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Výchozí materiály
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dat NTK v podmínkách open Definition ze dne 76.11.z0LL, č.j. NTK/304/2077/5
Zápis z telefonického rozhovoru mezi Mgr. Matějem Myškou a Bc. Jindřichem Mynarzem ze dne 19.

prosince 2011
Doplňující e-mail od Bc' Jindřicha Mynarze Mgr. Matěji Myškovi ze dne 22' 1'2.2077

Doplňující e-mail od Bc. Jindřicha Mynarze Mgr. Matěji Myškovi ze dne 5' I'2012
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l. Výchozí sltuace

a) Popis faktÍcké situace

Národní technická knihovna, IČ 6B87142, se sídlem Praha 6, Dejvice, Technická 2710/6 [dale jen
NTKJ, se obrátila na Ústav práva a technologií s žádostí o posouzení právních oazek souvisejících s
úmyslem zpřístupnit data, která jsou součástí Katalogu NTK1 a Národní daabáze ISSN2, v režimu
odpovídajícímu open Definition.3 Účebm ana\ýzy je posoudit tento záměr za účelem minimalizace rizika
neoprávněného zásahu do práv třetích osob.

Zaúní NTK zformulovala jako sadu oázek, které dle názoru NTK vedou k odpovědi na jedinou
klíčovou oúzku, jejímž cílem je zjistit, zda |ze data pořízená NTK fKaalog NTK a Národní databáze ISSN)
zveřejnit - aniž by tak došlo k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob - některým ze způsobů, který
odpovídá podmínkám Open Definition. Ve výsledku to dle NTK znamená zodpovědět například, zda]ze s daty
nak|ádat jako s autorským dílem, nebo zda lze v případě dat použít licenční smlouvy, které nemají české
znění a nebyly záměrně upravovány pro harmonizaci s českou legislativou.

NTK si specificky vymínila poskytrutí odpovědí na následující oazky:

1'' Určit, zda předmětrá data splňují nároky kladené na díla chráněná autorským zákonem. Pokud
autorská díla konstitrrují, pak na jaké úrovni s nimi ]ze tak zacházet (tj. úroveň jednotlivých
záznamů, úroveň daabáZe j ako celku).

2' Určit, Zda je NTK výhradním držitelem práv k datům, která vznikla v rámci sdílené katalogizace
ve spolupráci s dalšími knihovnami.

3' Rozhodnout, zM je možné na předměmá data aplikovat licenční smlouvy emulující vzdání se
práv s daý spojenými jako je Creative Commons Zero ICCOJ+ nebo Public Domain Dedication
and License.s

4' Vyhodnotit, které licence vyhovující podmínkám open Definition lze pro data NTK uplahit.

S ohledem na skutečnost, že rámcové zadánÍ neposkytovalo dostatek informací, aby mohla být
právní analýza provedena, kontaktoval zpracovatel Bc. Jindřicha Mynarze' Z tebfonického rozhovoru byly
zj ištěny následuj ící informace :

o NTK mázájem na co nejširším možném zveřejnění dat.

o Technicky bude rea|tzování zveřejnění katalogu vystavením všech údajů ve formátu XML v
zazipovaném souboru na stránkách NTK'

t Přístupné online na adrese: <http://aleph.tech\íb.cz/F /6YRVFQ6B]A7s3754QKBU2HD9RBFHS9BYsN7UKJT 32SF3E3YK9T-
0 2 B 5 6?fu nc= ťi nd-b_ 0&lo cal_base=stk>.
z Přístupné online na adrese: <http://aleph.techtíb'cz/F /6YRVFQ6B]A7S37S4QKBU2HD9RBFHS9BYSN7UKJT 32sF3E3YK9T-
021'29? ťunc=ťind-b-0&lo cal*base=stk0 2 >.
3 Přístupné online na adrese: <http://opendefinition.org/>.
a Přístupné online na adrese: <hw|//creativecommons.org/publicdom ain/zero/I'0/>.
5 Přístupné online na adrese: < http://opendatacommons'org/licenses/pddl/>.
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. Zveřejňovány by měly být údaje podle bibliografického standardu MARC21 - potenciálně i s

obálkami, ojediněle i s abstaký ke knihám.

. Údaje jsou z podsamé části zanášeny do katalogu pracovníky NTK, zbyvající data ZíSkáVá NTK
v rámci sdílené katalogizace (zde není jasný smluvní základJ.

Účebm této analýzy je na základě výše uvedeného popisu zformulovat právní o lzky, jež bude

potřeba vyřešit k tomu, aby mohly být předestřené problémy náležitě adresovány [bude tak učiněno v sekci
II' b), seznámit NTK s relevantní legislativou (v sekci III.) a předloženou legislativu analyzovat [v sekci IV'J

tak, aby byly nalezeny odpovědi na zformulované právní otázky (v sekci V].
Vzhledem k značné novosti řešeného tématu a absenci relevanbrí judikatury, je nubré považovat

právní otáz|ry formulované v zadání za obtížné. Analýza a právní názory v ní vyslovené tak nemají přímou
aplikační právní autoritu - svou povahou se jedná o doktrinální interpretaci planlého práva.

b) Právní otázky

1'. Jawm způsobem je numo data/hábázi zpřístupnit, aby byly naplněny podmínky open Definition?
2. Jakou právní povahu mají daabáze, které jsou předmětem této ana|ýzy - tedy Katalog NTK a

Národní daabáze ISSN? Naplňují předmětré daabáze podmínky, aby mohly být považovány za

autorská díla. (otízka č. 1aJ

3. V případě kladné odpovědi na předešlou otázku je třeba osvětlit, jaká omezení klade autorské právo

na dispozice s daabází, která je předmětem jeho ochrany. (otízka č. 1bJ
4' Jaké právní instituty mohou omezovat případné dispozice s předměnrými databázemi?
5. Je NTK subjektem, který je bez jakýchkoli omezení oprávněn nakládat s předmětnými datrbázemi?

(otázkač.2)
6' Existují veřejné licence, které jsou současně kompatibilní s českým právním řádem a zároveř"t

odpovídají standardům open Definition? [oťázka č. aJ
7 ' Je možné na předměfué daabáze aplikovat veřejné licence Creative Commons Zero (CCO] a Public

Domain Dedication and License? [otízka č. 3)

B. Bylo by možno vytvořit vlastrí veřejnou licenci, která by byla současně kompatibilní s českým
právním řádem azároveň odpovídala standardům open Definition?

ll. Právní úprava

a) Předpisy

Analýza se doýká zejména následujících předpisů českého práva:
o Zákon č' 1,21'/2000 Sb', o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorskýnr a

změně některých zákonů [autorský zákonJ, ve znění pozdějších předpisů [dale jen AutZ)
o Zákon č' 707/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů [dále jen ZooÚ)
o Zákon č' 257 /2001 Sb', o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a

informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dale jen KZJ
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b) Juďrafrra

Rozsuěk Soudního dvora ze dne 9. listopadu 2ao4 ve věci C-46/02, Fixtures Marketing Ltd proti oy
Veikkaus Ab

Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. listopadu Z0O4 ve věci C-2O3 /02, The British Horseracing Board Ltd a

další proti William Hill organization Ltd

Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. listopadu 2004ve věci C-338/02, Fixtures Marketing Ltd proti Svenska

Spel AB

Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. listopadu 2004 ve věci C-444/02, Fixtures Marketing Ltd proti
Organismos prognostikon agonon podosfairou AE [OpApJ

c) JÍné Úřední listiny

Pro účely této ana|ýzy není třeba zkoum atžádné další úřední listiny.
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lll. Právní posouzení

a) Podmínky open Definition

Podmínky, které musí objekt splňovat k tomu, aby bylo možno tvrdit, že je zpřístupněn v režimu
open Definition, jsou v obecné rovině rozvedeny v příslušné sekci na webu této iniciativy.o Přestože
podrobná charakteristika je nabízena v mnoha jazycích, česká, případně alespoň slovenská, mutace k
dispozici není. Úkobm této části tedy bude shrnout [nikoliv však doslovně přeložit) podmínky Open
Definition verze 1''7 s použitím odborné právní terminobgie v českém jazyce' Tím bude Vytvořen potřebný
zákhd pro analýzu těchto podmínek v rámci navazujících sekcí.

Způsob, jakým Open Definition nakládá s pojmy, je značně komplikovaný a to zejména z toho
důvodu, že v některých případechužívá vyhrazené právní výrazy pro označení pojmů odlišných od těch
právních. Taková situace je pro účely této ana\ýzy natolik nešt'asb:rá, že za účelem jednoznačnosti a
srozumitelnosti zvolíme odlišné pojmosbví tak, abychom nemuseli při každém užití konkrénrího výrazu
upřesňovat, zda máme na mysli pojem legální nebo pojem odpovídající Open Definition.

obecný zastřešující pojem, který se odkazuje k libovolnému objektu , jenž může být předmětem
zpřístupnění za podmínek open Deíinition, je označen výrazem "Zna]osti'' fangl ''knowledge'']. Zahrnuje
jednak autorskoprávně chráněný obsah, jakým jsou například hudební skladby, filrny a knihy, ďále daa, ať už
vědecká, historická, geografická nebo jiná a informace produkované vládními a správními institucemi'
Taková definice je z pohledu českého právního řádu značně vágní, avšak pro účely této analýzv plně
posEčuje, neboť s tímto výrazem nebude zapotřebí pracovat jinak než v případě potřeby odkazu na
komplefi:rí množinu objektů, které mohou být (ve smyslu hypoteticky, nikoli legálněJ předmětem
zpřístupnění za podmínek open Definition'

Pro označení konkrénrího objektu, resp. informace, která může byt zpřístupněna za podmínek
Open Definition, je užito výrazu ''dílo'' [angl ''work''). Užití tohoto výrazu se však v rámci této analýzy
budeme chtít sřiktrě vyhnout a rezervujeme ho pro označení objektu chráněného autorským právem fdle
AutZJ' Z toho důvodu pro označení konkrétrího objektu budeme uŽívat opisu ''zpřístupněná informace''.
Yýraz ''soubor informací'' fangl ''package'') budeme používat pro označení množiny dvou a více
konkrétrrích objektů současně.

Výraz ''svolení'' [angl ''license''J odkazuje na právní úkon, na jehož zák|adě oprávněná osoba
dobrovo]ně uděluje souhlas k užívání zpřístupněné informace nebo jejich souboru, přičemž by takové užití
za předpokladu absence souhlasu bylo nutro považovat zaneoprávněný zásah do práv zmíněné oprávněné
osoby.

Open Definition se zabyvá celkem 11 okruhy, které musí být náležiým způsobem ošetřeny, aby
zpřístupnění znalostí odpovídalo pravidlům open Definition. Těmito okruhy jsou přístup ke znalostem,
jejich redisťibuce a opětovné užití, neexistence technických omezení, uvedení původcovství, integrita
znalostí, zpřístupnění na nediskriminující bázi ve vztahu k osobám či skupinám osob, zpřístupnění na
nediskriminující bázi ve vztahu k různým způsobům užití, přenosnost licence, zákaz vázání svolení k
určitému souboru informací azákaz omezení distribuce dalších znalostí.

Podmínku přístupu ke znalostem je možno naplnit jedině c.k, že zpřístupněná informace nebo jejich
soubor bude jako celek přístupný zdarma, případně Za cenu nepřesahující náklady, které jsou s tímto
zpřístupněnínr spojené. Preferovanou cestou je zpřístupnění zdarma v digiÉlní formě prostřednictvím
internetu. Zpřístupněná informace ďále musí být k dispozici v editovatelné podobě.

6 Přístupné online na adrese: < www.opendefinition,org/okd>
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Podmínky zpřístupnění informace nebo jejich souboru musí umoŽňovat třetím osobám
zpřístupněnou informaci distibuovat ďále, a to i komerčně. Tato opětovná distribuce může mít formu
pouhého předaní informace další osobě a nebo ak může být učiněno prostřednictvím zapracovánÍ
informace do jejich rozsáhlejšího souboru. Za tuto činnost přitom osoba, která informaci nebo jejich soubor
zpřístupnila v režimu 0pen Definition, nesmí vybírat žádnou odměnu.

Podmínky musí třetím osobám umožňovat zpřístupněnou informaci libovolným způsobem měnit a
vytvářet tak Ev. derivativní informace nebo jejich soubory. osoba, která informaci zpřístupnila v režimu
open Definition, přitom může požadovat, aby bkto modifikované informace byly ďále distribuovány za
stejných podmínek jako informace původní [tedy open Definition)' Toto omezení je v zásadě totožné s
podmínkou ,,share-alike" [možno přeložit jako ,,zachovejte licenci"), která je inkorporována v celé řadě
standardizovaných veřejných licencí fnapř. GNU GPL).

Požadavek neexistence technických omezení se na první pohled jeví jako značně problematický.
Open Definition totiž pouze stanoví, že zpřístupněná informace musí b;iit k dispozici v takové formě, že ve
skutečnosti neexistují žádné technologické překážtqy, které by třetím osobám zabraňovaly informaci užít.
Tohoto stavu například mriže být docíleno zpřístupněním informace v Ev' otevřeném formátu.

Osoba, která zpřístupní informaci nebo jejich soubor za podmínek Open Definition; může po třetích
osobách požadovat, aby v případě její redisŤibuce nebo opětovného užití bylo uvedeno jméno původce
nebo původců původní informace (v akovém případě však musí být zpřístupněná informace opatřena
seznamem jmen a názvů, jež je takto třeba uvéstJ. Dále je možno požadovat, aby v případě jakékoli změny
byly informace nebo jejich soubor redistribuovány pod jiným označením, případně s dodatkem, že j& o
novou verzi.

Velmi významný je požadavek nediskriminačního zpřístupnění ve vztahu k osobám či skupinám
osob a ve vztahu k různým způsobům užití. Není tak například možné určit, že zpřístupněnou informaci
mohou pro své potřeby užívat pouze nepodnikající fyzické osoby nebo veřejné knihovny. Rovněž není
možno určit, že informace nesmí bytužívány komerčně.

V případě redistibuce musí být zajištěn o, že žádná další osoba nebude muset původce zpřístupněné
informace Znovu žádat o svolení k užití. Je také zakázáno podmiňovat užití zpřístupněné informace
kontextem konkrénrího souboru informací - g. zakazovat užití informace samostatrě, případně v rámci
jiného souboru informací.

Zákaz omezení distribuce dalších znalostí jednoduše znamená, že podmínky, za kterých je
zpřístupněná informace k dispozici nesmí jakkoli omezovat další informace - například ý, s nimiž je
zpřístupněná informace následně redistribuována na společném nosiči.

Závěrem je nutro zdůraznit, že veškeré ýše uvedené podmínky musí být splněny kumulativně. V
případě nesplnění, byť dílčího, kterékoli z nich ztácí zpřístupněná informace nárok na to, aby mohla být
označenajako přístupná za podmínek 0pen Definition.

b) Databáze jako autorské dílo a právní povaha Katalogu NTK a Národní databáze tssN
DaŘbáze, kterou definuje AutZ v $ BB jako ,,soltbor nezdvislých dě|, údajů nebo jiných prvků,

systematicky nebo metodicky uspořódaných a indivÍduólně přísnpných elektronickými nebo jinými prostředky,
bez ohledu na formu jejich vyjódření", může být per se v českém právním řádu chráněna různými způsoby,
přičemž konkrétrí varianta ochrany závísí na míře tvůrčí činnosti při jejím vywáření. Ve všech případech
ovšem není ochranavázána na splnění jakýchkoli formálních podmínek

Naplňuje-li soubor nezávislých prvků způsobem jejich výběru nebo uspořáďáním obsahu
podmínky kladené na autorská dí|a, jedná se dle S 2 odst. 5 o souborné dílo' Takovou daabázi budeme dále
označovat pojmem,,tvůrčí daábáze"' Dílem se pak dle $ 2 odst. 1 rozumí ,,dílo literórní a jiné dílo umělecké a
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::i: t,ědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činností autora a je vyjódřeno v jakékoli objektivně

.límatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně"

Zásadním pro aplikaci tohoto režimu bude určení, zda je databáze jedinečným výsledkem ,,tvůrčí

Činnosti" autora. Nejedná se zde o zákonný pojem a pro jeho ýklad lze použít následující doktrinální

definici: ,,tvůrčí činnost (.'') jako pojem autorskoprávní, Ize charakterizovat jako činnost spočívající ve

,.\),tvoření" nehmotného artefaktu s tím, že dosažení tohoto cíleného i necíleného výsledku závÍsí v osobních

t]astnostech tvůrce, bez nichž by tento ýtvor (duševní plod tvůrčí povahy literdrní, jiné uměIecké nebo

vědecké) nebyl vůbec dosažen.''
Za díb souborné se též považují,,nekreativní" daabáze dle S 2 odst. 2 AutZ, kterou budeme ďále

označovat pojmem ,,původní daabáze"' U nich pro uplanrění autorskoprávní ochrany postačuje, že jsou

způsobem výběru nebo uspořádaním obsahu autorovým vlasb:rím (původním) duševním výtvorem, nikoliv

tedy statisticky jedinečným tvůrčím výkonem, a jejich součásti jsou systematicky nebo metodicky

uspořádany a jednotlivě zpřístupněny elekronicky či jiným způsobem. Autorem obou výše uvedených

autorskoprávně chráněných daabází [tedy databáze tvůrčí a původníJ nemůže být dle S 5 AutZ nikdy

právnická osoba, pouze ýzická osoba, která dílo vytvořila.
Systematicky odlišným je pak zvlášnrí ochranné majetkové právo pořizovatele k jím pořízené

daabázi [právo sui generis k datrbázi). Toto svědčí každému pořizovateli daabáze, bez ohledu na míru

kreativiý vytvářené daabáze, který ji dle S 89 AutZ pořídíI ,,na svou odpovědnost, nebo pro kterou tak z

jejího podněu učiní jind osoba". Jedná se o právní institut chránící kvaliativně či kvantitativně podsamý

vklad finvesticiJ do poÍízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze. Pořizovatelem databáze může být

dle S 89 AutZi právnická clsoba.

Je ovšem numo rozlišovat mezi ochranou daabáze jako takové a ochranou prvků [údajůJ v ní

obsažených. Data či úda;e samy o sobě nejsou chráněny dle S 2 odst. 6 AutZ autorským právem, jelikož se

obecně nejedná o autorská díla fnejsou to jedinečné výsledky tvůrčí činnosti autoraJ. Určité specifické

bibliografické údaje ovšem jsou schopny naplnit výše uvedenou definici autorského díla [typicky abstakty

knih),
Případná neaplikovatelnost norem autorského práva ovšem nevylučuje uplaŤrění dalších

ochranných režimů na jednotlivé prvky Mabáze - bibliografické údaje. Typicky se vpřípadě jednotlivých

údajů může jednat o osobní údaje (např. plné jméno autora), které jsou chráněny dle Z0oÚ' osobním

údajem se dle S 4 odst. 1' ZooÚ rozumí ,jakókolÍv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu

údajů'" Tento ,,se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo Ídentifikovat"'

Standardně lze osobní udaje zpracovávat pouze se souhlasem subjektu údajů. ZooÚ ovšem v 5 5 odst. 2

stanoví výjimky, kdy souhlas subjektu údajů není vyžadován. Zejména se jedná o zpracovávání, které je

nutré pro splnění zákonné povinnosti správce údaiůe (písm. a) a zpracovávání údajů oprávněně

zveřejněných podle zvláštrího zákona (písm d). Zvláštrím zákonem je v tomto případě KZ, který stanovuje v

$ 4 knihovnám [tedy i NTK) povinnost poskytovat veřejné knihovnické a informační služby. Nadto je nufiro

dodat, Že ýto osobní údaje v bibliografických záznamech jsou zpracovávány pro ochranu oprávněných

záimů autora, tedy práva osobovat si autorství ve smyslu 5 6 AutZ.

Pro úplnost je nubro dodat, že ze zadání a ze samé podstaty bibliografických dat vyplývá, že na ně

nedopaďá režim ochrany obchodního tajemství ve smyslu $ 17 zákona č.51'3/t991 Sb., obchodní zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dale jen ,,obchZ"), důvěrných informací ve smyslu s 27L obchZ a utajovaných

informací dle zákona č. 41'2/2OO5 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve

znění p ozděj ších předpisů.

7 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel Autorský zákon: komenař. 1. vyd Praha: C.H. Beck, 2007, s' 1B'
B Správcem údajů je V tomto případě NTK.
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0bě předměmé databáze, tedy Katalog NTK a Národní daabáze ISSN, jakožto soubory nezávislých

bibliografických údajů nebo jiných prvků, které jsou systematicky a metodicky uspořádány a jsou

individuálně přístupné elektronickými prostředky, naplňují právní definici daabáze dle S BB AutZ.

Vzhledem k podsamému vkladu Ze strany NTK, spočívajícím ve vynaložení lids\ých, finanční či

technických zdrojů a prostředků na její pořízení, lze kprávní kvalifikaci předmětrých daabází NTK

konstatovat, že budou vždy předmětem práva Mabázového sui generis.

Je nubro upozornit na rozdílnost režimů ochrany daabáze jako takové a jejich prvků' Záznam

v databázi může být dále chráněn např. právem autorským a možnost dispozice s ním je nezávislá na

možnosti dispozicí s databázi per se (k tomu viz níže IV d).

Problematická je kvalifikace předmětrých Mabázíjako jedinečného autorského díla - tedy zda se

jedná o Mabázi tvůrčí. Vzhledem k předem daným formátům, v nichž se bibliografické údaje zapisují

[MARC21 atd'], lze ale dle našeho názoru vyloučit u obou daabází ochranu poskytovanou jedinečným

wůrčím autorským dílům ve smyslu $ 2 odst. 5 AutZ. Struktura a obsah daabáze je v podstatě předem daná

a těžko si lze představit situaci, kdy by dva knihovníci k identic\Ím knihám vytvořili rozdílné bibliografické

záznamy dle předem dané šablony formátu dat a tím pádem i kreativní a unikátrí [tedy od sebe odlišnou)

daabázi.
V případě r,ytváření původní daabáze [nepřebíranýchJ bibliografic\Ích údajů, tedy Katalogu NTK,

ovšem nelze vyloučit ochranu ve smyslu S 2 odst. 2 AutZg a to zejména vzhledem k původnímu způsobu

výběru knih, tedy systematickému budování knižního fondu, které do ní budou zaYazeny. Autorem této

původní daabáze by byl příslušný zaměstranec NTK, vykonavatelem veškerých autorských práv pak NTK.10

NTK je též provozovatelem Českého národního střediska ISSN a příslušné Národní daabáze ISSN.

Většinu jednotlivých bibliografických údajů vyplňovaných dle standardu ISSN ne]ze obdobně jako u Katalogu

NTK považovatza autorské dílo, jelikož nenaplní požadované podmínky' Na rozdíl od Katalogu NTK není

možno očekávat ani iniciativu NTK při ýběru periodik, které budou do daabáze zaneseny, jelikož ISSN je

přidělováno bezplatrě všem vyhovujícím pokračujícím zdrojům na základě písemné žádosti. Národní

daabázi ISSN tak dle našeho názoru nelze považovat ani za původní databázi ve smyslu S 2 odst. 2 AutZ.

Toto ovšem nevylučuje ochranu zv]ášnrím právem pořizovatele Mabáze ve smyslu S 90 AutZ. Z

poskytrruých podkladů dale nevyplírvá, že by daa do Národní cau.báze ISSN pořizoval jiný subjekt než NTK'

Ze smlouvy mezi NTK jako provozovatelem Českého národního střediska ISSN11 a Mezinárodním cenřem

ISSN vypl1ilvá, že vykonavatelem veškerých autorských práv k Národní ME.báZi je NTK [čL 4 písm. b

předměmé smlouvy). Ztoho ovšem nelze přímo dovodit, že by NTKbylo možno bez dalšího povaŽovatza

pořizovatele daabáze' Důvodem pro tento závěr je i prosý fakt, že kdatu uzavření smlouvy ftj.3. února

1993)ještě právo pořizovatele daabáze nebylo legislativně vůbec upraveno. obecně se taktéž nelze smluvně

vzďát práv, která staně smlouvy teprve vzniknou v budoucnu. I když jsou autorská práva k Národní

databázi ISSN dosatečně smluvně ošetřena, je lze před plným zpřístupněním Národní daabáze ISSN NTK

doporučit proaktivní a defenzivní přístup, tedy vyjednávání, resp. konzultaci s Mezinárodním centrem ISSN

o možnosti zveÍejnění/zpřístupnění Národní daabáze ISSN v režimu open Definition a vyjasnění Vztahu

Národní daabáze ISSN a Registru ISSN provozovaného Mezinárodním centrem ISSN ohledně zvláštrího

p ráva po řizovatele daab áze.

9 V tomto případě se tedy jedná o výše představenou autorskoprávní ochranu původní daabáze'
10 opakovaně je numo upozornit na možnost vytvoření autorského díIa ze strany zaměsÍtance NTK, tedy jednotlivého prvku
přísiušné daabáze [ýpicky abstrakt knihyJ' Vykonavatelem autors\Ích práv k tomuto zaměstrraneckému dílu by byla též NTK' Toto

ovšem neplatí u údajů přebíraných, které by byly autorským dílem (k tomu viz níže v sekcÍ IV d)
11 A příslušné Národní databáZe ISsN.
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c) omezení kladená autorským právem na dispozice s chráněnou databázÍ

V kontextu zadáníje nutro zdůraznit, že včeském právním řádu není moŽné dle $26 AutZ VZďát Se
právoplatrě jednostranným úkonem absolutrích majetkových práv autors\ich a ani je nelze platrě převést
(zcizit) na jiný subjekt. Jedinou dovolenou formou dispozice s těmito právy tak je licenční smlouva. Výše
uvedené ovšem neplatí na zvláštrí právo pořizovatele Mabáze, které se doktrinálně považuje za l:ěžný
majeteptz a je dle S 90 AutZ odst. 6 plně převoditelné na jiný subjekt' V případě souběhu ochran

[autorskoprávní a práva sui generisJ je ale nutlo respektovat výše uvedenou nemožnost vzďání se
autorských práv' (K těmto omezením v kontextu 0pen Definrtion viz konkrénrě bod IV. h)'

Dalším významným omezením vypl117vajícím Z ustanovení AutZ je nezávislost ochrany prvků
databáze a ochrany samohé daabáze. Pokud by prvky V databáZi byly autorskými díly [tj. splňovaly ýše
uvedené podmínkyJ, není je možné bez souhlasu autora užítv autorskoprávním slova smyslu13, q.mimo
jiné zpřístupnit v režimu open Definition. V případě bibliografických údajů se bude nejspíše jednat o

anotace, resp. krátké charakteristiky příslušných titulů' V případě jejich pořízení zaměstranci NTK by na
tato díla dopadl režim Ev. zaměstraneckého díla. Dle $ 58 AutZ vykonává totiž svým jménem a na svůj účet
autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění sých povinností vypl1flajících
z pracovněprávního vztahu zaměstravatel, tedy NTK.14 Stejně tak v případě osobnostrích práv se má za to,
že autor fzaměstranec) dle S 58 odst. 4 ,,svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracovóní včetně překladu, spojení s
jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké díto na veřejnost pod
svým jménem". Ie ovšem nutlo upozornit, že k převodu výkonu těchto práv [nikoliv práv samomýchJ na
třetí osobu je nutrrý souhlas autora' NTK ale u zaměsbraneckých děl disponuje oprávněním zaměstr-ranecká
díla zveřejnit pod licencí odpovídající 0pen Definition.

Problematickým by ale bylo užití, tj. i zpřístupň ování, autorských děl třetích sffan, ke kterému by
NTK neměla dostatečné smluvní nebo zákonné oprávnění. Takové užití ze strany NTK by zakládalo plnou
autorskoprávní odpovědnost zazásah do výlučných autorských práv. Odpovědnost za porušení autorských
práv je v českém právním řádu budována na uv. objektivním principu. Této odpovědnosti by se tedy NTK
nemohla zbavit poukazem na jednání v dobré víře a nezavinění takového porušení. Zavinění ze strany NTK
se tedy nepředpokláda a nevyžaduje. Stejně tak nemůže zasahovat NTK do práva jiného pořizovatele
daabáze jejím vytěžováním a zuŽttkováním'ls Zveřejněním dat získaných v rámci sdílené katalogizace za
podmínek režimu open Definition může NTK zasáhnout i do práv jiných pořizovatelů daabází, ýpicky
jiných knihoven'

d) Právní omezení dispozic s databází

Možnost disponovat s předmětrými databázemi ze strany NTK, je inherentrrě omezena právy
ostahích subjektů' Yycházejíc ze zásady, že nikdo nemůže převést více práv, než sám má, nemůže NTK
zpřístupnit žádl1ý soubor informací vrežimu open Definition, pokud ktomu není oprávněna' Zejména je
tak nutro se V},l/arovat užití jiné autorskoprávně chráněné Mabáze [a i autorských děl v nich obsaženýchJ,
k němuž nemá NTK zákonné nebo smluvní oprávnění [tj. licenci od příslušného autora , ať již daabáze,
autorského dílo, resp. r,ykonavatele těchto práv)' Stejně tak není zákonem dovoleno zasahovat do
daabázového majetkového práva jiných pořizovatelů databází, tedy zejména jiných knihoven,
zužitkováváním či vytěžováním těchto habází' Vytěžováním se dle $ 90 odst. 2 AutZ rozumí,,trvalý nebo

12 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel Autorský zákon: komentíř. 1. vyd' Praha: C.H. Beck, 2007, s'733'
t: Užitím díla se dle AutZ rozumí zejménajeho rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti a další,
t+ AutZ ovšem dovoluje odlišnou smluvní úpravu _ je tedy nuforé vzít v úvahu konkrélrí pracovní smlouvu.
15 K těmto pojmům vizvíce v sekci IV d]
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dočasný přepis celého obsahu databóze nebo jeho podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředl<y
nebo jakýmkoli způsobem'"Zužitkováním se pak dle 5 90 odst. 3 AutZ rozumí,,jakykoli způsob zpřístupnění
veřejnosti celého obsahu databdze nebo jeho podstatné čdsti rozšiřovóním rozmnoženín, pronójmem, spojením
on-line nebo jÍnými způsoby přenosu'! Vzhledem k tomu, že by takové případné zužitkování zpřístupněním
souboru informací v režimu open Definition probíhalo na systematické a opakované bázi, nelze se ani
dovolávat výjimky stanovené v S 91 AutZ, která stanoví, že ,,do próva pořizovatele databóze, která byla
zpřístupněna jakýmkoli způsobem veřejnosti, nezasahuje opróvněný uživatel, kteý vytěžuje nebo zužitkovóvó
kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatné čdsti obsahu databóze nebo její čósti, a to k jakémukoli účelu, za
podmínky, že tento uživatel databózi užívá běžně a přiměřeně, nikoli systematicky či opakovaně, a bez újmy
oprávněných zójmů pořizovatele databdze, a že nezpůsobuje újmu autorovi ani nositeli práv souvisejících s
próvem autorským k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi'"

Neoprávněné zpřístupnění souboru informací v režimu Open Definition tak, jak bylo představeno
v sekci IV' aJ, by potenciáIně mohlo znamenat:

- zásah do osobnostrích a majetkových autors\Ích práv autorů autorských děl zaYazených do

Mrabáze, resp. autorskoprávně chráněné daabáze jako takové (zejména by se jednalo o zásah do

autorského práva osobnostrrího, ale i práv majetkových ve smyslu 5 12 AutZ, ýpicky právo na
rozmnožování dle S 13 AutZ a sdělování veřejnosti db s 18 AutZ);

- zásah do zvláštrího práva pořizovatelů daabází k jimi pořízeným databázím (zejména jejím
n e op rávně ným zužitkován ím.

Jen na okraj je nut1o poznamenat, že plípadný počíačový program daabázi obsluhující, resp.
umožňující v ní vyhledávat není automaticky zahrnut do zvláštrího práva pořizovatele daabáze. Zejména se
na něj nevztahuje S 90 odst. 6 AutZ, ý. že práva k němu nejsou plně převoditelná. Na počítačový program se
tak uplatňuje standardní režim ochrany autorského díla'Za předpokladu plného oprávnění ktakovému užití
ze strany NTK by takovýto počítačový program mohl být zpřístupněn v režimu Open Definition pod
některou z kompatibilních veřejných softr,rrarových licencí [např. GNU GPL).

e) Subjekty opráVněné k dispozicis databází

Prrmárně oprávněnými subjekty pro dispozici s daabázemi jsou její autor a pořizovatel, v závislosti
na tom, který režim ochrany se pro konkrémí daabázi uplaÍrí.

Autorem autorskoprávně chráněné daabáze je dle $ 5 AutZ ýzická osoba, která databázi vytvořila.

Jelikož a}e budou tyto daabáze vytvářeny často v zaměstraneckém, případně obdobném poměru' bude
vykonavatelem majetkových práv k takovému dílu zaměstravatel autora (konkrétrího knihovníka).

Dle 5 90 AutZ je pořizovatelem daabáze, tedy původním vlastríkem, ,fyzickó nebo právnická osoba,
kteró na svou odpovědnost pořídí databózi, nebo pro kterou tak z jejího podněn učiní jiná osoba"'

Obezřetrě při zpřístupnění souboru informací v režimu open Definition je nutlo postupovat
zejména ve vztahu kpřebíraným datům pomocí protokolu Z39'50' NTK dle dostupných informací vtomto
případě není primárním pořizovatelem přebíraných daabází a údajů a tedy ani subjektem oprávněným
stouto daabází disponovat' Zejména tak NTK nemůže autorskoprávně chráněnou databázi užít, resp.
zasahovat do práva sui generis jiného pořizovatele daabáze [k tomu více v sekci IV. d). Nadto lze
bibliografické údaje přes protokoIZ39.50 přebírat jen za podmínek stanovených na webových sŤánkách
národní autority, tj. ,,pro nekomerční účely'ito Takovéto omezení lze chápat jako konkludentrí licenci,
stanovící způsob nakládaní s předměnrými sdílenými databázemi, zejména omezující právo pořizovatele
databáze kjejímu zužitkování.Jižato skutečnost sama o sobě vylučuje bezproblémové a plné zveřejnění

t0 Přístupné on]ine na adrese: < http://aleph 'nkp'cz/web/Z39_NK_cze.htrn>.
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hibliografických údajů v režimu 0pen Definition.

fl Kompatibilita Open Definition licencí s čestgim právním řádem

Ze stručného rozboru provedeného v sekci IV. a) r,ypl,ývá, že podmínky Open Definition jsou
formu]ovány relativně široce a ponechávají značný prostor pro jejich konkrétrí naplnění, Tato skutečnost je
důvodem, pro který lze víceméně konstatovat, že podmínky open Definition nejsou per se nekompatibilní s
právním řádem České republiky' V obecné rovině si totiž lze představit takové svolení k užití zpřístupněné
informace, které bude vyhovovat veškerým náležitostem stanoveným Open Definition a zároveř-t bude z
pohledu právního řádu České republiky právně bezvadné - tj. nebude obsahovat žádné ustanovení, které by
pro rozpor s pozitivním právem bylo nutro považovat apriorně za neplatré. Poněkud jinou otázku by
ovšem představovala efektivní vymahatelnost některých podmínek takového svolení, a to zejména s
ohledem na absenci jakékoli relevantrí judikatury - to je ovšem problém pYíznačný pro celou sféru
veřejných licenci (nikoli jen pro problematiku Open Definition).

Významným argumentem hovořícím ve prospěch v1íše uveden éhypotézy, tedy že open Definition je
ve své obecné podobě kompatibilní s právním řádem České republiky, je i fakt, že licence Creative Commons
Atřibution a Creative Commons Atřibution Share-Alike [v obou případech verze 1.0,2.5 a 3'0) prošly uv.
License Approval Process a jsou tak Open Definition komunitou považovány za vyhovující podmínkám
open Definition. Rovněž zpracovatelé této analýzy jsou toho názoru, že ýto licence jsou s podmínkami
Open Definition souladné. Na druhé sřaně pak obě zmíněné licence (verze 3'0J byly portovány do českého
právního řádu skupinou Creative Commons Česká republika. obecně se přitom mázato,že ýto licence
jsou kompatibilní s právním řádem České republiky. Je ovšem třeba zohlednit fakt, že neexistuje relevantrí
judikatura, kterou by bylo možno tento názor podpořit. Pokud se však s touto relativně drobnou mírou
právní nejistoý dokážeme Vyrovnat, skutečnost, že například licence Creative Commons Attribution v3.0
odpovíďá podmínkám open Definition a zároveň je kompatibilní s právním řádem České republiky, lze
považovat za velmi přesvědčiý argument ve prospěch kompatibility Open Definition s právním řádem
České republiky.

Zároveň je však třeba upozornit na skutečnost, že výše uvedené konstatován Í v žádném případě
nelze vykládat tak, že jakákoli licence splňující podmínky open Definition je automaticky kompatibilní s
právním řádem České republiky. Naopak si lze velmi snadno předsavit konkrénrí implementaci podmínek
Open Definition, která by s právním řádem České republiky kompatibilní nebyla. Proto je výše uvedené
konstatování třeba chápat 1a.k, že je možné zpřístupněnou informaci opatřit takovým svolením, které bude
odpovídat podmínkám open Definition a zároveřl bude kompatibilní s právním řádem České republiky - to
je ale vše.

g) Aplikovatelnost licencí Creative Commons Zero (CC7) a open Data Commons Public Domain
Dedication and LÍcense

Účebm Creative Commons Zero i Public Domain Dedication and License je zjednodušeně řečeno
umožnit oprávněné osobě zříci se svých práv a umožnit tak třetím osobám libovolné užití zpřístupněné
informace - situace je obdobná, jako kdyby žádná exkluzivní práva k zpřístupněné informací vůbec
neexistovala' Tento ýp licencí bývá často zmiňován v kontextu klasické autorskoprávní ochrany. V právním
řádu České republiky přitom svou základní filosofií fzřeknutí se práv) naráží na ustanovení 511 odst' 4
AutZ, který určí, že ,,)sobnostních prdv se autor nemůže vzdát; tato próva jsou nepřevoditelnó ...," a $ 26 odst.
1- AutZ, který rovněž stanoví, že ,,Majetkových próv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná '.'".
V tomto světle pak nezbývá než konstatovat, že z pohledu právního řádu České republiky jsou taková
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::.olr]ášení o zřeknutí se práv, jaké lze nalézt v Creative Commons Zero a Open Data Commons Public

D:nlain Dedication and License, v České republice neplatrá'

V případě zvláštrího práva pořizovatele databáze je ovšem situace poněkud ]iná' neboť S 90 odst' 6

AutZ výslovně stanoví, že ,,Próvo pořizovatele databáze je převoditelné'" To znamená, že toto právo je

zcizitelné dvoustranným právním úkonem. Z toho však nelze přímo dovodit, že by se bylo možné se těchto

prár, i vzdát'Prohlášení o vzdáníse práva pořizovatele daabáze by se tak s největší pravděpodobností

nedaly plně využít. Situace ovšem není zatím v Čest<o republice řešena relevantrí judikaturou a tak vzhledem

L 1,ýše uvedenému doporučujeme i u zvlášnrího práva databázového postupovat jako u ,,standardních"

arriorských práv tedy aplikovat veřejnou licenci' 1. '''l--^lL^ y-:-s,, řo"LÁ rpntrhlikv n
ZatímcoCreative Commons Zero se pro použití v prostředí právního řádu České republiky nejevi

jako nejvhodnější nástroj - ostat-rě ato licence, narozdíl od celé řady dalších licencí Creative Commons'

nebyla do českého právního řádu portována. Open Data Commons Public Domain Dedication and License se

naproti tomu jeví jako velice vhodná, a to zeiména z toho důvodu, že respektuje a náležitě upravuje situaci'

kdy konkrétrí právní řád zřeknutí se práv [jak je tomu v České republice u osobnostaích a majetkových

právautorskýchaprávasuigeneris)neumožňuje.VtakovémpřípaděsemáZaro,žeoprávněnáosoba
poďávánávrhnau"auřenítzv.veřejnélicencevesmyslu$46odst.5AutZ'

h)WastníveřejnálicenceodpovídajícípodmínkámopenDefinition

VytvořenívlasmíveřejnélicenceodpovídajícípodmínkámOpenDefinitionjesamozřejměmožné,
avšak s ohledem na možnost využití Open Data Commons Public Domain Dedication and License takové

řešení nedoporučujeme. Vlasffrí veřejnou licenci by bylo rozumné použít pouze za předpokladu, že by žádná

standardizovanáveřejnálicencepotřebámzadavatelenevyhovovala.
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lV. odpovědi na položené otázky
L }akým způsobem ie nutro r&rta-/r&rábázi zpŤisnlpnit, aby byly naplněny podmínky open

Definition?
Data musí b1Ít zpřístupněna za kumulativního naplnění veškerých podmínek open Definition, které
jsou přístupné na adrese http://opendefinition' org/okd/ [pro podrobnější vysvětlení viz sekci IV' a].

}akou právní povahu maií databáze, které isou předmětem této ana|ýzy - tedy Katalog NTK a
Národní daábáze IssN? Naplňuií předmětré dabbáze podmínky, aby mohly být považovány
za autorská dí|a. (otázka č' 1)
Katalog NTK a Národní Mabáze ISSN splňují podmínky pro ochranu zvláštrrím právem pořizovatele
caabáze (právo sui generis). Samotré bibliografické údaje jako takové nesplňují definici autorského
díla, s případnou výjimkou těch' které jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora [např'
absřakty knih a obálkyJ. Katalog NTK by mohl být dále chráněn autorským právem jako původní
databáze.

V případě kladné odpovědi na předešlou otázku je třeba osvětlit, iaká omezení klade
autorské právo na dispozice s databází,kteráje předmětem ieho ochrany. (otázka č. 1)
Vykonavatelem autorských práv k původní daabázi (chráněné autorským právem], jakož i
pořizovatelem daabáze, '"ytvářené zaměsfftanci NTK je NTK. S autorskoprávně chráněnou daabází
je možno disponovat pouze licencí, převod výkonu práv na jiný subjekt je možný jen se souhlasem
autora. Právo pořizovatele k daabázi fprávo sui generisJ je možno převádět na jiný subjekt,
doporučujeme ale k dispozici s ním použít sandardizované volné licence, konkrétrě open Data
Commons Public Domain Dedication and License.

|aké právní instifuý mohou omezovat případné dispozice s předmětrými databázemi?
Možnost dispozice s předmětrými databázemi je omezena zejména práVy ostatrích subjektů.
Zpřístupněním bibliografických za podmínek Open Definition tak může Znamenat zásah do

ýlučných práv jiných subjektů. Konkrétrě by se v případě přebíraných údajů mohlo jednat o zásah
do výlučných autorských práv třetích subjektů [autorů autorských dě| případně vykonavatelů
těchto práv) - příkladem by mohly být přebírané absraký knih. Zpřístupnění přebíraných údajů za
podmínek open Definition (tedy i pro komerční účely), by též znamenalo porušení podmínek
sdílené katalogizace a tedy zásah do práva ostafirích pořizovatelů bibliografických Mabází
(neoprávněné zužitkování jejich ME.bází)' I přesto, že NTK je vykonavatelem autorských práv
k Národní daat:ázi ISSN, je nutro vyřešit, zM je NTK taktéž pořizovatelem této databáze a tedy zda
je oprávněna s touto daabází plně disponovat.

le NTK subiektem, který ie bez iakýchkoli omezení oprávněn nakládat s předmětrými
databázemi? (otázka č. 2)
NTK není subjektem, který by byl oprávněn bez jakýchkoliv omezení nakládat s předměnrými
daabázemi a všemi v nich obsaženými údaji. Nakládání s daabázemi a daý je omezeno výlučnýnri
práw třetích subjektů tak, jak bylo specifikováno v odpovědi na otázku č. 4' Zejména není NTK
oprávněna zpřístupňovat přebírané údaje v rámci sdílené katalogizace. V případě Národní hťabáZe
ISSN je oprávnění s ní omezeno právy Mezinárodního střediska ISSN. NTK ale může plně
disponovat s databázemi, u nichž je výlučným pořizovatelem, resp. k nimž a k přípaclným
autorským dílům v nich obsažených je výlučným vykonavatelem autorských práv' Jedná se tak o
databáze, které vytvořili ýhradně její zaměsttanci, do nichž nejsou přebírány údaje. Tyto databáze
může i zpřístupnit za podmínek open Definition.
Exisfuií veřeiné licence, které isou současně kompatibilní s českým právním řádem a
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7.

B.

zároveň odpovÍdaií standardům open Definition? (otízka č.4)

Naplnění podmínek Open Definition nevylučuje kompatibilit'l s čes{ým právním řádem'

te možné na předměmé databáze aplikovat veřeiné licence Creative Commons Zero [CCo) a

Public Domain Dedication and License? (otázka č' 3)

open Data Commons Public Domain Dedication and License je v prostředí právního řádu České

republiky vhodným a funkčním násŤojem pro zpřístupnění informací v režimu open Definition'

Bylo by možno vywořit vlastrí veřeinou licenci, která by byh současně kompatibilní s

českým právním řádem a zár ovefi odpovídala standardům open Definition?

Vytvoření vlastrrí veřejné licence odpovídající podmínkám open Definition je možné, avšak jako

vhodnější řešení se jeví využítsandardizovanou veřejnou licenci - například open Data Commons

Public Domain Dedication and License.
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V. Doložka

Výše uvedené právní názory nebyly projednány akademic\ými orgány Masarykovy univerziý ani
akademic\ými orgány její Právnické fakulty a jsou právními názory Zpracovatele tohoto právního
stanoviska [posudkuJ. Ana|ýza nemá právní povahu odborného vyjádření podle $ 105 odst. 1 zákona č.

141/L961 Sb. a představuje soubor názorů a doporučení pro potřebu zadavatele'

V Brně dne 17. 12'2012'

T1+
lUDr. Rádi

Wvt
m pbtrak pn,o.

\ l \ S'q 
T,Y.KqVÁ UNIVERZITA
Prár nická fakulta

Veveří 70óll80Brno 
@
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