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Právní ochrana databází 
lIBOr vašíček / šárka vašíčkOvá
leGAl pARtneRs, AdVokátní kAnCelář, s. R. o.

V muzeích a galeriích se často pra-
cuje s databázemi. V tomto pří-

spěvku se proto zabýváme některými 
aspekty jejich právní ochrany. 

Pojem databáze 
Zákon definuje databázi jako „sou-
bor nezávislých děl, údajů nebo jiných 
prvků, systematicky nebo metodicky 
uspořádaných a individuálně přístup-
ných elektronickými nebo jinými pro-
středky, bez ohledu na formu jejich 
vyjádření. Pro „nezávislost prvků“ je 
nutné, aby tyto byly od sebe oddělitel-
né, aniž by byla dotčena jejich infor-
mační, umělecká nebo jiná hodnota. 
Aby měl soubor určitých uspořáda-
ných údajů povahu databáze ve smyslu 
zákona a požíval tak právní ochrany, 
je třeba, aby byly kumulativně napl-
něny všechny shora uvedené pojmové 
znaky. Z obsahu definice databáze je 
tak vyloučen například film, byť roz-
ložitelný na obrazy nebo záběry, sys-
tematicky uspořádaný a individuálně 
přístupný elektronickými prostředky, 
protože jeho rozdělením by byla dotče-
na jeho umělecká hodnota. 

V českém právu existují dva re-
žimy právní ochrany databáze, a to 
(i)  režim autorskoprávní ochrany; 
a (ii) režim zvláštního práva pořizo-
vatele. Můžeme tak rozlišit databá-
ze, které jsou chráněny pouze podle 
autorského práva nebo pouze podle 
zvláštního práva pořizovatele databá-
ze, dále dle obou těchto práv, anebo 
žádného z výše uvedených práv.

autorskoprávní ochrana 
databází
Autorskoprávní ochrana je přiznává-
na výhradně databázi, jejíž uspořádání 
obsahu nebo způsob výběru je auto-
rovým vlastním duševním výtvorem, 

tj. splňuje požadavek originality. Au-
torské právo tak nechrání obsah nebo 
investici do databáze, ale výhradně 
strukturu databáze. Naopak, taková 
databáze, jejíž vytvoření je dáno jen 
technickými úvahami, pravidly nebo 
omezeními, která neponechávají žád-
ný prostor pro tvůrce, originalitu či 
osobitý charakter, není způsobilá k au-
torskoprávní ochraně. 

Autorem databáze může být vý-
hradně fyzická osoba, která ji sku-
tečně vytvořila, té potom svědčí tzv. 
osobnostní a majetková práva. Pokud 
by však databáze, jež má povahu au-
torského díla, byla vytvořena zaměst-
nancem muzea či galerie v rámci jeho 
pracovněprávního vztahu, jednalo 
by se o tzv. zaměstnanecké dílo, kdy 
nositelem majetkových práv by byla 
muzejní instituce, pokud by nebylo 
mezi stranami sjednáno jinak (např. 
v  pracovní smlouvě). Osobnostní 
práva vždy přísluší zaměstnanci, na 
zaměstnavatele nepřechází. Rozbo-
ru osobnostních a majetkových práv 
jsme se věnovali v článku nazvaném 
„Je fotografie autorským dílem?“, kte-
rý vyšel ve Věstníku AMG č. 4/2020, 
s. 18.  

V praxi bývá často tvůrcem za-
městnanec jiné právnické osoby, kte-
rá v postavení zhotovitele uzavřela 
s muzeem či galerií smlouvu o dílo, 
jejímž předmětem je zhotovení data-
báze. Může být zaměstnanec takové 
společnosti autorem databáze? Pokud 
by pouze „překlopil“ konkrétní vize 
a představy o tom, jak by měla data-
báze vypadat, do technické podoby, 
a ke vzniku databáze by přispěl pouze 
poskytnutím technické nebo odborné 
rady, pak mu autorská práva nesvědčí. 
Pakliže by však zaměstnanec společ-
nosti originálně přispěl ke způsobu 

výběru nebo uspořádání obsahu data-
báze, pak by jej bylo možno považovat 
za autora. V takovém případě by se 
vztah mezi muzeem či galerií v po-
stavení objednatele databáze a spo-
lečností v postavení zhotovitele řídil 
režimem smlouvy o dílo; zaměstnanec 
společnosti by měl postavení autora, 
vykonavatelem práv k zaměstnanecké-
mu dílu by však byla společnost. Prá-
vo databázi užít se v praxi zpravidla 
poskytuje formou licence.    

Zvláštní právo pořizovatele 
databáze 
Pořizovatelem se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která na svou od-
povědnost pořídí databázi nebo pro 
kterou tak z jejího podnětu učiní jiná 
osoba. V prvém případě tedy sama 
osoba vynaloží úsilí a vloží kvalitativně 
nebo kvantitativně podstatný vklad 
do pořízení, ověření nebo předvedení 
obsahu databáze. Ve druhém přípa-
dě osoba, která je následně pořizo-
vatelem, dá podnět jiné osobě k po-
řízení databáze (např. objednávkou). 
Pořizovateli se poskytuje ochrana ve 
vztahu k investici, kterou na pořízení 
databáze vynaložil. Investici mohou 
představovat nejen finanční prostřed-
ky, ale i jiné hodnoty poskytnuté na 
pořízení databáze (např. vydané úsilí, 
čas, energie apod.).

Pořizovateli, který do pořízení, 
ověření nebo předvedení obsahu da-
tabáze vložil kvalitativně nebo kvan-
titativně podstatný vklad, přísluší tzv. 
zvláštní právo pořizovatele databáze 
(známé i jako „zvláštní právo k data-
bázi“) spočívající v právu k vytěžování 
a k zužitkování celého jejího obsahu 
nebo její části, a v právu udílet sou-
hlas k takovému jejímu užití, včetně 
rozhodování o zpřístupnění databáze. 
Vytěžováním se rozumí trvalý nebo 
dočasný přepis celého obsahu databá-
ze nebo jeho podstatné části na jiný 
podklad, a to jakýmikoliv prostředky 
nebo jakýmkoliv způsobem. Zužitko-
váním se pak rozumí libovolná forma 
zpřístupnění veřejnosti celého obsahu 
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databáze nebo jeho podstatné části 
rozšiřováním rozmnoženin, proná-
jmem, spojením on-line nebo jinou 
metodou přenosu.  

Ze zákona dále vyplývá, že do prá-
va pořizovatele databáze, která byla 
zpřístupněna veřejnosti, nezasahuje 
oprávněný uživatel, jenž vytěžuje nebo 
zužitkovává kvalitativně nebo kvan-
titativně nepodstatné části obsahu 
databáze nebo její části, a to k jaké-
mukoliv účelu, za podmínky, že tento 
uživatel databázi užívá běžně a přimě-
řeně, nikoliv systematicky či opako-
vaně, a bez újmy oprávněných zájmů 
pořizovatele. Je tedy možné využívat 
části zveřejněných databází, pokud se 
tak děje za výše uvedených podmínek. 
Hranice mezi kvalitativně či kvanti-
tativně nepodstatnou a podstatnou 

částí databáze není zákonem určená. 
V konkrétním sporném případě by 
tak byla předmětem výkladu.

Do práva pořizovatele jím zpří-
stupněné databáze nezasahuje opráv-
něný uživatel, který vytěžuje nebo 
zužitkovává podstatnou část obsahu 
a) pro svou osobní potřebu; b) pro 
účely vědecké nebo vyučovací, uvede-
-li pramen, v rozsahu odůvodněném 
sledovaným nevýdělečným účelem, 
a  c) pro účely veřejné bezpečnosti 
nebo správního či soudního řízení.  

Právem pořizovatele databáze 
zůstávají nedotčena případná autor-
ská práva k jednotlivým prvkům da-
tabáze.

V rámci prací na databázi se její 
zhotovitel může dostat k citlivým da-
tům, jejichž únik není žádoucí. Pro 

tento případ doporučujeme uzavřít 
písemnou dohodu o důvěrnosti pře-
dávaných informací (známou též 
jako dohodu o mlčenlivosti), jejímž 
předmětem by byl závazek zhotovitele 
a jeho zaměstnanců, kteří se podílejí 
na vytvoření databáze, zachovat ml-
čenlivost o veškerých údajích získa-
ných od objednatele, nezveřejnit tato 
data a nepoužít je pro jiné účely, než 
bylo dohodnuto. Dohoda by měla ob-
sahovat i smluvní pokutu za případný 
únik dat. Ta by měla být natolik vyso-
ká, aby odradila od jakýchkoliv snah 
o zneužití získaných dat či podkladů.       

Vzorovou dohodu o důvěrnosti 
předávaných informací najdete na 
webových stránkách AMG http://
www.cz-museums.cz pod záložkou 
Právní poradna AMG. 
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