádu nově 

vzniklé Československé republiky, a to prostřednictvím tzv. recepční normy, tj. zákona 

č. 11/1918 Sb. z. a n. Spolu s tímto zákonem byl recipován i právní předpis uherský 

(zákon č. XVI z roku 1884), který v době vzniku samostatného československého státu 

platil na území Slovenska. Oba tyto původem rakousko-uherské autorskoprávní 

předpisy platily na území Československa až do roku 1927. Tohoto roku nabyl účinnosti 
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zákon č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a 

fotografickým. 

V souvislosti s novými ekonomickými a politickými podmínkami po únorovém 

převratu roku 1948 došlo po přijetí nového občanského zákoníku roku 1950 rovněž 

k přijetí nového zákona autorského (zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském). Když 

však v roce 1964 došlo opět k přijetí nového občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 

Sb.), byl v souvislosti s tímto novým předpisem přijat i nový autorský zákon (zákon č 

35/1965 Sb, o dílech literárních, vědeckých a uměleckých), který platil až do roku 2000, 

kdy byl zrušen v souvislosti se schválením AZ. 

Ve vztahu k oblasti duševního vlastnictví a jeho vývoji na území České 

republiky je na tomto místě vhodné zmínit dopad nového občanského zákoníku, tj. 

zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) ze dne 3. února 2012, který má nabýt účinnosti 

dne 1. ledna 2014. Ačkoliv NOZ nepřináší rozsáhlé změny ve vztahu k autorskému 

právu, tj. AZ zůstává oproti jiným zákonům zachován, jeho přímé i nepřímé dopady 

v této oblasti stojí za zmínění. Základním nepřímým dopadem NOZ je zakotvení 

nového členění věcí na hmotné a nehmotné (§496 NOZ), kde právě nehmotné předměty 

duševního vlastnictví- nehmotné statky, nabydou povahy nehmotné věci.
194

 §496 NOZ 

definuje věc hmotnou jako ovladatelnou část vnějšího světa, která má povahu 

samostatného předmětu, nehmotnou věc pak jako práva, jejichž povaha to připouští a 

jiné věci bez hmotné podstaty. §498 odst. 2 NOZ k tomuto dále dodává, že nehmotné 

věci jsou chápány jako věci movité.  

Úpravu vlastnického práva pak nalezneme v §1011 NOZ, dle kterého vše co 

někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictví. K tomuto 

ustanovení prof. Telec uvádí, že může dojít ke kolizi obsahu vlastnického práva dle 

§1012 NOZ (vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně 

nakládat a jiné osoby z toho vyloučit) s úpravou speciální, která vymezuje práva 

majitele či držitele práv duševního vlastnictví, např. konkrétně dle AZ.
195

 Bude tedy 

v tomto ohledu záležet na praxi a judikatuře, jak se s tímto novým pojetím vypořádá. Je 

možné, že ne všechny nehmotné statky musí být zároveň nehmotnými věcmi a ne 
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všechny ty nehmotné statky, které bychom mezi nehmotné věci řadili, musí být ve 

vlastnictví s obecným režimem podle NOZ.
196

  

 Samotnou definici pojmu „nehmotná věc“ v NOZ není uvedena, a contrario by 

se dal obsah tohoto pojmu zjistit z vymezení pojmu „hmotná věc“. Tuto situaci, kdy 

přesná definice není v NOZ uvedena, však prof. Telec považuje za vhodné řešení i 

z toho důvodu, že přesné vymezení pojmu duševní vlastnictví a nehmotná věc není 

v současné době vyjasněno a uzavřeno natolik, aby pojem mohl být v NOZ striktně 

vymezen.
197

 NOZ upravuje dále v §2358-2389 licenční smlouvu, která je obecným 

typem pro celou oblast duševního vlastnictví, a to se zachováním specifik úpravy 

licence pro autorské právo. Pro oblast duševního vlastnictví je rovněž třeba zmínit, že 

NOZ nově upravuje i institut náhrady škody (hmotné újmy), nehmotné újmy a 

bezdůvodného obohacení. 

5.3.2. Autorský zákon 

 

AZ byl přijat v roce 2000, v době, kdy se Česká republika již aktivně zapojila do 

harmonizačního procesu v rámci snahy o přiblížení českého práva právu evropskému a 

zohledňuje rovněž mezinárodní právu úpravu na poli práv duševního vlastnictví. Zákon 

je tak komplexní úpravou práva autorského a práv souvisejících s právem autorským, 

tak jak se vyvíjela v rámci mezinárodních smluv a evropského práva a jakou obsahují i 

některé autorské zákony členských států EU.
198

  

AZ je koncipován jako soukromoprávní předpis s prvky, které vykazují znaky 

práva veřejného (kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s právem 

autorským). Je speciálním právním předpisem ve vztahu k zákonu č. 40/1964 Sb. 

občanský zákoník, v platném znění. V rámci občanského práva autorské právo tvoří 

zvláštní, relativně samostatnou oblast upravovanou zvláštními právními normami a 

ovládanou zvláštními zásadami vyplývajícími jak ze zákona, tak i ze zvláštní povahy 

autorských děl a vztahů k nim vznikajících.
199

 Vedle obecných a zvláštních zásad 
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soukromoprávních autorský zákon dílem spočívá i na zásadách veřejnoprávních. Je 

tomu tak tam, kde obsahuje právní normy veřejného práva.
200

 

AZ je legislativně- technicky rozvržen do dvanácti částí, z nichž pouze první 

část se týká samotného autorského práva a práv souvisejících, ostatní obsahují nepřímé 

novelizace či zrušující ustanovení ve vztahu k jiným právním předpisům. AZ je 

postaven na dualistickém rozdělení práv na práva osobnostní a práva majetková, jak je 

zřejmé již na první pohled ze systematiky zákona. Práva osobnostní jsou taxativně 

upravena v §11 AZ práva majetková pak demonstrativně vypočtena v §12 až §27 AZ, 

přičemž se jedná o práva absolutní povahy působící erga omnes.  

Osobnostní práva zanikají smrtí autora, když jsou s jeho osobností neodlučitelně 

spjata, jsou nepřevoditelná a autor se jich nemůže vzdát. Práva majetková jsou rovněž 

nepřevoditelná (ve smyslu jejich zcizení) a autor se jich nemůže vzdát, nicméně 

přechází po smrti autora na jeho dědice, kdy trvají 70 let po smrti autora. Ačkoliv 

osobnostní práva zanikají smrtí autora, ani po jeho smrti si nikdo nesmí osobovat jeho 

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

obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní (§11 odst. 5 AZ). 

Předmět úpravy, včetně věcné a osobní působnosti AZ s odkazem na příslušné 

předpisy Evropských společenství je upraven v §1 AZ. Do věcného rozsahu práva 

autorského, patří díla literární, jiná díla umělecká a díla vědecká. Zákon přitom hovoří 

jednotně o autorských dílech. Rozsah práva autorského, jak je chráněn AZ, však není 

shodný s rozsahem autorského zákona samého, který je podstatně širší.
201

 Systematicky 

lze práva chráněná AZ roztřídit na právo autorské, dále práva související s právem 

autorským a právo pořizovatele databáze. Samostatně pak stojí kolektivní správa práv 

autorských a práv souvisejících s právem autorským. 

Zaměříme-li se na platnou právní úpravu ochrany databází, nalezneme 

transpozici Databázové směrnici zejména v §2 odst. 1 AZ a §2 odst. 2 AZ poskytující 

ochranu databázím jedinečným nebo původním a dále v §88 a následujících AZ 

upravujících ochranu sui generis. Provedením Databázové směrnice a tedy v souladu 

s ní i AZ rozeznává dvojí právní režim ochrany databází, tj. autorskoprávní režim a 
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režim sui generis. Vzhledem k tomu, že oba tyto režimy existují nezávisle na sobě, je 

možné, aby databáze za předpokladu, že naplní požadavky pro poskytnutí ochrany, 

bude požívat ochrany dle autorského práva i práva sui generis.  

Na prvním místě je třeba se zabývat samotným pojmem databáze, tak jak jej 

chápe AZ. Je zřejmé, že pouze databáze splňující požadavky stanovené AZ může 

požívat ochrany, ať již formou práva autorského či sui generis ochranu. Legální definici 

databáze nalezneme až v §88 AZ, ačkoli tato definice se nevyužije pouze při posouzení 

ochrany dle hlavy III. AZ, ale v rámci celého AZ, tj. včetně posouzení autorskoprávní 

ochrany databáze. Databází se tedy dle §88 AZ rozumí soubor nezávislých děl, údajů 

nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně 

přístupných elektronickými nebo jinými prostředky bez ohledu na formu jejich 

vyjádření.  

Databáze je tedy na prvním místě souborem. Zahrnuje nejen soubory děl (ať už 

autorskoprávně chráněných či nechráněných), jako jsou slovníky, encyklopedie, koláže, 

výstavy, sborníky, sbírky, kolekce či antologie (ať už se jedná o souborná díla či 

nikoliv), nýbrž i soubory prostých údajů či informací, jako jsou seznamy, soupisy, 

inventáře, rejstříky či indexy, a rovněž tak i jakékoli jiné soubory hmotných či 

nehmotných statků, informací, textů, zvuků, obrazů, čísel apod.
202

 Tyto prvky, které 

tvoří takový soubor, však musí být vzájemně nezávislé a oddělitelné, aniž by to mělo 

zásadní vliv na jejich obsah. Dalším požadavkem pak je systematické nebo metodické 

uspořádání a možnost jejich lokalizace, jako věcný rejstřík, obsah, plán nebo zvláštní 

způsob řazení. Takto uvedená legální definice databáze zcela odpovídá definici 

databáze dle čl. 1 odst. 2 Databázové směrnice, ze které je i pro výklad v souvislosti 

s touto definicí obsaženou v AZ třeba vycházet. 

5.3.3. Autorskoprávní režim ochrany databází 

 

Jak již bylo naznačeno výše, česká právní úprava plně v souladu s Databázovou 

směrnicí upravuje dvojí právní režim ochrany databází. Prvním režimem ochrany je 

režim autorskoprávní, který chrání způsob výběru a uspořádání obsahu databáze, neboli 

její strukturu, za předpokladu, že je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora  (§2 
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odst. 1 AZ a §2 odst. 5 AZ, jedinečné databáze), či je alespoň autorovým vlastním 

duševním výtvorem (§2 odst. 2 AZ, původní databáze).  

Režim autorskoprávní ochrany se tedy vztahuje na ochranu struktury jedinečné, 

respektive původní databáze. Jedním z cílů Databázové směrnice bylo právě 

harmonizovat autorskoprávní ochranu databází tak, aby ochrana byla poskytována dle 

hlediska původnosti databáze, tedy i v případě naplňuje-li databáze pouze kvalitativně 

nižší stupeň než je stupeň jedinečnosti. V případě, že databáze je alespoň původní v tom 

smyslu, že je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním 

duševním výtvorem, dosahuje rovnocenné ochrany s databází jedinečnou. Databáze 

původní se tak díky harmonizované právní úpravě dostávají fikcí na stejnou kvalitativní 

úroveň jako databáze jedinečné ve smyslu jim poskytované ochrany. 

 Autorské dílo, jako předmět autorského práva, je definováno v §2 odst. 1 AZ 

jako dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem 

tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně 

podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo 

význam. Ochrana databází podle AZ počíná tedy již okamžikem vzniku databáze, a to 

ve chvíli, kdy je vyjádřena v objektivně vnímatelné podobě. Definice autorského díla v 

§2 odst. 1 AZ je následně doplněna o demonstrativní výčet autorských děl. 

Demonstrativní výčet je zvolen zejména z toho důvodu, aby byla zajištěna případná 

ochrana i těm druhům děl, které zatím nemusí být známy. Tento způsob 

demonstrativního výčtu druhů děl tak vychází z praktických potřeb uplatňování 

autorského zákona s ohledem na možný další vývoj v budoucnosti. 

Ustanovení §2 odst. 1 AZ tedy zakotvuje jako základní požadavek pro 

poskytnutí autorskoprávní ochranu samotnou tvůrčí činnost autora. V AZ však definici 

tvůrčí činnosti autora nenalezneme. Tvůrčí činnost autora lze nicméně charakterizovat 

jako činnost spočívající ve „vytvoření“ nehmotného artefaktu s tím, že dosažení tohoto 

cíleného i necíleného výsledku závisí v osobních vlastnostech tvůrce, bez nichž by tento 

výtvor (duševní plod tvůrčí povahy literární, jiné umělecké nebo vědecké) nebyl vůbec 

dosažen.
203

 Výsledek této tvůrčí činnosti autora pak musí být jedinečný. Jedinečnost je 

třeba chápat i ve statistickém slova smyslu (nemožnost vzniku dvou totožných děl).
204

 

                                                 
203

 ibid. 
204

 Chaloupková, H., Holý, P.: Autorský zákon. Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012.  



96 

Od konceptu jedinečnosti však AZ u některých druhů děl ustupuje, a to zejména 

pod vlivem evropského a mezinárodního práva, kdy vychází z kritéria původnosti 

(originality). Znění §2 odst. 2 AZ tak rozšiřuje předmět autorského práva a formou 

fikce zařazuje na stejnou úroveň některé výtvory, které nedosahují splnění kritéria 

jedinečnosti. Koncept původnosti díla vychází z toho, že dílo je autorovým vlastním 

duševním výtvorem. Tento koncept se však uplatní pouze ve vztahu k počítačovým 

programům, databázím a fotografiím, respektive dílům vyjádřeným postupem 

podobným fotografii, jak je vypočteno v §2 odst. 2 AZ. Je vyloučeno, aby vznikla dvě 

stejná jedinečná díla, nicméně u děl původních se tato možnost připouští.
205

  

Je-li databáze způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti autora nebo je-li autorovým vlastním duševním výtvorem, je 

jí poskytována autorskoprávní ochrana jako dílu soubornému dle §2 odst. 5 AZ.  V 

tomto ustanovení je uveden demonstrativní výčet souborných děl. Jako souborné dílo 

AZ uvádí sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný 

soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním 

obsahu splňuje podmínky podle §2 odst. 1 AZ. Úprava se jeví tak, že taková díla vždy 

musí splňovat podmínku odstavce 1, to znamená, musí být výsledkem tvůrčí činnosti 

autora. Pokud však je sborník či jiný soubor prvků výsledkem duševní činnosti autora 

(původní dílo) a je databází ve smyslu odstavce 2, je taktéž souborným dílem 

s plnohodnotnou autorskoprávní ochranou.
206

 

Autorem díla dle platné české právní úpravy může být pouze fyzická osoba (§5 

odst. 1 AZ). Tento základní princip vychází z koncepce, že příslušnou tvůrčí a duševní 

schopností je nadána pouze fyzická osoba, na rozdíl od angloamerické koncepce, podle 

níž může být považována za originálního nabyvatele práva autorského ze zákona i 

osoba právnická, např. výrobce filmu.
207

V případě díla souborného je pak autorem díla 

fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala (§5 odst. 2 AZ).  

V případě souborných děl pak může nastat situace, že do souboru mohou být 

zařazeny i prvky, které samy požívají autorskoprávní ochrany. Aby uspořadatel či 

pořadatel mohl dané prvky do databáze zařadit, musí si nejprve vyžádat souhlas autora 

zařazeného díla, v opačném případě by byl neoprávněným uživatelem takového díla. 
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Toto potvrzuje i §5 odst. 2 AZ kde zákonodárce dodává, že vznikem autorského práva 

k dílu soubornému nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených. Vzniklo-li 

jediné dílo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů do doby dokončení díla, 

jedná se o dílo spoluautorské. Spoluautorům pak náleží autorské právo společně a 

nerozdílně (§8 odst. 1 AZ).  

Subjektivní autorská práva osobnostní a majetková vznikají autorovi v okamžiku 

vzniku databáze. Tato práva byla obecně popsána ve výkladu výše. Ve vztahu 

k databázím se uplatní obdobně. Významné ve vztahu k databázím je právo rozhodnout 

o jejich zveřejnění, kterým rozumíme první oprávněné veřejné přednesení, provedení, 

předvedení, vystavení, vydání či jiné zpřístupnění veřejnosti (§4 AZ). I pro databáze 

dále platí, že zahájením oprávněného veřejného rozšiřování rozmnoženin je dílo vydáno 

(§4 odst. 2 AZ). Právo dílo užít jako základní majetkové autorské právo pak dle 

demonstrativního výčtu uvedeného v §12 odst. 4 AZ zahrnuje právo na rozmnožování 

databáze (§13 AZ), právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny databáze (§14 

AZ), právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny databáze (§15), právo na 

půjčování originálu nebo rozmnoženiny databáze (§16 AZ), právo na sdělování 

databáze veřejnosti (§18 AZ). 

 Současně s těmito osobnostními a majetkovými právy AZ poskytuje autorovi 

možnost domáhat se ochrany před neoprávněným zásahem do svých práv, ale i před 

potenciální hrozbou takového zásahu. Ustanovení §40 AZ ve svém odst. 1 přiznává 

demonstrativním výčtem autorovi oprávnění domáhat se zejména určení svého 

autorství, zákazu ohrožení svého práva nebo neoprávněného zásahu do svého práva, 

sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně 

zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla a způsobu a rozsahu jejího 

neoprávněného užití, odstranění následků zásahu do práva, poskytnutí přiměřeného 

zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu či zákazu poskytování služby, kterou 

využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora. 

Po uplynutí doby trvání majetkových autorských práv (majetková práva trvají po 

dobu autorova života a 70 let po jeho smrti, §27 AZ) se databáze stává tzv. volným 

dílem (§28 AZ), které může každý bez dalšího volně užít při respektování postmortální 

ochrany díla (§11 odst. 5 AZ). V určitých zákonem vymezených případech je možné 

databázi užít i bez svolení autora, i v případě, že se dosud o volné dílo nejedná. Ve 
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vztahu k databázím je nejvýznamnější tzv. volné užití díla (§30 odst. 1 AZ), kdy fyzická 

osoba může pro osobní potřebu (účelem nesmí být dosažení přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu) dílo užít. Ustanovení o volném užití díla 

však nelze uplatnit v případě elektronických databází, když §30 odst. 3 AZ 

elektronickou databázi z volného užití vylučuje. V případě analogické databáze však 

volné užití vyloučeno není. I v těchto případech tzv. volného užití databáze však takové 

užití nesmí být v rozporu s běžným způsobem užití díla a nesmí jím být nepřiměřeně 

dotčeny oprávněné zájmy autora. Toto omezení bývá nazýváno třístupňovým či 

tříkrokovým testem. 

Vzhledem k tomu, že tvorba databází je často velice finančně náročným 

procesem, podílí se na něm nezřídka více osob. Případ spoluautorství již byl v textu 

výše naznačen, není však jediným vztahem, který mezi osobami podílejícími se na 

tvorbě databází vzniká. Významný je vztah mezi autorem a investorem. V této 

souvislosti upravuje AZ zaměstnanecká díla, kolektivní díla a školní díla. 

Zaměstnanecká díla jsou díla vytvořená autorem v rámci splnění jeho povinností 

vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo 

z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem (§58 odst. 1 AZ). V případě těchto 

děl pak autorova majetková práva vykonává zaměstnavatel. Osobnostní práva autora 

k zaměstnaneckému dílu však zůstávají nedotčena. Ustanovení §58 odst. 7 AZ rozšířil 

režim zaměstnaneckých děl rovněž na počítačové programy a databáze, jakož i 

kartografická díla, která nejsou kolektivními díly, byla-li vytvořena autorem na 

objednávku. V takovém případě se pak objednatel považuje fikcí za zaměstnavatele. 

Dále je třeba zmínit kolektivní dílo (§59 AZ), ke kterému se více osob uchyluje 

zejména s ohledem na finanční náročnost díla. Na tvorbě takového díla se podílí více 

autorů, toto je vytvářeno z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a 

uváděno na veřejnost pod jménem této osoby. Tato kolektivní díla se považují za 

zaměstnanecká díla, a to i tehdy byla-li vytvořena na objednávku, objednatel se 

v takovém případě považuje za zaměstnavatele. 

V případě, že je autorské dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění 

školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo 

školskému či vzdělávacímu zařízení, hovoříme o školním díle (§35 odst. 3 AZ). Užije-li 

škola, školské či vzdělávací zařízení takové dílo (nikoli za účelem přímého nebo 
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nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu) k výuce nebo k vlastní vnitřní 

potřebě, nezasahuje do práva autorského. Školní dílo mohou tyto instituce užít na 

základě licenční smlouvy uzavřené za obvyklých podmínek. V případě, že autor díla 

(žák, student) odmítne udělit souhlas, mohou se tyto instituce domáhat u soudu 

nahrazení chybějícího projevu vůle (60 odst. 1 AZ). Autor školního díla je jinak 

oprávněn své dílo užít i udělit licenci jinému, nicméně nesmí tak učinit v případě, že by 

to bylo v rozporu s oprávněnými zájmy těchto institucí. 

5.3.4. Sui generis ochrana databází 

 

Druhým právním režimem ochrany databází v souladu s Databázovou směrnicí 

je režim ochrany sui generis. AZ upravuje tento režim v hlavě III. nazvané Zvláštní 

právo pořizovatele databáze. Jak je uvedeno již ve výkladu, který se vztahoval 

k jednotlivým institutům Databázové směrnice, tento koncept sui generis ochrany byl 

zaveden s cílem podporovat a chránit investice do systémů ukládání a zpracování údajů, 

které přispívají k rozvoji informačního trhu v souvislosti s nárůstem údajů a informací 

z nejrůznějších odvětví. Toto právo pořizovatele databáze může existovat zcela 

nezávisle na autorskoprávní ochraně databází. Stejně tak souběh autorskoprávní 

ochrany databází a jejich ochrany sui generis  je možný. 

Základní předpoklady pro přiznání sui generis ochrany jsou uvedeny v §88a AZ. 

Kumulativně musí být splněna kritéria existence databáze (§88 AZ), existence vkladu 

do pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze, kdy tento vklad musí být 

kvalitativně nebo kvantitativně podstatný. Definice databáze uvedená v §88 AZ je 

shodná pro autorskoprávní ochranu i pro ochranu sui generis. Pouze takový soubor 

prvků, který splní požadavky stanovené definicí dle §88 AZ, může být posuzován pro 

účely poskytnutí jednoho z režimů ochrany dle AZ.   

Požadavek podstatného vkladu plyne již z cílů Databázové směrnice, když 

evropský zákonodárce zamýšlel zejména poskytnout ochranu investic vložených do 

databází. Sui generis ochrana tak nesměřuje k ochraně prvků v databází obsažených, ale 

pouze k ochraně vkladu do databáze. Existence vkladu do pořízení, ověření nebo 

předvedení obsahu databáze nezakládá samo o sobě vznik zvláštního práva pořizovatele 

databáze. Toto právo vzniká až tehdy, kdy relevantní vklad dosáhne určitých kvalit a 
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stane se vkladem podstatným .
208

 Bližší výklad pojmů souvisejících se zvláštním právem 

pořizovatele databáze byl poskytnut v rámci rozhodovací činnosti Soudního dvora, která 

je rozebrána v textu výše. 

Osoba, která na svou odpovědnost pořídí databázi, nebo pro kterou tak z jejího 

podnětu učiní jiná osoba, je pořizovatelem databáze. Zatímco autorem databáze může 

být pouze fyzická osoba, pořizovatelem databáze může být nejen fyzická, ale i 

právnická osoba (§89 AZ). Tento přístup k nositeli zvláštního práva je možný 

s ohledem na to, že se primárně jedná o ochranu investice, tudíž hlediskem není tvůrčí 

činnost, která je vlastní pouze osobě fyzické. V praxi přitom nelze vyloučit vznik 

originální plurality subjektů zvláštního práva pořizovatele databáze (koprodukci).
209

 

Pořizovateli databáze přiznává AZ dvě výlučná absolutní práva: právo na 

vytěžování nebo na zužitkování obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo 

kvantitativně podstatné části (§90 odst. 1 AZ). Obsahem těchto práv je oprávnění 

pořizovatele databáze nakládat s databází, udílet souhlas jiným osob k tomuto nakládání 

s databází či vyloučení jiných osob z takového nakládání. Vytěžování je definováno v 

§90 odst. 1 AZ jako trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu databáze nebo jeho 

podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem. 

Lze shrnout, že toto právo umožňuje pořizovateli databáze bránit se proti nedovolenému 

rozmnožování databáze nebo její části. Zužitkováním pak dle §90 odst. 2 AZ rozumíme 

jakýkoli způsob zpřístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné 

části rozšiřováním rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line nebo jinými způsoby 

přenosu. AZ následně výslovně vylučuje půjčování originálu nebo rozmnoženiny 

databáze z obsahu pojmu vytěžování nebo zužitkování. 

Zvláštní právo pořizovatele databáze tedy chrání pořizovatele databáze nejen 

proti vytěžování a/nebo zužitkování celého obsahu databáze, ale i její kvalitativně nebo 

kvantitativně podstatné části. K tomuto §90 odst. 5 AZ opět v souladu s Databázovou 

směrnicí dodává, že v určitých případech i vytěžování nebo zužitkování nepodstatných 

částí obsahu databáze může být posuzováno jako porušení zvláštního práva. Podmínkou 

pro zásah do zvláštního práva pořizovatele databáze je, že takovéto vytěžování nebo 

zužitkování musí být opakované a systematické. I v takovýchto případech totiž může 
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být investice vložená do databáze postupem času ohrožena obdobně jako v případech 

týkajících se vytěžování nebo zužitkování jejích podstatných částí. Další podmínky, 

jako je obvyklost, přiměřenost a ochrana oprávněných zájmů pořizovatele databáze tak 

už ve skutečnosti nepřidávají další omezení výlučných práv, ilustrují pouze, jaká 

jednání spadají mimo účel ochrany přiznané zvláštním právem pořizovatele databáze.
210

 

Zvláštní právo pořizovatele databáze může být převedeno. Je možné převést toto 

právo jako celek, ale i částečný převod jednotlivých oprávnění pořizovatele databáze. 

Oprávnění udělit jiné osobě oprávnění k výkonu práva sui generis je pak samozřejmostí 

a úpravu licenční smlouvy nalezneme v ustanovení §46 AZ a násl. AZ, když §94 AZ 

stanoví, která ustanovení z hlavy I. AZ se v případě sui generis ochrany použijí 

přiměřeně.  

Práva a povinnosti oprávněných uživatelů uvedená v čl. 8 Databázové směrnice 

jsou zakotvena v §91 AZ nazvaného nepřesně omezení zvláštního práva pořizovatele 

databáze. Toto omezení oprávněného uživatele se pak vztahuje pouze na databázi, která 

byla zpřístupněna jakýmkoli způsobem veřejnosti. Dle tohoto ustanovení nejsou 

dotčena práva pořizovatele databáze v případě vytěžování a/nebo zužitkování 

kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze nebo její části 

oprávněným uživatelem při respektování zákonem stanovených podmínek. Tyto 

podmínky AZ stanoví tak, že oprávněný uživatel užívá databázi běžně a přiměřeně, 

nikoli systematicky či opakovaně, a bez újmy oprávněných zájmů pořizovatele 

databáze, přičemž nezpůsobuje újmu autorovi ani nositeli práv souvisejících s právem 

autorským k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi. 

Toto nepříliš jasné ustanovení AZ není úplně šťastným způsobem, jak daný 

článek 8 Databázové směrnice implementovat, a může tak způsobovat výkladové 

obtíže. Mimo jiné i proto, že §90 odst. 5 AZ tímto přístupem stanoví přísnější podmínky 

pro nakládání s databází v případě oprávněného uživatele oproti běžnému uživateli (§90 

odst. 5 AZ). Samotný pojem oprávněný uživatel pak rovněž není výkladově úplně 

snadný a jednoznačný. Z judikatury Soudního dvora dovozujeme, že oprávněný uživatel 

je takový uživatel, jehož přístup k obsahu databáze za účelem vyhledávání vyplývá 

z přímého nebo nepřímého souhlasu pořizovatele databáze.
211
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AZ dále ve vztahu k zvláštnímu právu pořizovatele databáze upravuje tzv. 

bezúplatné zákonné licence (§92 AZ) a to v souladu s článkem 9 Databázové směrnice. 

Tyto bezúplatné zákonné licence však mohou využít pouze oprávnění uživatelé. Na 

prvním místě je uvedeno, že z ochrany sui generis je vyloučeno vytěžování nebo 

zužitkování podstatné části obsahu databáze pro osobní potřebu oprávněného uživatele. 

Toto však platí pouze pro neelektronické databáze v souladu s §30 odst. 3 AZ. Další 

bezúplatnou zákonnou licencí je licence vědecká nebo vyučovací, nicméně vždy 

s použitím pramene a pouze v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným 

účelem. Poslední třetí bezúplatnou zákonnou licencí je licence úřední, tj. pro účely 

bezpečnosti nebo správního či soudního řízení. 

Ochrana sui generis pro databáze je stanovena v délce trvání 15 let. Vzhledem 

k výlučně majetkové povaze tohoto práva po uplynutí této doby žádná ochrana 

nepřetrvává, protože obsahem zvláštního práva pořizovatele databáze není žádné 

osobnostní oprávnění.
212

 Počátek běhu této ochranné doby je určen jako prvý den 

kalendářního roku následujícího poté, co došlo k pořízení databáze nebo pokud byla 

v tomto období databáze zpřístupněna, od prvého dne kalendářního roku následujícího 

po roce, v němž byla databáze zpřístupněna. Ve vztahu k trvání zvláštního práva 

pořizovatele databáze je přitom ještě významné zmínit, že každý nový kvalitativně nebo 

kvantitativně podstatný vklad do databáze spočívající v doplnění, zkrácení či jiných 

úpravách má za následek nový běh trvání práva (§88a AZ), tj. dochází k obnově doby 

trvání práva.  

5.4. Právní ochrana databází ve Spojených státech amerických 

5.4.1. Platná právní úprava 

 

Spojené státy americké jsou zemí s největším podílem na trhu s elektronickými 

databázemi. Tento fakt byl již zmíněn v souvislosti se snahou Evropské unie zvrátit 

tento stav právě přijetím Databázové směrnice, což se, jak již bylo rovněž v textu této 

práce uvedeno, nepodařilo. Právní rámec ochrany práv duševního vlastnictví ve 

Spojených státech amerických nalezneme obdobně jako v jiných vyspělých zemích 

zakotven přímo v textu Ústavy. Čl. 1 americké Ústavy ve svém odstavci 8 vypočítává 
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pravomoci Kongresu, mezi které řadí mimo jiné v alieně 8 tohoto odstavce oprávnění 

Kongresu přijmout opatření k podpoře vědy a umění tím, že na omezenou dobu 

poskytne autorům a vynálezcům výlučná práva k jejich dílům a vynálezům (tzv. 

copyright clause). 

Prostřednictvím copyright clause je tedy poskytována ochrana dílům a 

vynálezům, přičemž tento výčet předmětů ochrany byl judikaturou amerických soudů 

potvrzen jako taxativní. Což samozřejmě ovlivňuje příjímání nových zákonů v této 

oblasti. V souvislosti s tím je třeba také zmínit, že všechny nově přijímané zákony, 

jejichž předmětem úpravy je duševní vlastnictví, dále musí být vždy v souladu s prvním 

dodatkem Ústavy (First Amendment) chránícím svobodu slova. Kongres by měl vždy 

prokazovat, že přijetí jakéhokoli zákona omezujícího svobodu slova je odůvodněno 

významným státním zájmem a že tuto svobodu slova omezuje co nejméně. 

Platný Copyright Act poskytuje ochranu autorům původních děl, které jsou 

výsledkem tvůrčí činnosti autora. Tato ochrana se poskytuje dílům literárním, 

dramatickým, hudebním, uměleckým, a určitým dalším dílům při splnění zákonných 

podmínek. 
213

Autorské právo ve Spojených státech amerických tradičně poskytuje 

ochranu databázím jako dílům literárním již od roku 1790, kdy byl přijat první autorský 

zákon. Platný autorský zákon je federálním zákonem z roku 1976 (Copyright Act)
214

, 

v odst. 101 a 103 tohoto zákona pak lze nalézt rovněž samotnou definici databáze. 

Databázi (kompilaci) dle platné americké legislativy definujeme jako dílo vytvořené 

prostřednictvím sběru a shromažďování již existujících dat či materiálů, které jsou 

vybrány, srovnány nebo uspořádány takovým způsobem, že výsledné dílo jako celek 

vytváří původní autorské dílo.
215

  

Pokud databáze nedosahuje požadavku kreativity ve výběru a uspořádání dat, 

potom jí nelze ochranu prostřednictvím autorského práva poskytnout. Důležité je 

nicméně podotknout, že i obsah databáze, která je chráněná prostřednictvím autorského 

zákona, může být uživatelem vytěžován či zpracováván do dalších vlastních souborů či 
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kompilací. Porušením autorského práva k databázi je výlučně zkopírování databáze jako 

celku. 

5.4.2. Rozhodnutí Feist 

 

V USA byla až do roku 1991 situace taková, že tvůrce databáze se mohl 

domáhat ochrany nejen prostřednictvím autorského práva (Copyright Act), které dle 

klasických standardů nastavených mezinárodním právem poskytuje ochranu 

kompilacím jako dílům literárním za předpokladu, že se jedná o díla původní, ale mohl 

se dle soudních rozhodnutí určitých soudních senátů domoci ochrany dle doktríny sweat 

of the brow.
216

  

Americké soudy tedy až do roku 1991 souběžně nicméně značně nedůsledně 

poskytovaly jak ochranu původním databázím, které splnily kritérium původnosti, tak 

ochranu proti vytěžování informací jako celku z kompilací, které nevykazovaly žádné 

tvůrčí prvky ve vztahu k způsobu jejich výběru či uspořádání. Ochrana v tomto druhém 

případě byla poskytována proto, že někteří soudci nepovažovali za spravedlivé a 

moudré neposkytnout ochranu úsilí, které tito tvůrci databází do jejich pořízení museli 

vložit.
217

 

V roce 1991 však americký Nejvyšší soud (Supreme Court) ve svém rozhodnutí 

Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Company Inc.
218

 judikoval, že 

doktrína sweat of the brow je protiústavní, když výklad čl. 1 odst. 8 bod 8 Ústavy USA, 

v němž je zakotven základní princip autorskoprávní ochrany, nelze vykládat tak, že by 

ochrana měl být poskytována pouze úsilí bez jakékoli tvůrčí hodnoty.
219

 Databáze tak 

může být prostřednictvím autorského práva chráněna pouze a výlučně v případě, že se 

jedná o databázi původní, musí jít o výsledek alespoň minimální tvůrčí činnosti autora. 

V rámci tohoto případu se pak konkrétně jednalo o zkopírování telefonních seznamů 

zahrnující osoby a telefonní čísla. Společnost Feist Publications vydávala telefonní 

seznamy v rámci širších geografických oblastí. Společnost Rural Telephone Service 
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působící jako lokální společnost v oblasti telekomunikací sestavila ze svých údajů 

telefonní seznam Kansasu.  

Poté, co se společnost Feist Publications neúspěšně pokusila získat tyto 

záznamy od společnosti Rural Telephone Service formou uzavření licenční smlouvy, 

kterou společnost Rural Telephone Service odmítla uzavřít, přistoupila společnost Feist 

Publications k tomu, že tento seznam v rozsahu přibližně 4.000 záznamů začlenila do 

svého vlastního seznamu bez jejich souhlasu. Následně byla podána žaloba, která se 

dostala až k posouzení Nejvyššímu soudu v USA, který rozhodl tak, jak již bylo 

uvedeno výše, a ochranu souboru jmen a čísel ve formě telefonního seznamu rázně a 

jednoznačně poskytnout odmítl. Pouhé abecední uspořádání záznamů dle tohoto 

rozhodnutí zcela postrádalo znak původnosti, který musí být vždy základním kritériem 

při posuzování autorskoprávní ochrany. 

Toto rozhodnutí nebylo zásadní pouze vnitrostátně v rámci Spojených států 

amerických, kde pro futuro nastavilo zcela jasná pravidla pro autorskoprávní ochranu 

databází, ale jeho vlivy můžeme sledovat zejména v rámci Evropské unie. Právě přijetí 

tohoto rozhodnutí bylo impulsem pro Evropskou komisi, aby se ochranou databází 

začala důkladněji zabývat, což ve svém důsledku nevedlo k ničemu jinému než k přijetí 

Databázové směrnice. 

5.4.3. Legislativní návrhy k zavedení sui generis ochrany 

 

V návaznosti na přijetí Databázové směrnice v rámci Evropské unie představil 

kongresman Carlos Moorhead za republikány návrh zákona H.R. 3531 Database 

Investment and Intellectual Property Antipiracy Act of 1996. Tento návrh zákona 

představoval ještě přísnější režim ochrany poskytovaný nepůvodním databázím 

v porovnání s Databázovou směrnicí, kdy doba ochrany dle tohoto návrhu byla dokonce 

25 let. S ohledem na negativní reakce ze strany akademické obce, vědeckých organizací 

či knihoven byl tento návrh zákona H.R. 3531 stažen z programu Kongresu bez 

projednání. Hlavním argumentem byla obava, že případné přijetí takovéhoto návrhu 

může vést až k omezení přístupu k informacím. Akademická obec, vědecké organizace i 

knihovny upozorňovaly na rozpor zákona s ústavní copyright clause, dle které je 

Kongres v rámci přijímání zákonů v oblasti práv duševního vlastnictví touto klauzulí 

omezen. 
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Další návrh zákona představila v roce 1997 opět strana republikánů, a to 

konkrétně kongresman Howard Coble. Tento návrh zákona H.R. 2652 Collection of 

Information Antipiracy Act of 1997 byl založen na obdobné koncepci jako předchozí 

návrh, ačkoli se zjevně pokusil zapracovat některé z námitek, které byly v mezidobí 

vzneseny. Návrh vycházel z doktríny misappropriation, které se bude autorka ještě níže 

v textu věnovat, a odklonil se tak od oblasti práva autorského.
220

 Tento návrh zákona, 

ačkoliv začlenil možnost volného užití databází pro vědecké účely za stanovených 

podmínek a zkrátil dobu ochrany na 15 let, prošel sice Sněmovnou reprezentantů, která 

jej postoupila Senátu, nicméně ten jej dále neprojednával. 

Návrh zákona H.R. 354 Collection of Information Antipiracy Act of 1999, který 

opět předložil Howard Coble, projednávala Sněmovna reprezentantů v lednu roku 1999. 

Tento návrh byl velice obdobný tomu předcházejícímu a opět se snažil zavést sui 

generis ochranu databázím, když zakazoval uživateli databáze zpřístupnit jiným 

podstatnou část obsahu souboru informací, do které osoba, která je shromáždila a 

uspořádala, vložila podstatné finanční nebo jiné zdroje. Za základní negativum tohoto 

návrhu jeho odpůrci označili fakt, že takto navrhovaná ochrana jde za hranici opatření 

proti pirátskému kopírování obsahu databáze.
221

  

Mimo jiné byl kritizovaný pojem podstatná část jako pojem neurčitého 

významu. Zejména v případě databází, které byly jedinečným zdrojem informací (sole 

source databases), byly vyjádřeny obavy z omezení přístupu k informacím. Návrh 

prošel Výborem pro soudnictví (House commitee on the Judiciary) a měla se jím 

následně zabývat Sněmovna reprezentantů. 

Čtvrtý návrh zákona týkající se posílení ochrany databází H.R. 1858 The 

Consumer and Investor Accsess to Information Act of 1999 se od předchozích odlišoval 

tím, že nenavrhoval výlučná majetková práva spočívající v poskytování ochraně obsahu 

databáze, tj. informacím. Podstatou tohoto návrhu nebyla koncepce autorskoprávní, ale 

koncepce práva soutěžního. Tento návrh zákona se setkal s mnohem širší podporou i ze 

strany akademické obce či vědeckých organizací. Návrh se zaměřoval zejména na 

poskytovatele on-line služeb a elektronické databáze. Jeho cílem bylo zabránit 

parazitování spočívající v kopírování, distribuci či dalším prodeji celého obsahu 
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databáze. Podporu veřejnosti však získal zejména pro návrh volných užití databáze pro 

zpravodajské, vědecké či vzdělávací účely. Návrh zákona byl schválen Výborem pro 

obchod (House Commitee on Commerce). 

Vzhledem k tomu, že návrh zákona Collection of Information Antipiracy Act of 

1999 a návrh zákona The Consumer and Investor Accsess to Information Act of 1999 

byly předloženy na 104. zasedání Kongresu zároveň, byli jejich překladatelé vyzváni, 

aby sjednotili své návrhy ve vztahu k modelu ochrany a předložili jediný text. K tomuto 

postupu však již během 104. zasedání Kongresu nedošlo. Sněmovní výbor pro 

soudnictví a Výbor pro obchod diskutovaly další postup ohledně svých návrhů zákonů 

dále v letech 2001 až 2003, kdy výsledek svých diskuzí představily v roce 2003 v rámci 

108. zasedání Kongresu jako H.R. 3261 Database and Collections of Information 

Misappropriation Act.  

Vzhledem k tomu, že návrh zákona vždy musí projít schvalovacím procesem 

v orgánech Sněmovny reprezentantů, došlo k tomu, že Výbor pro energetiku a obchod 

(Energy and Commerce Committee) tento návrh zákona označil jako H.R. 3872, kterým 

se pak Sněmovna reprezentantů zabývala v roce 2004. Základním východiskem zůstalo 

soutěžní právo a ochrana proti zneužití databáze (misappropriation of database). Návrh 

zákona se však nakonec nedostal v průběhu 108. zasedání Kongresu k projednání 

Sněmovnou reprezentantů.  

Ve Spojených státech amerických tedy nedošlo dosud k legislativnímu zakotvení 

sui generis ochrany a s ohledem na to, že i bez poskytnutí této ochrany je americký 

databázový průmysl stále průmyslem s největším podílem na trhu elektronických 

databází, není zjevně akutní potřeba stimulovat pořizovatele databází zavedením této 

ochrany. Zákonodárci musí být vždy schopni prokázat aktuální potřebu pro nový zákon 

v oblasti duševního vlastnictví. Právě kombinace již existujících forem ochrany 

databází, tj. autorské právo, smluvní právo, soutěžní právo či technické prostředky 

ochrany databází, bývá považována za dostatečné řešení ve vztahu k ochraně databází 

ve Spojených státech amerických. 

5.4.4. Misappropriation doctrine 

 

Základní ochranou poskytovanou databázím zůstává ochrana poskytovaná 

prostřednictvím autorského práva pro původní databáze. Platná legislativy ve Spojených 
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státech amerických však umožňuje i zajistit ochranu práv k databázím prostřednictvím 

uplatnění common law doktríny tzv. misappropriation. Tato doktrína vychází ze 

soutěžního práva a je možné na ni nahlížet jako na rozšíření nekalé soutěže. Původ této 

doktríny nalezneme v rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1918 ve věci International 

News service (INS) proti Associated Press
222

. Obě tyto společnosti poskytovaly 

zpravodajské služby veřejnosti a to zejména v té době aktuální informace o první 

světové válce. Společnost INS přitom využila časového náskoku získaného rozdílem 

časových pásem mezi západním a východním pobřežím USA a využívala zprávy a 

informace zveřejněné společností Associated Press, která tyto informace získala za 

značné náklady a musela pro jejich získání podstoupit četné obtíže. Společnost 

Associated Press tedy žalovala společnost INS, kdy se tato věc dostala až k Nejvyššímu 

soudu, který rozhodl, že v rámci doktríny misappropriation může pořizovatel databáze 

v určitých případech bránit soutěžitelům v neoprávněném vytěžování prvků databáze.  

Tato misappropriation doctrine je však omezena pouze na databáze obsahující 

novinky (hot news). Uplyne-li určitý čas, hodnota takových novinek klesá, proto se 

musí jednat o informace „časově citlivé“ neboli informace, jejichž hodnota je závislá na 

času jejich zveřejnění.
223

 Je však rovněž na tomto místě třeba poznamenat, že tato 

doktrína není v americkém právu příliš přesně definována a vždy záleží na konkrétním 

případě a konkrétním soudu, respektive soudci, zda tuto ochranu dle misappropriation 

doctrine přizná. Významným rozhodnutím pro vymezení alespoň základních 

definičních znaků této doktríny bylo v roce 1997 rozhodnutí National Basketball 

v Motorola. V rámci tohoto rozhodnutí americký odvolací soud (United States Court of 

Appeals for the Second Circuit) stanovil, že ochrana prostřednictvím misappropriation 

doctrine bude v rámci common law státu New York poskytnuta pokud budou 

kumulativně splněny tyto podmínky: 1) žalobce vytvoří nebo shromáždí informace na 

své náklady; 2) informace je „časově citlivá“ (time sensitive); 3) žalovaný užije tyto 

informace ke svému vlastnímu prospěchu parazitováním na úsilí žalobce; 4) žalovaný je 

v soutěžním vztahu se žalobcem; 5) tato možnost parazitování na úsilí žalobce by mohla 

ohrozit výrobu či kvalitu daného produktu nebo poskytování dané služby.
224
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6. Závěr 
 

Práva duševního vlastnictví, která jsou zavedena a užívána již staletí, jsou 

v dnešní době díky technologickému rozvoji a stále se vyvíjejícím a zdokonalujícím 

informačním technologiím nejen revidována, ale můžeme sledovat i snahu o posilování 

těchto práv duševního vlastnictví, včetně zavádění práv v této oblasti zcela nových. 

Tímto zcela novým právem je bezpochyby právo sui generis ve vztahu k ochraně 

investic vložených do tvorby databází.  

Základním posláním práv duševního vlastnictví by mělo být pomoci nastolit 

rovnováhu mezi podporou tvůrčí činnosti a inovací, prostřednictvím zajištění odměn a 

investic pro autory, a na druhé straně podporou nejširší možné dostupnosti zboží a 

služeb chráněných právy duševního vlastnictví. Bez nalezení takové rovnováhy nemůže 

systém ochrany autorského práva a práv souvisejících správně fungovat a plnit všechny 

své funkce, které nemají jen materiální rozměr, ale i rozměr kulturní, sociální, popř. 

vůbec všelidský, a nemůže také budit potřebné uznání ze strany celé společnosti.
225

 

Dne 24. května 2011 zveřejnila Evropská komise novou strategii k posílení práv 

duševního vlastnictví, v rámci které je právo duševního vlastnictví vnímáno jako 

základní kámen hospodářství EU a ústřední hybnou silou dalšího rozvoje.
226

 Záměrem 

této strategie je vytyčení klíčových iniciativ v oblasti práv duševního vlastnictví, které 

Komise zamýšlí v nejbližších letech projednat právě s cílem podpořit kreativitu a 

inovace v EU.  

Mezi tyto iniciativy patří:
227

 

1. Reforma patentového systému v Evropě; 

2. Modernizace systému obchodních známek; 

3. Vytvoření srozumitelného rámce pro autorské právo v digitálním prostředí; 

4. Nezemědělská zeměpisná označení výrobků- harmonizace na území EU; 

5. Posílení boje proti padělatelství a pirátství; 
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6. Mezinárodní dimenze práv duševního vlastnictví-celní opatření. 

K prvním vítaným výsledkům této výše popsané strategie Evropské komise, 

patří harmonizace systému udělování licencí k tzv. „osiřelým dílům“ (orphan works). 

Tento krok k rozšíření přístupnosti děl je samozřejmě akademickou obcí i odbornou 

veřejností podporován. Nicméně nadále se ozývají z jejich stran varovné hlasy 

vyzývající k obezřetnosti ve vztahu k posilování práv duševního vlastnictví. 

Práva duševního vlastnictví je bezpochyby třeba považovat v současné době i 

v době budoucí za hnací motor ekonomiky. K tomu uvádí komisař pro vnitřní trh 

Michel Barnier: „Nikdo nebude investovat do inovací, pokud nebudou chráněna práva. 

Na druhé straně je třeba, aby spotřebitelé i uživatelé měli přístup ke kulturním 

hodnotám, například hudbě on-line, což přinese další rozvoj nových modelů podnikání a 

kulturní rozmanitosti. Naším cílem dnes je dosáhnout rovnováhy mezi těmito dvěma cíli 

v oblasti práv duševního vlastnictví v jednotném pojetí. Vytvořit z evropského rámce pro 

duševní vlastnictví platformu, která přinese prospěch podnikům i občanům a která bude 

odpovídat podmínkám světa on-line a světové soutěže na poli duševní práce.“  

Nicméně je třeba upozornit na to, že roli práv duševního vlastnictví a jejich další 

posilování i ve smyslu tvorby nových práv, nelze přeceňovat. V souvislosti 

s vytvářením nových práv duševního vlastnictví se na druhou stranu vždy omezuje 

určitý veřejný prostor, což může v určitých případech vést až ke zpomalení vývoje 

společnosti. Lze se domnívat, že právě ve vhodné formulaci výjimek a omezení 

z výlučných práv spočívá jeden z nástrojů transformace a moderního vývoje systému 

ochrany autorských práv a práv souvisejících ve vazbě na působení informačních 

technologií.
228
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Seznam zkratek 

AZ zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění 

 

Databázová směrnice Směrnice č. 96/9/ES Evropského Parlamentu a Rady ze 

(Směrnice) dne 11. března 1996, o právní ochraně databází 

Dohoda TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu 

vlastnictví 

Důvodová zpráva Explanatory Memorandum for a Proposal for a Council 

Directive on the legal protection of databases. COM(92) 

24 Final – SYN 393. Brussels, May 13, 1992 

GA Generální advokát/ka Soudního dvora Evropské unie 

ObchZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

První návrh směrnice Proposal for a Council Directive on the Legal Protection 

of Databases, OJ C 156/92 P 4 

SEU Smlouva o Evropské unii 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

Soudní dvůr   Evropský soudní dvůr, resp. Soudní dvůr Evropské unie 

WCT Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o 

právu autorském (WIPO Copyright Treaty) 
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Shrnutí v anglickém jazyce (resumé) 
 

This thesis deals with legal protection of databases. Databases are indispensable 

tools in today`s information society. They enable us to effectively process enormous 

quantum of information that is available everywhere. Large resources are often invested 

in the process of creating a database. Nevertheless, the resulting product can be quite 

easily and inexpensively copied. Traditionally databases were protected under the 

copyright regime. However, only original databases could be copyrightable.  

In 1996 the European Union introduced the Database Directive with its two-tier 

protection scheme for electronic and non-electronic databases. According to this 

Directive member states shall protect databases by copyright as intellectual creations, 

and provide sui generis right to prevent unauthorized extraction or re-utilization of the 

contents of a database. This EU Directive is a primary subject hereof. Basic terms are 

further explained through elaboration of the Court of Justice of the European Union 

case law. 

Moreover, the thesis presents case law study of four states and the scope of their 

protection regimes in relation to the databases. Finland, the Netherlands and the Czech 

Republic as member states of the EU implemented the Database Directive into their 

national legal systems. The United States of America did consider the sui generis right 

for non-original databases but decided not to follow the European way. The thesis 

discusses the protection of databases in the United States of America as well as the most 

significant case-law in this area. 

The discussion regarding legal protection of databases does not seem to offer us 

one simple solution to the situation as presented herein. The European protection regime 

has not shown sufficient justification for sui generis protection of databases, but the 

American missapropriation doctrine could be of some inspiration when hot news are 

concerned. Since national intellectual property regimes are facing increasing levels of 

pressure to harmonize their laws in line of technologically more advanced countries, it 

will be interesting to observe how the database protection regimes continues to evolve. 
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Abstrakt 
 

Tato rigorózní práce se zabývá tématem právní ochrany databází. Cílem této 

práce je představit problematiku databází a jejich právní ochranu na úrovni 

mezinárodní, evropské a vnitrostátní. Tato práce rovněž zpracovává soudní rozhodnutí 

v oblasti ochrany databází, netoliko evropské, ale i americké, které měly zásadní dopad 

na problematiku právní ochrany databází a výklad pojmů souvisejících.   

 První kapitola se ve třech podkapitolách věnuje vymezení pojmu duševní 

vlastnictví, nehmotné statky a autorské právo. Tato kapitola teoreticky rozebírá dané 

pojmy včetně jejich souvislostí, základních znaků a členění.  

Druhá kapitola s názvem informační společnost a databáze se zabývá samotným 

pojmem databáze a jejímu významu v moderní společnosti. Třetí kapitola je již 

zaměřena na právní ochranu databází, konkrétně v rámci mezinárodního práva. V jejích 

třech podkapitolách je postupně rozebrána Bernská úmluva, Dohoda TRIPS a 

mezinárodní úmluvy přijaté v rámci Světové organizace duševního vlastnictví, a to vždy 

ve vztahu k právní ochraně databází.  

Čtvrtá kapitola představuje nejrozsáhlejší kapitolu této rigorózní práce a věnuje 

se právní ochraně databází v Evropské unii. Základem této kapitoly je směrnice o právní 

ochraně databází, která byla přijata v rámci EU v roce 1996. V rámci této kapitoly se 

rozebírá proces vedoucí k přijetí této Směrnice, její jednotlivé instituty včetně 

dvoustupňového systému právní ochrany databázi, který vytvořila. Jednotlivé pojmy 

jsou následně blíže vysvětleny i prostřednictvím zpracování judikatury Soudního dvora 

EU. 

Pátá kapitola je členěna na čtyři podkapitoly, které odpovídají jednotlivým 

státům, které si autorka vybrala pro svou případovou studii v rámci této rigorózní práce. 

Postupně je tak popisována právní ochrana databází ve Finsku, Nizozemsku, České 

republice a Spojených státech amerických. 

Práce byla vypracována podle platné právní úpravy k 30. říjnu 2013. 
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Abstract 
 

The topic of this thesis is legal protection of databases. The thesis aims to 

introduce the concept of databases and their protection at the international, European 

and national level. Furthermore, European as well as American case law regarding legal 

protection of databases is dealt with in this thesis, since the impact of the case-law in 

this area including vital interpretation of some terms has been significant. 

The first chapter is divided into three subchapters and characterises the concepts 

of intellectual property, intangible assets and copyright. This chapter theoretically 

analyses these terms including their relationship, basic characteristics and structure.  

The second chapter is called the information society and databases and deals 

with the term database and with its significance in modern society. The third chapter 

focuses on legal protection of databases, particularly at the international level. In its 

three subchapters it introduces database protection as regulated by Bern convention, 

TRIPS Agreement and World Intellectual Property Organization international treaties. 

The fourth chapter represents the most extensive part of this thesis as it describes legal 

protection of databases in European Union. The Directive on the legal protection of 

databases which was adopted in 1996 forms the basis of this chapter. This chapter is 

concerned with the legislation process and adoption of the Directive, it describes the 

basic terms including the two-tier protection scheme created by the Directive. Basic 

terms are further explained by the elaboration of the Court of Justice of the European 

Union case-law. 

The fifth chapter is divided into four subchapters that correspond to particular 

states which have been selected for the case study by the author of this thesis. The 

description of the legal protection of databases in Finland, Netherlands, the Czech 

Republic and the United States of America is illustrated in the last fifth chapter. 

This thesis was written in accordance with the applicable law on the 30
th

 

October 2013. 
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