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Ochrana databází zvláštním druhem práva, nezávislým na právu autorském, je jistě tématem 

prakticky i teoreticky závažným. Koneckonců, dvojí druh ochrany databází, autorskoprávní a sui 

generis, byl a stále je diskutabilní a evropský pohled, ztělesněný směrnicí č. 6/96 (Databázová 

směrnice), rozhodně není celosvětově přijímán, jak o tom svědčí typicky přístup USA. Je tak 

zřejmé, že práce by z principu měla vycházet rovněž z komparativní metody. V tomto směru 

nutno předeslat, že autorka tak činí v kapitole 5, kde se věnuje právní ochraně databází ve 

vybraných zemích (USA, Finsko, Nizozemsko, resp. ČR), navazujíc na analýzu 

mezinárodněprávní úpravu v kapitole 3 a samozřejmě analýzu evropské komunitární regulace, 

které se věnuje kapitola 4.  

 

Po metodické a obsahové stránce je práce zpracována standardním způsobem, pokud se od 

mezinárodněprávních východisek směřuje až k příkladům národních úprav, včetně české, 

přičemž největší, zasloužená pozornost je věnována specifické komunitární úpravě v kapitole 3. 

Zde práce správně analyzuje několik zcela zásadních a pro budoucnost stěžejních judikátů 

Evropského soudního dvora, samozřejmě v čele s britskou kauzou British Horceracing Board, 

zabývající se výkladem vůbec pojmu databáze coby předmětu ochrany a splnění zákonných 

předpoklad (podstatný vklad). Vyloučení „vedlejších produktů“ (by product) z ochrany sui 

generis je jedním z důsledků těchto rozhodnutí, mimochodem podobně jako v USA, kde je 

ovšem zcela jiná právní regulace (viz ovšem kauza Feist, jíž se autorka také v příslušné partii 

věnuje).      



Na standardní úrovni je práce z hlediska rozsahu literatury včetně zahraniční, stejně jako rozsah 

citací. Obsah a metoda práce odpovídá povědomí o právní regulaci a soudní praxi (zejm. 

zahraničí) v souladu se základními kritérii vědecké právní činnosti. 

V práci neshledávám závažnějších či podstatných nedostatků.  

Nicméně, je škoda, pokud autorka uceleným způsobem neshrnula základní výsledky svého 

zkoumání a závěrů, včetně de lege ferenda, k čemuž pravidelně slouží závěr práce. Zejména 

úvahy stran problémů a nejistých či diskutabilních výsledků evropské sui generis ochrany (i ve 

vazbě na dříve proklamovanou podporu a rozvoj evropskému databázovému průmyslu) by 

nepochybně stály za větší ucelené zdůraznění.  

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

Otázkami k obhajobě při státní rigorózní zkoušce budiž problematika autorskoprávní a zvláštní 

ochrany databází vzhledem k možnostem ochrany na jedné straně struktury databáze a na druhé 

straně obsahu (dat) obsažených v databázi.  

 

 

V Praze dne 30.6.2014                 JUDr. Zuzana Císařová 

 


