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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387440
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Výjimka úředního díla v českém právu

̶ Úřední dokumenty nejsou autorskoprávně chráněné

̶ Tradiční právní nástroj
̶ Dokumenty podstatné pro veřejnost

̶ Široká aplikace
̶ § 3 písm. a) Autorského zákona

̶ Demonstrativní výčet

̶ Možná aplikace na autorskoprávně chráněné databáze

̶ Otevřená definice: “a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany”

̶ Díla vytvořená externími subjekty obvykle do výjimky nespadají



Zvláštní práva pořizovatele databáze
̶ Ochrana investice do databáze

̶ Pořizovatel databáze – zapojen jak do podnětu ke vzniku tak financování

̶ Podmínka – “Databázovost”
̶ Databáze

̶ Kvalitativní nebo kvantitativní podstatný vklad do pořízení, ověření nebo předvedení obsahu 

databáze

̶ Právo na vytěžování a zužitkování obsahu databáze
̶ Výjimka – veřejně přístupná databáze, každý může vytěžovat a zužitkovat kvalitativně nebo 

kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze

̶ Doba trvání ochrany – 15 let
̶ Nový podstatný vklad nový běh trvání práva

̶ Repozitáře šedé literatury - databáze



Zvláštní databázová práva a úřední dílo

̶ Art. 94 of the Copyright Act:
̶ “Ustanovení § 3 písm. a) … platí přiměřeně i pro pořizovatele databáze”

̶ Open data novela autorského zákona

̶ Databáze vytvářené institucemi veřejného sektoru za účelem 

výkonu jejich zákonných povinností
̶ Např. databáze závěrečných prací (§ 47b z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)

̶ Možnost poskytovat celý obsah bez nutnosti licencovat 

databázová práva
̶ Pokud je obsah chráněný autorským právem, to se stále aplikuje



Přechodné ustanovení

̶ Zní:
̶ “Ustanovení § 94 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se nevztahuje na databáze chráněné zvláštním právem pořizovatele 

databáze pořízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.” (1. 1. 2017)

̶ Ochrana existujících databází

̶ Problém:
̶ Kontinuální prodlužování ochrany existujících databází

̶ Nízká právní jistota
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