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ABSTRAKT 

Mgr. Bc. Petra Nožičková, Pojmové znaky autorského diela v kontexte aktuálnych rozhodnutí 

Súdneho dvora Európskej únie, diplomová práca, Ústav práva duševného vlastníctva právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, vedúca práce: JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Trnava 2013, 

54 strán. 

Diplomová práca sa venuje pojmovým znakom autorského diela v aktuálnej judikatúre Súdneho 

dvora Európskej únie, ktorý svojím aktívnym prístupom podstatným  spôsobom mení zaužívané 

definície autorských diel. V prvej časti práce je zhrnutá medzinárodná, európska i národná 

legislatíva z oblasti práva duševného vlastníctva, ktorá sa zaoberá buď pojmovými znakmi 

autorského diela alebo autorským právom ako takým. V rámci rozboru medzinárodnej úpravy je 

pozornosť venovaná osobitne každej medzinárodnej zmluve, pri európskej legislatíve sú osobitne 

riešené jednotlivé smernice upravujúce autorské diela a následne pri národnej legislatíve je osobitná 

pozornosť venovaná najmä generálnej klauzule a pozitívnemu a negatívnemu vymedzeniu 

autorských diel. V druhej časti práce sú jednotlivé pojmové znaky podrobne analyzované jednak 

v rámci legislatívnej úpravy, pričom sú porovnávané z pohľadu medzinárodnej a európskej voči 

úprave národnej,  a jednak v kľúčových rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie, v ktorých sa 

k danému konkrétnemu znaku vyjadril. 

Kľúčové slová: duševné vlastníctvo, autorské dielo, pojmové znaky, Súdny dvor Európskej únie, 

originalita, tvorivosť 
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ABSTRACT 

Mgr. Bc. Petra Nožičková, Notional Characters of Copyright Work in the Context of Actual 

Decisions of the Court of Justice of the European Union, diploma thesis, Institute of Intellectual 

Property Law, Faculty of Law, Trnava University in Trnava, supervisor of the thesis: JUDr. Zuzana 

Adamová, PhD., Trnava 2013, 54 pages. 

The thesis is devoted to the character of author's work in the current case law of the Court of Justice 

of the European Union and its active approach substantially changing definitions of works protected 

by the copyright law. The first part summarizes the international, European and national legislation 

in the field of intellectual property law, which deals with either the concept of a work or copyright 

as such. In the analysis of the international regulation the attention is devoted individually to each 

international treaty, then are analyzed European directives on copyright as well as the national 

legislation, especially the general clause and definition of work which it includes. The second part 

of the thesis deals with conceptual features analyzed in detail both in terms of international and 

national legislation and in the key decisions of the Court of Justice of the European Union, where its 

position to the specific feature is expressed.  

Key words: intellectual property, copyright work, notional characters, Court of Justice of the 

European Union, originality, creativity 
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ÚVOD 

Pojem autorské dielo a jeho definícia je kľúčovým pojmom autorského práva. Od určenia či sa 

v konkrétnom prípade jedná o autorské dielo sa odvíja jednak ochrana autorských práv pôvodcu 

diela, ale i určenie spôsobu akým môže dielo využívať celá spoločnosť. Doposiaľ definovali 

autorské dielo primárne právne poriadky jednotlivých štátov Európskej únie, v posledných rokoch 

však stále intenzívnejšie zasahuje do vývoja autorského práva svojou rozhodovacou činnosťou i 

Súdny dvor Európskej únie, čo je zaujímavé najmä z toho dôvodu, že pojmové znaky autorských 

diel ako také nie sú v rámci Európskej únie harmonizované. Upravená je len ochrana počítačových 

programov, autorských databáz a fotografií, Súdny dvor však napriek tejto skutočnosti opakovane 

vyjadril svoj právny názor i na iný druh autorských diel.  

Prvým prípadom, v ktorom Súdny dvor vyjadril svoj názor i k inému druhu diela ako 

harmonizovanému bolo prelomové rozhodnutie Infopaq, po ktorom nasledovalo niekoľko ďalších, 

v ktorých už možno jasne identifikovať všeobecný postoj Súdneho dvora, ktorý sa považuje za 

oprávnený na prepisovanie pojmových znakov všetkých druhov autorských diel.  

V diplomovej práci sa pokúsim popri rozbore jednotlivých medzinárodných a európskych 

legislatívnych úprav, ako i úpravy slovenskej, definovať pojmové znaky autorského diela vo svetle 

aktuálnej judikatúry a zhrnúť najzaujímavejšie závery, ktoré Súdny dvor v konkrétnych prípadoch 

vyvodil. Keďže viaceré pojmové znaky autorského diela sú upravené autonómne v jednotlivých 

členských štátoch, Súdny dvor sa doposiaľ nevyjadroval k všetkým pojmovým znakom, ktoré musia 

byť kumulatívne splnené pri priznanie autorskoprávnej ochrany podľa Autorského zákona. Z tohto 

dôvodu je kľúčová časť textu venovaná trom pojmovým znakom podľa Autorského zákona 

v aktuálnych rozhodnutiach Súdneho dvora a to možnosti zaradenia diela medzi diela literárne, iné 

umelecké alebo vedecké, tvorivosti a jedinečnosti. Čo sa týka vyjadrenia diela a jeho negatívneho 

vymedzenia, tieto pojmové znaky sú spomenuté v závere len okrajovo v kontexte legislatívnej 

úpravy. 



 

 

 9 

I. Autorské dielo a jeho pojmové znaky v legislatívnej úprave 

1.  Autorské právo a úprava pojmových znakov autorského diela v medzinárodných 
dohovoroch 

Pojmové znaky diela, podľa ktorých je konkrétne dielo možné považovať za autorské sú uvedené v 

medzinárodných dohovoroch, ktoré možno považovať za základný rámec pre zadefinovanie 

autorského diela ako takého a jednak v národnej legislatíve, kde môže byť výpočet znakov ďalej 

modifikovaný. Postavenie medzinárodných zmlúv je v Slovenskej republike upravené v zákone č. 

460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky podľa toho, či boli ratifikované a vyhlásené pred alebo 

po nadobudnutí jej účinnosti. Väčšina medzinárodných zmlúv týkajúcich sa práva duševného 

vlastníctva bola ratifikovaná a vyhlásená pred účinnosťou Ústavy SR a súčasťou právneho poriadku 

sú, ak tak ustanovuje osobitný zákon, v tomto prípade zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a 

právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Ďalšie 

medzinárodné zmluvy ratifikované a vyhlásené v zákone ustanoveným spôsobom, na ktorých 

vykonanie nie je potrebný zákon ako i tie, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických 

alebo právnických osôb majú podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi Slovenskej 

republiky.1 

1.1 Bernský dohovor 

Kooperácia pri ochrane autorských práv na medzinárodnej úrovni sa začala v roku 1886, kedy bol 

dňa 9. septembra prijatý Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel, následne 

doplnený v Paríži 4. mája 1896, revidovaný v Berlíne 13. novembra 1908, doplnený v Berne 20. 

marca 1914 a revidovaný v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Stockholme 14. júla 1967 

a v Paríži 24. júla 1971 (v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikovaný pod č. 133/1980 Zb., 

v znení vyhlášky č. 19/1985 Zb.) (v orig.: Berne Convention for the Protection of Literary and 

Artistic Works), ktorý je základným prameňom v oblasti autorského práva. Signatárske štáty tvoria 

Úniu na ochranu práv autorov k ich literárnym a umeleckým dielam, ktorej chod zabezpečuje 

Svetová organizácia duševného vlastníctva (v orig.: World Intellectual Property Organization). Pre 

Československú republiku nadobudol revidovaný Bernský dohovor platnosť dňa 11. apríla 1980. 

Čo sa týka pojmových znakov autorského diela, podľa čl. 2 ods. 1 Bernského dohovoru, ktorý 

upravuje jeho vecnú pôsobnosť výraz literárne a umelecké diela „zahŕňa všetky výtvory z literárnej, 

                                                      
1 VOJČÍK, Peter a kolektív: Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 495 s. ISBN 978-80-7380-373-5. 

Tu s. 423. 
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vedeckej a umeleckej oblasti bez ohľadu na spôsob alebo formu ich vyjadrenia, ako: knihy, brožúry 

a iné písomné diela; prednášky, preslovy, kázne a iné diela takej istej povahy; dramatické alebo 

hudobno-dramatické diela; choreografické diela a pantomímy; hudobné skladby s textom alebo bez 

textu; filmové diela, ktorým sú na roveň postavené diela vyjadrené spôsobom obdobným filmu; 

kresliarske, maliarske, architektonické, sochárske, rytecké, litografické diela, ktorým sú na roveň 

postavené diela vyjadrené spôsobom obdobným fotografii; diela úžitkového umenia; ilustrácie, 

zemepisné mapy; plány, náčrtky a plastické zemepisné, miestopisné, architektonické alebo vedecké 

diela.“  

Okrem tohto značne širokého demonštratívneho výpočtu diel sú ďalej v ods. 3 samostatne uvedené 

„preklady, úpravy, hudobné úpravy a iné spracovania literárneho alebo umeleckého diela“, ktoré 

taktiež podliehajú ochrane podľa autorského práva bez poškodenia práv k dielam pôvodným. 

Osobitne upravené sú „zborníky literárnych alebo umeleckých diel, ako sú encyklopédie 

a antológie, ktoré sú spôsobom výberu a usporiadaním obsahu duševnými výtvormi.“  

Okrem vyššie uvedeného pozitívneho vymedzenia autorského diela je riešené i vymedzenie 

negatívne, v ktorom sú z ochrany výslovne vylúčené denné správy a skutočnosti prezentované 

formou tlačovej informácie. Čo sa týka oficiálnych textov z legislatívnej, administratívnej či 

právnej oblasti, ako aj ich prekladov, je ponechaná voľba úpravy ich ochrany na jednotlivých 

členoch Bernskej únie.  

Základným pojmovým znakom autorského diela podľa Bernského dohovoru je teda ako vyplýva 

z vyššie uvedeného textu možnosť zaradenia diela medzi diela literárne a umelecké. Zachytenie 

diela v hmotnej podobe, ktoré je vo väčšine kontinentálnych právnych poriadkov ďalším 

obligatórnym pojmovým znakom autorského diela je v rámci Bernského dohovoru upravené v čl. 2 

ods. 2, ktorý štátom Bernskej únie „vyhradzuje možnosť ustanoviť, že literárne a umelecké diela 

alebo jedna alebo viac kategórií z nich nie sú chránené , ak nie sú zachytené na hmotný záznam.“ 

Čo sa týka originality, resp. jedinečnosti diel ako ďalšieho typického znaku v kontinentálnych 

úpravách, Bernský dohovor výslovne zmienku o originalite neobsahuje, keďže sa tento pojmový 

znak v zásade považuje za samozrejmosť.  

Vnútroštátne právne poriadky Bernskej únie pojem dielo ďalej komplexnejšie rozvíjajú aj pod 

vplyvom judikatúry a právnej vedy, pričom práve koncept originality je jedným zo základných 

pojmových znakov autorského diela. Bernský dohovor v ďalšom texte upravuje jednotlivé predmety 

autorského práva, subjekty, pôsobnosť, obsah, obmedzenia ochrany, predpoklad autorstva a dobu 

ochrany.  
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1.2 Všeobecný dohovor o autorskom práve  

Popri Bernskom dohovore má globálny význam ďalšia univerzálna medzinárodná zmluva, ktorou je 

Všeobecný dohovor o autorskom práve, pôvodne dojednaný na medzivládnej konferencii 

v Ženeve 6. septembra 1952. Pre Československú republiku po jej pristúpení nadobudol účinnosť 

spolu s Protokolmi č. 2 a 3 dňa 6. januára 1960, vyhlásený bol  vyhláškou Ministerstva 

zahraničných vecí č. 2/1960 Zb. z 29. decembra 1959 o Všeobecnom dohovore o autorskom práve. 

VDAP bol revidovaný v Paríži dňa 24. júla 1971, pre Československú socialistickú republiku 

nadobudol platnosť 18. apríla 1980 (vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 134/1980 Zb. z 8. 

júla 1980 o Všeobecnom dohovore o autorskom práve revidovanom v Paríži 24. júla 1971). 

VDAP upravuje základný rámec ochrany práv autorov a dobu jej trvania. Ako autorské diela 

výslovne uvádza  literárne, vedecké a umelecké diela, pričom uvádza i demonštratívny výpočet diel, 

medzi ktoré zaraďuje „písomné diela, diela hudobné, dramatické a filmové diela, maľby, rytiny 

a sochárske diela.“ Ďalšie pojmové znaky na to, aby bolo dielu možné priznať autorskoprávnu 

ochranu tento dohovor neupravuje. 

1.3 Zmluva WIPO o autorskom práve 

Na Bernský dohovor je úzko naviazaná Zmluva WIPO o autorskom práve (v orig. WIPO 

Copyright Treaty), uzavretá dňa 20. decembra 1996 v Ženeve, ktorá nadobudla platnosť 6. marca 

2002 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí č. 189/2006 Z.z.). Podľa čl. 1 „je osobitnou 

dohodou v zmysle článku 20 Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel vo 

vzťahu k zmluvných stranám, ktoré sú krajinami Únie zriadenej týmto dohovorom. Táto zmluva 

nemá nijakú spojitosť s inými zmluvami než s Bernským dohovorom ani nijaký vplyv na práva 

a povinnosti vyplývajúce z iných zmlúv“. Rozsah ochrany je explicitne uvedený v čl. 2, podľa 

ktorého sa autorskoprávna ochrana „vzťahuje na vyjadrenia a nie na myšlienky, spôsoby, pracovné 

postupy alebo matematické koncepty ako také.“ Ďalej je rozšírený v čl. 4 o ochranu počítačových 

programov, ktoré sú chránené ako literárne diela podľa čl. 2 Bernského dohovoru, bez ohľadu na 

spôsob alebo formu ich vyjadrenia. V čl. 5 sa ďalej rozsah rozširuje o ochranu databáz. Chránené sú 

zoskupenia dát alebo iných materiálov v ľubovoľnej forme, ktoré sú z hľadiska výberu alebo 

usporiadania obsahu duševnými výtvormi. Ochrana sa nevzťahuje na dáta alebo materiály ako také 

a nie je na ujmu autorského práva k dátam alebo materiálom obsiahnutým v databáze. Vecná 

a osobná pôsobnosť je ustanovená v čl. 3, ktorý odkazuje na uplatňovanie čl. 2 až 6 Bernského 

dohovoru mutatis mutandis. 

Úzko spojená s WCT je Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch (v orig. WIPO 

Performances and Phonograms Treaty), uzavretá rovnako dňa 20. decembra 1996 v Ženeve 
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(oznámenie Ministerstva zahraničných vecí č. 177/2006 Z.z.), pričom obe spoločne bývajú 

označované ako „internetové zmluvy“, nakoľko reagujú na dynamický rozvoj technológií a riešia 

najmä ochranu diela a autorských práv vo vzťahu k ich šíreniu prostredníctvom internetu.  

1.4 Dohoda TRIPS 

Ďalšou medzinárodnou zmluvou z oblasti práva duševného vlastníctva, ktorú vzhľadom k potrebe 

zabezpečenia minimálnej úrovne ochrany práv vo vzťahu k svojim aktuálnym i budúcim 

investíciám uzavreli členské štáty Svetovej obchodnej organizácie (v orig. World Trade 

Organization) je Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (v orig. 

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), ktorá ako príloha 1C tvorí 

súčasť Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie. Dohoda TRIPS vstúpila do platnosti 1. 

januára 1995 a doposiaľ zostáva jedinou multilaterálnou obchodnou dohodou, ktorá sa výlučne 

venuje právam duševného vlastníctva. Zahŕňa tri kľúčové okruhy a to medzinárodné štandardy 

ochrany, vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva a urovnávanie sporov, pričom kľúčová 

myšlienka spočíva v odstránení prekážok v medzinárodnom obchode v súlade s dodržiavaním práv 

duševného vlastníctva. Poskytuje minimálny rozsah ochrany, pričom členským štátom ponecháva 

možnosť zavedenia rozsiahlejších opatrení na jej zabezpečenie.  

Podľa Dohody TRIPS sa autorskoprávna ochrana vzťahuje na vyjadrenie, ktoré je kľúčovým 

znakom diela, chránené nie sú myšlienky, postupy, metódy činnosti alebo matematické pojmy ako 

také. Počítačové programy sa chránia ako literárne diela podľa Bernského dohovoru. Samostatne je 

v čl. 10 ods. 1 a 2 riešená ochrana súboru dát alebo iného materiálu (databáza), ktoré sú duševnými 

výtvormi. Dohoda TRIPS teda poskytuje pozitívne i negatívne vymedzenie predmetu ochrany 

autorským právom, ďalšie pojmové znaky autorského diela však nešpecifikuje.  

V ďalších článkoch je upravená ochranná doba, obmedzenia a výnimky z výlučných práv autora 

alebo majiteľa práva, ako aj ochrana výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov 

a rozhlasových a televíznych vysielateľov. Zvláštna pozornosť je venovaná prostriedkom na 

dodržiavanie práv duševného vlastníctva, dočasným opatreniam, osobitným požiadavkám 

týkajúcich sa opatrení na hraniciach a konaniam na zabezpečenie dodržiavania práv. 

 

Medzi ďalšie medzinárodné dohovory, ktoré upravujú práva duševného vlastníctva patrí 

Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov 

a rozhlasových organizácií tzv. Rímsky dohovor dojednaný dňa 26. októbra 1961 v Ríme, ochrany 

autorských práv k literárnym a umeleckým dielam sa však nedotýka. Vo vzťahu k Rímskemu 

dohovoru možno spomenúť i Ženevský dohovor, dojednaný dňa 29. októbra 1971, ktorý rovnako 
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poskytuje ochranu výrobcom zvukových záznamov, konkrétne proti nedovolenému rozmnožovaniu 

ich zvukových záznamov. Vzťah týchto dohovorov je upravený tak, že je možné uplatňovať práva 

priznané oboma. V závere možno spomenúť i Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych 

diel prijatý dňa 18. apríla 1989 v Ženeve, ktorého účelom bolo posilnenie právnej úpravy ochrany 

pri nakladaní s audiovizuálnymi dielami, podpora ich tvorby a ich obeh, ako aj boj proti pirátstvu. 

Audiovizuálnym dielom sa podľa čl. 2 rozumie každé dielo, ktoré pozostáva z radu zaznamenaných 

spolusúvisiacich obrazov, či už sprevádzaných zvukom alebo nie, vnímateľných zrakom, a ak sú 

sprevádzané zvukom, vnímateľných aj sluchom. 

Vyššie uvedené zmluvy nie sú relevantné čo sa týka výkladu a definovania pojmových znakov 

autorského diela, ich bližšia analýza teda vo vzťahu k téme nie je potrebná. 
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2. Úprava autorského práva a pojmových znakov autorského diela v Európskej únii 

Súdny dvor začal uplatňovať primárne právo EÚ na právo duševného vlastníctva už od 70. rokov 

20. storočia, no napriek tomu až do roku 1991 neexistovalo sekundárne právo EÚ dotýkajúce sa 

autorského práva. Najprv prišli rozsudky týkajúce sa chápania vnútroštátnych právnych úprav 

v oblasti autorského práva a s nimi súvisiacich práv s ohľadom na ustanovenia Zmluvy o ES, a to 

najmä vo vzťahu k zabezpečeniu voľného pohybu tovaru na vnútornom trhu. Od 90. rokov Súdny 

dvor taktiež riešil zákaz diskriminácie a vplyv práva hospodárskej súťaže na výkon autorského 

práva, najmä pokiaľ ide o zákaz zneužívania dominantného postavenia podľa čl. 102 Zmluvy o 

fungovaní EÚ.2 Práce na aproximácii národných právnych poriadkov s hlavným cieľom zabezpečiť 

jednotný vnútorný trh začali na konci 80. rokov. I keď aktuálne upravuje oblasť autorského práva 

sedem európskych smerníc, autorské právo ako také nie je v rámci Európskej únie harmonizované. 

K harmonizácii konkrétnych pojmových znakov došlo len v prípade vybraných kategórií diel, 

menovite počítačových programov, autorských databáz a fotografií.  

Autorské právo je všeobecne upravené v Smernici 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. 

mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv 

v informačnej spoločnosti, ktorá sa týka ochrany práv autorov a s nimi súvisiacich práv v rámci 

vnútorného trhu, akými sú právo na rozmnožovanie vrátane výnimiek, verejný prenos a 

sprístupňovanie verejnosti ako aj právo šírenia. 3  Výnimky z práva rozmnožovania podľa čl. 5 

Informačnej smernice sa premietli do Autorského zákona ako obmedzenia majetkových autorských 

práv. Okrem vyššie uvedených práv smernica ďalej upravuje povinnosti vo vzťahu 

k technologickým opatreniam a k informáciám na správu práv, ktoré majú zabraňovať porušovaniu 

autorských práv, ktoré sú v Autorskom zákone zahrnuté v rámci § 59 a 60. Samotnú definíciu 

autorského diela a jeho pojmové znaky Informačná smernica neobsahuje. 

S výnimkou Informačnej smernice,  všetky ostatné v podstate riešia veľmi obmedzený okruh otázok 

autorských práv (doba trvania ochrany), určité druhy diel (softvér, databázy) alebo určité typy 

využitia (prenájom, požičiavanie, predaj). Z tohto pohľadu nie je prekvapujúce, že smernice 

dostatočne neobjasňujú konštitutívne požiadavky na to, aby dielu mohla byť priznaná ochrana 

autorským právom. Ak vezmeme do úvahy i legislatívne prípravné materiály, evidentne boli len dva 

harmonizačné projekty, kde požiadavky na definíciu autorského diela boli kľúčovou otázkou, a to 

pri tvorbe smerníc na ochranu počítačových programov a databáz. Ochrana počítačových 

programov je upravená v Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 

                                                      
2 EECHOUD, Mireille, van: Along the Road to Uniformity – Diverse Readings of the Court of Justice Judgments on Copyright Work. Dostupné na: 
http://www.ivir.nl/publications/eechoud/JIPITEC_2012_1.pdf, stav ku dňu: 24. február 2013. 
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o právnej ochrane počítačových programov4, podľa ktorej je chránené „len vyjadrenie počítačového 

programu a že myšlienky a princípy, na ktorých je založený každý prvok programu vrátane tých, 

ktoré sú podkladom ich rozhrania, nie sú chránené autorským právom podľa tejto smernice. 

V súlade s touto zásadou autorského práva nie sú myšlienky a princípy, ktoré tvoria základ logiky, 

algoritmov a programovacích jazykov, chránené podľa tejto smernice. V súlade s právnymi 

predpismi a judikatúrou členských štátov, ako aj s medzinárodnými dohovormi o autorských 

právach, je autorskými právami chránené vyjadrenie týchto myšlienok a princípov.“ 

Predmetom ochrany sú počítačové programy vrátane ich koncepčného materiálu (ktorý v praxi 

tvoria obvykle implementačné a doménové analýzy), ktoré sú chránené ako literárne diela podľa 

Bernského dohovoru. Program môže byť vyjadrený v akejkoľvek forme, pričom chránený je ak je 

pôvodný v tom zmysle, že je autorovým vlastným duševným výtvorom. Žiadne iné kritériá na 

určenie ochrany sa nepoužijú. Do Autorského zákona sa jej implementácia premietla v § 7 v rámci 

generálnej klauzuly, v ktorej je ako predmet autorského práva, ktorý je možné priradiť k literárnym, 

iným umeleckým a vedeckým dielam a ktorý je zároveň výsledkom vlastnej tvorivej činnosti 

autora, výslovne uvedený počítačový program. 

Ochrana databáz je upravená v Smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 

o právnej ochrane databáz, ktorá upravuje databázu ako autorské dielo chránené autorským právom 

a na strane druhej i právo k databáze sui generis v prospech jej zhotoviteľa.5 Smernica neklasifikuje 

databázu ako literárne dielo, nehovorí dokonca o databáze ako priamo o diele, ale používa termín 

duševný výtvor, rovnako tak ako Dohoda TRIPS v čl. 9 a WCT v čl. 5, pričom všetky odkazujú na 

čl. 2 ods. 5 Bernského dohovoru. V bode 17 odôvodnenia Smernice 96/9/ES je definovaný pojem 

databáza, ktorý „by mal zahŕňať zbierky diel, či už literárnych, umeleckých, hudobných alebo iných, 

alebo iných materiálov, napr. textov, zvukov, obrazov, čísel, faktov alebo údajov; tento pojem by sa 

mal vzťahovať na zbierky diel, údajov alebo ďalších nezávislých materiálov, ktoré sú systematicky 

alebo metodicky usporiadané a môžu byť individuálne prístupné; to však znamená, že do rámca 

tejto smernice nespadajú záznamy audiovizuálnych, kinematografických, literárnych a hudobných 

diel.“ 

Smernica 96/9/ES teda chráni súbory, nazývané tiež kompiláciami diel, údajov alebo iných 

materiálov, systematicky alebo metodicky usporiadaných, uložených do pamäte a prístupných 

pomocou prostriedkov, ktoré zahŕňajú elektronické, elektromagnetické alebo elektrooptické procesy 

                                                                                                                                                                                
3 V Informačnej smernici je čl. 4 nazvaný Právo šírenia, správny preklad by však mal znieť „právo rozširovania“, keďže ide o rozširovanie na 
hmotnom substráte. 
4 Smernica 2009/24/ES zrušila a nahradila pôvodnú smernicu Rady 91/250/EHS zo dňa 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov, 
zmenenú smernicou Rady 93/98/EHS. 
5 VOJČÍK, Peter a kolektív: Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 495 s. ISBN 978-80-7380-373-5. 
Tu s. 452. 
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prípadne procesy analogické, pričom môže byť vyjadrená v akejkoľvek forme. Ochrana sa 

nerozširuje na obsah databázy a nedotýka sa žiadnych práv týkajúcich sa takéhoto obsahu a taktiež 

sa nevzťahuje na počítačové programy použité pri zostavení databáz. 

Ochrana podľa tejto smernice môže byť rozšírená aj na neelektronické databázy. Databáza je 

predmetom ochrany podľa autorského práva, ak výber alebo usporiadanie obsahu databázy je 

duševným výtvorom autora, pričom sa táto ochrana vzťahuje na štruktúru databázy ako takú. 

Kritérium pôvodnosti by malo byť jediným kľúčovým pojmovým znakom, podľa ktorého je možné 

dielo chrániť ako dielo autorské, predovšetkým by sa nemali uplatňovať žiadne estetické alebo 

kvalitatívne kritériá. V Autorskom zákone sa implementácia Smernice 96/9/ES premietla jednak 

v generálnej klauzule v § 7 ods. 2 a jednak v osobitnej štvrtej časti, nazvanej Osobitné právo 

k databáze. 

Fotografie sú tretím druhom diel, ktorých ochrana je v rámci EÚ harmonizovaná v Smernici 

Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského 

práva a niektorých súvisiacich práv. Podľa bodu 16 jej odôvodnenia sa fotografické dielo v zmysle 

Bernského dohovoru považuje za pôvodné, ak je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti 

autora, v ktorom dochádza k výrazu jeho osobnosti a žiadne iné kritériá, ako je hodnota alebo účel, 

sa do úvahy neberú. Ochrana iných fotografií by mala byť ponechaná vnútroštátnym právnym 

predpisom. Fotografie sú v samotnom texte smernice upravené v čl. 6, podľa ktorého jediným 

kritériom ochrany je podmienka, že fotografia je výsledkom autorovej vlastnej tvorivej činnosti, 

žiadne iné kritérium sa pri rozhodovaní o ochrane neuplatní. Jednotlivé členské štáty však môžu 

osobitne upraviť ochranu rozličných typov fotografií.6  

                                                      
6 Jediné kritérium originality môže spôsobovať (a iste i spôsobuje) interpretačné problémy najmä v krajinách, ktoré majú dvojstupňový režim práve 
pre fotografie, ako napríklad Nemecko a Rakúsko, kde boli fotografie chránené autorským právom, len ak spĺňali vyšší ako priemerný štandard 
originality. 
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3. Úprava pojmových znakov autorského diela v Autorskom zákone 

3.1 Generálna klauzula 

Autorský zákon vytvára rámec ochrany autorských diel pomocou stanovenia základných legálnych 

pojmových znakov, ktoré musia byť kumulatívne splnené pri každom diele. Autorský zákon 

charakterizuje autorské dielo chránené autorským právom v podstate veľmi široko, pričom 

absentuje presná legálna definícia tohto pojmu. Diela sú chránené na základe pojmových znakov, 

ktoré sú v Autorskom zákone definované pomerne stručne, čo môže mať nepriaznivé dôsledky 

najmä pri posudzovaní diel napríklad v súdnom konaní, v ktorom často dochádza k vyvodeniu 

nesprávneho záveru, či príliš zjednodušenej interpretácii. V novele Autorského zákona by bolo 

žiaduce pojmové znaky prehľadnejšie usporiadať a najmä bližšie obsahovo rozviesť.           

Autorské dielo Autorský zákon vymedzuje všeobecnou formuláciou uvedenou v rámci generálnej 

klauzuly v § 7 ods. 1, pričom sa musí jednať o "literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré 

je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora". Zároveň demonštratívne uvádza základné 

príklady diel, ktoré spadajú pod ochranu autorského práva 7 , nakoľko však nie je možné pod 

zákonnú definíciu zhrnúť všetky možné alternatívy umeleckého prejavu, napríklad z dôvodu veľmi 

malého počtu určitých diel či diel pri ktorých je autorskoprávna ochrana sporná, no najmä z dôvodu 

neustáleho rozvoja rôznych nových foriem, napríklad vo sfére informačných technológií, skúmajú 

sa pojmové znaky diel v jednotlivých prípadoch samostatne. Uvedený demonštratívny výpočet 

zahŕňa diela druhovo všeobecne známe a uznávané, pričom prihliada na praktické potreby aplikácie 

Autorského zákona i v budúcnosti. 

Čo sa týka pojmových znakov počítačových programov, autorských databáz a fotografií, ktoré sú v 

rámci Európskej únie upravené v samostatných smerniciach analyzovaných vyššie, Autorský zákon 

tieto osobitne neupravuje, ale upravuje ich v rámci generálnej klauzuly. Ustanovenie § 7 ods. 1 

Autorského zákona je transpozíciou čl. 1 Smernice 2009/24/EHS („Počítačový program je 

chránený, ak je pôvodný v tom zmysle, že je autorovým vlastným duševným výtvorom“), čl. 3 ods. 1 

                                                      
7 §7 ods. 1 a 2 Autorského zákona 
(1) Predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, 
najmä  
a) slovesné dielo a počítačový program,  
b) ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,  
c) divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené 
na zverejnenie,  
d) hudobné dielo s textom alebo bez textu,  
e) audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,  
f) maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia,  
g) fotografické dielo,  
h) architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného 
dizajnu,  
i) dielo úžitkového umenia,  
j) kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme. 
(2) Predmetom autorského práva je aj súborné dielo, najmä zborník, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza, ak je 
súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti 
autora. 
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Smernice 9/96ES („V súlade s touto smernicou sú databázy, ktoré predstavujú spôsobom výberu 

alebo usporiadaním ich obsahov autorov vlastný duševný výtvor, chránené ako také podľa 

autorského práva“) a čl. 6 Smernice 2006/116/ES („Fotografie, ktoré sú pôvodné v tom zmysle, že 

sú výsledkom autorovej vlastnej tvorivej duševnej činnosti, sú chránené podľa článku 1“). 

V tejto súvislosti je možné vykladať generálnu klauzulu dvoma spôsobmi. M. Návrat uvádza8, že 

generálnu klauzulu je možné vykladať len jediným spôsobom a to zhodne pre všetky diela. Tento 

spôsob výkladu však nekorešponduje s eurokonformným výkladom, nakoľko posudzovanie 

pojmových znakov v prípade týchto jednotlivých diel je jednoznačne odlišné. M. Husovec tento 

výklad generálnej klauzuly označuje dokonca za vylúčený. Bližšie rozvádza i prístup, ktorý by mal 

súd pri posudzovaní diel akceptovať: "Ak súd určí, že ide o počítačový program, databázu alebo 

fotografiu, nevyhnutne musí vychádzať z európskeho ukotvenia ich ochrany. Ak súd zistí, že ide o 

dielo, ktoré nepatrí pod žiadny z už uvedených typov diel, bude musieť podľa najnovšej judikatúry 

Súdneho dvora taktiež hľadieť na širšie európske súvislosti. Je totiž už takmer ustálené, že Súdny 

dvor si za predmet svojho výkladu zobral aj všetky ostatné autorské diela".9 Generálna klauzula ako 

je uvedené vyššie teda zahŕňa dva základné znaky autorského diela, a to určenie diela ako takého 

priradením k jednej zo základných kategórií a tvorivosť.  

Kategórie diel 

Popri demonštratívnom výpočte diel v zásade Autorský zákon z gramatického hľadiska rozlišuje tri 

„vyššie“ kategórie diel – diela literárne, iné umelecké diela a diela vedecké. Toto klasické delenie 

má svoje pramene v histórii a je zakotvené vo väčšine právnych poriadkov, ako aj medzinárodných 

dohovoroch. Literárne diela však nie sú samostatnou kategóriou, ale sú druhom umeleckého diela. 

Táto samostatná klasifikácia nie je celkom logická napriek tomu, že sa používala i v rámci 

medzinárodných dohovorov. V zásade teda možno hovoriť o dvoch základných kategóriách a to 

dielach umeleckých a vedeckých. Tento záver možno nachádzať okrem českej teórie autorského 

práva i v súdobej vzdelávacej praxi WIPO. 

Vedecké diela, ktoré sú historicky novšou kategóriou diel, sa odčleňujú od literárnych diel z ktorých 

vzišli, najmä čo sa týka obsahu a formy, používaním vedeckého jazyka a odborných výrazov ako i 

argumentáciou a vôbec celou štruktúrou diela ako takého. Vytvorením vedeckého diela jeho autor 

navonok preukazuje nielen svoje vedomosti, ale i schopnosť vedeckej tvorby, čo môže byť v 

mnohých prípadoch spojované s určitými napr. pracovnoprávnymi dôsledkami. Vedecké diela 

bývajú najčastejšie vyjadrené písomnou formou, čím sa automaticky stávajú zároveň dielami 

                                                      
8 ŠVIDROŇ, Ján (ed.): Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: VEDA, 2009. 675 s. ISBN 978-80-224-
1033-5. Tu s. 312. 
9 HUSOVEC, Martin: K európskemu „prepisovaniu“ pojmovým znakov autorského diela. In: Duševné vlastníctvo. Ročník 15, č. 4, 2011, s. 24. ISSN 
1335-2881. Tu s. 25. 
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literárnymi. Toto kritérium napomáha pri odlíšení vedeckých diel od iných výtvorov z oblasti vedy, 

akými sú napríklad vynálezy.10 

Tvorivosť 

Napriek tomu, že Autorský zákon vyžaduje pojmový znak tvorivosti na to, aby dielo mohlo spadať 

pod autorskoprávnu ochranu, bližšie tento pojem mimoprávnej povahy nedefinuje. V zásade v 

autorskom práve musí ísť o tvorivú činnosť autora netechnického charakteru, ktorá je výsledkom 

jeho vlastnej kreativity, to ale neznamená, že nemôže byť doplnená i činnosťou mechanickou alebo 

automatickou, ako aj fyzickou zručnosťou, ktoré umožnia vznik diela po technickej stránke.          

Ak má ísť o dielo podľa autorského práva, musí byť unikátne, teda pochádzať od jediného autora, 

ak by pochádzali rovnaké diela od rôznych autorov nemožno hovoriť o tvorivosti, ale o výtvoroch 

netvorivej činnosti, ktorými môžu byť napríklad remeselné výrobky či iné predmety vyrábané na 

základe presne určených schém. Tvorivosť sa spája len s fyzickými osobami, nemôže byť spájaná s 

osobami právnickými, zvieratami či strojmi.  

Čo sa týka použitia technických zariadení, pre autorskoprávnu ochranu je irelevantné, či tvorivá 

činnosť bola vykonaná za ich pomoci alebo nie, prípadne priamo ich prostredníctvom. V prípade 

počítačov sa vždy posudzuje miera zásahu autora v konkrétnom prípade, o tvorivú činnosť logicky 

nejde v prípadoch, kedy je počítač sám schopný vytvorenia „umelého“ diela. V konkrétnom prípade 

by však bolo nutné posúdiť podiel účasti autora počítačového programu, ktorý umožnil vznik 

„umelého“ diela. Neplatí fikcia autorstva ani vyvrátiteľná či nevyvrátiteľná právna domnienka, tak 

ako je tomu v niektorých iných štátoch.11  

V súvislosti s tvorivosťou a jej výsledkom sa v autorskom práve používa filozofický termín 

motivačný horizont, ktorý je osobitný a jedinečný u každého autora. Motivačný horizont je 

ovplyvnený napríklad skúsenosťami, vnímaním pocitov a myšlienkovými pochodmi, ale i 

zručnosťou či vzdelaním, rovnako dôležitá je i imaginácia, intuícia či inšpirácia, ktoré vyplývajú z 

povahy a osobných vlastností človeka, každé autorské dielo je teda spojené s jediným autorom.12  

Tvorivá činnosť sa nesmie zamieňať s činnosťou vynálezcovskou, pri ktorej je možné rovnaký 

výsledok dosiahnuť viacerými postupmi a rovnako nespočíva v objave toho, čo nebolo známe, ale 

objektívne už existovalo.  

Pri praktickej aplikácii ustanovení Autorského zákona často vyvstanú pri konkrétnych dielach 

pochybnosti o možnosti priznania autorskoprávnej ochrany. Ochranu možno v určitých prípadoch 

priznať i dielam, ktorých úroveň vo vzťahu k tvorivosti je značne nízka. Medzinárodne známy je z 

                                                      
10 TELEC, Ivo – TŮMA, Pavel: Autorský zákon. Komentář. 1. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2007, 989 s. ISBN 978-80-7179-608-4. Tu s. 15. 
11 TELEC, Ivo – TŮMA, Pavel: Autorský zákon. Komentář. 1. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2007, 989 s. ISBN 978-80-7179-608-4. Tu s. 17. 
12 ŠVIDROŇ, Ján: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: JUGA, 2000. 252 s. ISBN 80-85506-93-9. Tu s. 70. 
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oblasti nemeckého práva pochádzajúci pojem tzv. diel malej mince13, pod ktorý spadajú výsledky 

duševnej činnosti nižšej miery tvorivosti, typické napr. v oblasti tlače, rozhlasu a televízie, v 

ktorých absentujú črty individuality dostatočné k ich rozlíšeniu.  

Autorský zákon nepozná rozdiel medzi dielom jedinečným, z pohľadu jeho individuality a dielom 

pôvodným, ktoré nie je jedinečné, ale napriek tomu je výsledkom autorovej vlastnej tvorivej 

činnosti, a teda nezohľadňuje odlišnosť tvorivej úrovne týchto diel.14 

3.2 Vyjadrenie diela 

Dielo musí byť okrem základnej charakteristiky uvedenej v generálnej klauzule vyjadrené podľa § 

15 "v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu 

jeho vyjadrenia." Tretím kľúčovým znakom autorského diela podľa Autorského zákona je teda 

spôsob vyjadrenia, prostredníctvom ktorého môžu dielo vnímať navonok i ďalšie osoby, je 

spôsobom, ktorým sa výtvor dostáva z vnútornej duševnej sféry autora. Myšlienky, ktoré sú ešte len 

súčasťou vnútornej sféry autora a nie sú navonok vyjadrené, autorskoprávnu ochranu nepožívajú. 

Vyjadrenie diela v podstate predstavuje zhmotnenie nehmotného výtvoru bez toho, aby bolo 

zároveň zafixované na hmotný nosič trvalého alebo len prechodného charakteru. Postačuje teda i 

pominuteľné vyjadrenie diela napr. zvukovými či svetelnými vlnami. Vždy sa však musí jednať o 

materializáciu diela na hmotnom substráte. Všetky javy mimozmyslového vnímania sú vyňaté z 

pôsobnosti Autorského zákona, nakoľko im chýba obligatórny znak vnímateľného vyjadrenia. Za 

vyjadrenie diela sa však považuje i sprostredkovanie diela v podprahovej hladine vnímania. 

Autorskoprávna ochrana sa vzťahuje aj na diela nezverejnené, keďže podmienkou je len okamih 

vyjadrenia diela v podobe vnímateľnej zmyslami. Pokiaľ sú naplnené všetky základné znaky 

autorského diela i pri nedokončenom diele, ochrana sa vzťahuje i na tieto diela.  

Ochranu možno priznať i dielam už neexistujúcim, ako potvrdil i Najvyšší súd SR v rozhodnutí z 21. 

novembra 2007, sp. zn. 5 Co 3/2007, týkajúcom sa počítačových programov, ktoré už ako také neexistovali, 

žalobca však disponoval výpismi programu z tlačiarne a administratívou týchto programov: 

„Samotná skutočnosť, že výsledok tvorivej činnosti už neexistuje v určitom vyjadrení, bez ďalšieho 

neznamená, že nie je dielom v zmysle Autorského zákona a nepožíva ním poskytovanú ochranu.“  

 

                                                      
13 V nemeckom jazyku Werke der kleine Műnze, vo francúzskom jazyku œuvre de petit valeur. 
14 VOJČÍK, Peter a kolektív: Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 495 s. ISBN 978-80-7380-373-5. 
Tu s. 101. 
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3.3 Negatívne vymedzenie diela 

Autorské dielo vymedzuje Autorský zákon i negatívne, ďalším obligátnym pojmovým znakom teda 

bude podmienka, že dielo nesmie byť podľa § 7 ods. 3 vylúčené z ochrany. Ochrana sa nevzťahuje na:  

"a) myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola 

vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,  

b) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný 

spis, slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy a 

prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných; na súborné vydanie týchto prejavov a na ich 

zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol." 

Výpočet predmetov, na ktoré sa ochrana nevzťahuje je taxatívny, na rozdiel od diel vymedzených 

pozitívne, ktorých výpočet je len demonštratívny. Otázne však je, či je z praktického hľadiska 

takýto striktný výpočet vhodný, najmä z dôvodu technologického rozvoja a vzniku nových foriem 

diel. 

Negatívne vymedzené predmety možno rozdeliť do dvoch základných skupín. Do prvej spadajú tie, 

ktoré nenapĺňajú predpoklady priznania autorskoprávnej ochrany, do druhej tie diela, ktoré síce 

pojmové znaky autorského diela napĺňajú, avšak prednosť pred ochranou a osobnými záujmami 

autora má záujem verejný. Predmety, spadajúce pod negatívne vymedzenie sa označujú pojmom 

"iné duševné vlastníctvo", ktoré i keď nie je chránené autorským právom, je možné chrániť 

všeobecnými právnymi predpismi, napríklad v rámci ochrany proti nekalej súťaži podľa § 44 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

3.4 Jedinečnosť diela 

Autorský zákon tento pojmový znak ako podmienku priznania autorskoprávnej ochrany výslovne 

neustanovuje, napriek tomu ho časť teórie považuje za pojmový znak, ktorý z dikcie zákona priamo 

vyplýva i keď nie je priamo súčasťou právnej úpravy. V niektorých jurisdikciách je pojem 

jedinečnosti ako jeden z pojmových znakov diela súčasťou samotného znenia zákona, tak ako je 

tomu napríklad v prípade českého autorského zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon) v § 2 ods. 1 

"Předmětem práva autorského je 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 (dále jen "dílo")." 



 

 

 22 

Jedinečnosť sa v zásade chápe v zmysle štatistickom, čo je odrazom vývoja najmä na poli 

technickom, kde zmeny pomerov podnietili vznik celého radu už vyššie spomínaných diel malej 

mince. Takto chápaná jedinečnosť býva označovaná pojmom "autorskoprávna individualita", to 

znamená ako jedinečnosť diela v juristickom význame tohto pojmu. Jedinečnosti diela zodpovedá i 

pojem neopakovateľnosť diela. V štatistickom chápaní je teda nemožné, aby autorskoprávnu 

ochranu požívali diela totožné či takmer totožné. Pokiaľ sa takéto diela objavia, znamená to, že 

jedno z nich je pravdepodobne plagiátom diela druhého, prípadne že obe diela nespĺňajú kritériá na 

priznanie autorskoprávnej ochrany. V jedinečne vyjadrenom literárnom, umeleckom alebo 

vedeckom tvare je obsiahnutý nielen prvok osobitosti, ale povahovo celkom zjavne i prvok 

pôvodnosti diela a jeho novosť.15 

                                                      
15 TELEC, Ivo – TŮMA, Pavel: Autorský zákon. Komentář. 1. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2007, 989 s. ISBN 978-80-7179-608-4. Tu s. 20. 
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4. Pojem pôvodný, originálny a jedinečnosť 

V európskom autorskom práve sa používajú pojmy pôvodný a originálny v rovnakom význame. V 

slovenskej ako i českej jazykovej verzii Smerníc 2009/24/ES, 2006/116/ES i 9/96/ES je používaný 

pojem pôvodnosť na mieste, kde je v anglickej verzii použitý výraz "original". V slovenskom znení 

Smernice  9/96/ES sú pojmy originalita a pôvodnosť použité ako synonymá. Rovnako zameniteľne 

prípadne výlučne s pojmom originalita v slovenskej jazykovej verzii sa možno stretnúť i v aktuálnej 

judikatúre Súdneho dvora, napríklad v prípade Infopaq16 alebo BSA.17  Kritérium pôvodnosti, ako 

výnimka z tradičnej autorskoprávnej koncepcie je výslovne uvedená napríklad v § 2 ods. 2 Českého 

autorského zákona a je akýmsi minimálnym prahom tvorivosti zavedeným pre databázy, počítačové 

programy a fotografie, čím tvorí určitú výnimku z tradičnej autorskoprávnej koncepcie. Vo vzťahu 

k týmto druhom diel je pochopiteľne testovaná vždy odlišne, vychádzajúc z európskej úpravy. 

Pojem originalita je v podstate vyjadrením základnej požiadavky na dielo, ktoré musí byť 

autorovým duševným výtvorom. Vnútorná diferenciácia pojmu originalita spočíva vo vymedzení 

rozdielnych prístupov k jej overeniu, teda pri určení, či v konkrétnom prípade ide o autorov 

duševný výtvor. Napríklad Smernica 2009/24/ES vylučuje testovanie estetických vlastností 

počítačového programu, na rozdiel od posudzovania fotografií, pri ktorých je estetické posúdenie 

naopak nevyhnutné.18 Kritérium jedinečnosti diela teda ustupuje pod vplyvom práva Európskej únie 

konceptu pôvodnosti (originality), najmä z dôvodu praktickej potreby ochrany diel, ktoré sú 

harmonizované, teda počítačových programov, databáz a fotografií. Právo Európskej únie týmto 

prístupom zakotvilo pre vybrané druhy diel hranicu tvorivej individuality na podstatne nižšiu 

úroveň, než zodpovedá tradičnému domácemu autorskoprávnemu ponímaniu.19 Na tomto mieste 

možno spomenúť angloamerickú doktrínu skill and labour. O prienik tejto doktríny sa však 

nejedná, nakoľko európsky koncept pôvodnosti jednoznačne vyžaduje kritérium tvorby (v angl.: 

intellectual creation). U autorskoprávnej ochrany zostávajú i naďalej vylúčené také počítačové 

programy, databázy a fotografie, pri ktorých vzhľadom k účelu alebo použitiu technických 

prostriedkov pri ich vzniku je objektívne vylúčená tvorivá sloboda ich pôvodcu. Výsledok tejto 

činnosti teda vyplýva výlučne z námahy, práce, odbornosti, praktických skúseností a schopností, či 

iných netvorivých činností pôvodcu. Pojmovým znakom u týchto diel nie je jedinečnosť, ale 

pôvodnosť tvorby (v obsahu kritéria jedinečnosti zahrnutú), ktorú I. Telec označuje ako nižší 

kvantitatívny stupeň a teda autorskoprávne slabší prvok, ktorý nie je v autorskoprávnom zmysle 

                                                      
16 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie C‑ 5/08 Infopaq International A/S proti Danske Dagblades Forening, zo dňa 16. júla 2009. 
17 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany proti Ministerstvu kultury, zo 
dňa 22. decembra 2010. 
18 HUSOVEC, Martin: K európskemu „prepisovaniu“ pojmovým znakov autorského diela. In: Duševné vlastníctvo. Ročník 15, č. 4, 2011, s. 24. ISSN 
1335-2881. Tu s. 25. 
19 TELEC, Ivo – TŮMA, Pavel: Autorský zákon. Komentář. 1. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2007, 989 s. ISBN 978-80-7179-608-4. Tu s. 34. 



 

 

 24 

hard, ale soft. Autorskoprávna ochrana je priznávaná i dielam, ktoré vznikli ako výsledok nezávislej 

tvorivej činnosti, ak je každé z nich pôvodné. Pojem autorskoprávnej pôvodnosti sa vzťahuje 

k osobe pôvodcu, čo znamená, že výraz  pôvodný (original) je chápaný vo väzbe na tvorivý subjekt. 

20  Uplatnenie autorskoprávne slabšieho prvku má logicky za následok rozšírenie okruhu diel 

chránených autorským právom, ich ochrana je však slabšia, nakoľko môžu teoreticky existovať 

viaceré podobné alebo takmer totožné diela, pričom vo všetkých prípadoch sa bude jednať 

o originály. Následkom je obmedzenie absolútneho autorského práva erga omnes. I. Telec 

nepovažuje autorské právo za vhodný nástroj ochrany špecifických diel, skôr sa prikláňa 

k formálnym princípom ochrany priemyslových práv a k inštitútu autorskoprávnej prednosti, ktorý 

by bol pravdepodobne vhodnejší, i keď z praktického hľadiska veľmi ťažko aplikovateľný. Vo 

väčšine cudzích právnych poriadkoch sa od tohto prístupu upustilo práve z pragmatických dôvodov, 

ovplyvnených najmä potrebami obchodu. 

5. K posudzovaniu pojmových znakov autorského diela 

Otázka či konkrétne dielo spadá na základe pojmových znakov pod autorskoprávnu ochranu je vždy 

otázkou právnou, posúdenie teda vždy prináleží súdu. Nie je však vylúčené, aby v prípade, keď 

zodpovedanie tejto právnej otázky závisí na posúdení iných faktorov, ku ktorému sú nevyhnutné 

odborné znalosti z danej oblasti, došlo k znaleckému posúdeniu napr. v odbore kybernetiky.  

Prizvaní k vyjadreniu môžu byť i kriminalistickí znalci pri trestnoprávnej ochrane alebo napríklad 

odborníci z umenovednej oblasti, ktorí môžu určité dielo objektívne posúdiť a priradiť do kategórie 

umenia. Možné je i ustanovenie znalca ad hoc pre konkrétny prípad, napriek faktu, že nie je 

zapísaný v oficiálnom zozname znalcov. V tejto súvislosti možno spomenúť napríklad rozhodnutie 

Krajského súdu v Banskej Bystrici, sp. zn. 14 Co 114/2008, 21  ktorý ustanovil JUDr. Zuzanu 

Adamovú, PhD. ako znalca na posúdenie, či matematické modely sortimentačných tabuliek 

hospodársky významných drevín kumulatívne napĺňajú všetky pojmové znaky diela, pričom sa vo 

svojom rozhodnutí značne opieral o predložený znalecký posudok.22  

V určitých prípadoch je možné upustiť od posudku písomného a akceptovať len vyjadrenie 

verbálne, najmä v prípade diel umeleckých a literárnych, súd však v týchto prípadoch nesmie mať o 

                                                      
20 TELEC, Ivo – TŮMA, Pavel: Autorský zákon. Komentář. 1. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2007, 989 s. ISBN 978-80-7179-608-4. Tu s. 35. 
21 Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 26. októbra 2010, sp. zn. 14 Co 114/2008. 
22 Záver znaleckého posudku bol taký, že matematické modely na výpočet sortimentačných tabuliek ani sortimentačné tabuľky na odhad podielu 
akostných a hrúbkových tried výrezov surového dreva nie sú predmetom autorskoprávnej ochrany. Zo znaleckého posudku ako aj z vyjadrenia na  
námietky žalobcu vyplývalo len to, že nebolo spochybnené „pôvodcovstvo“ žalobcu k matematickým modelom na vypočítanie sortimentačných 
tabuliek v tom zmysle, že by iná fyzická osoba vypracovala predmetnú výskumnú úlohu. Okolnosť, že boli vytvorené matematické modely a 
sortimentačné tabuľky ako nové, nepovažovala znalkyňa za dôležitú, lebo novosť nepovažovala za výsledok tvorivej slobody vedúci k 
autorskoprávnej ochrane. Taktiež formu diela nepovažovala za pojmový znak autorského diela z dôvodu, že autorskoprávna ochrana sa vzťahuje na 
všetky výtvory z literárnej, vedeckej a umeleckej oblasti, bez ohľadu na spôsob alebo formu ich vyjadrenia. Odvolací súd poukázal na to, že pojmové 
znaky autorského diela tak, ako ich popísala znalkyňa v znaleckom posudku musia byť naplnené podľa všetkých ustanovení, aby tak bola 
zabezpečená autorskoprávna ochrana. Zo záverov znaleckého posudku teda vyplývalo, že pojmové znaky diela vo vzťahu k predmetu sporu neboli 
naplnené. 
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správnosti vyjadrenia žiadne pochybnosti. Konečné posúdenie či konkrétne dielo spadá pod 

autorskoprávnu ochranu, je ako je už vyššie uvedené vždy otázkou právnou, nakoľko pojmové 

znaky diel sú legálnymi kategóriami. Tu možno ako príklad tejto osvojenej doktríny citovať 

Najvyšší súd SR 23 : „otázka, či sú v konkrétnom prípade splnené pojmové znaky diela podľa 

autorského zákona, je otázkou právnou, posúdenie ktorej prislúcha súdu a ktorá  otázka  je tak 

vylúčená z odborného posúdenia. To pravda nevylučuje, aby v prípade, že odpoveď na túto otázku 

závisí aj od posúdenia iných než právnych otázok, ktoré potrebujú odborné znalosti, bolo ohľadne 

týchto otázok nariadené znalecké dokazovanie“ a ďalej „Konečné posúdenie otázky, či konkrétne 

dielo má znaky diela podľa ustanovení autorského zákona, je ale vždy otázkou právnou, pretože 

pojmové znaky diela sú právnymi (legálnymi) kategóriami.“ V praxi však dochádza k problémom 

v súvislosti s výkladom znaleckého posudku, ktorý všeobecné súdy vo viacerých prípadoch použili 

ako základ pre samotné rozhodnutie. Znalec by zásadne nemal prekračovať svoje „oprávnenie“ 

a nemal by vyjadrovať svoj názor na to, či sa v konkrétnom prípade jedná o dielo podliehajúce 

autorskoprávnej ochrane. 

Ako je vyššie uvedené, znalecké dokazovanie je možné nariadiť v každom prípade, ktorý si 

vyžaduje osobitné vedomosti na posúdenie mimoprávnych skutočností. Iný prípad môže ale nastať 

v konaní pred správnym orgánom, príkladom je známy prípad BSA (ktorý je bližšie analyzovaný 

v ďalšom texte), v ktorom pred Ministerstvom kultúry Českej republiky, pri žiadaní o povolenie na 

výkon kolektívnej správy majetkových práv k počítačovým programom vyvstali otázky k výkladu 

pojmových znakov autorského diela. Správny orgán si zabezpečil znalecký posudok, z ktorého pri 

rozhodnutí zásadne vychádzal. Tento postup mu nebol vytknutý ani jedným zo súdov, ktoré 

rozhodovali v ďalšom konaní.24 

 

Pri zodpovedaní otázky či sa v konkrétnom prípade jedná alebo nejedná o dielo autorskoprávne 

chránené, je z hľadiska metódy možné použiť určitý štandardizovaný postup, akým je napríklad test 

pojmových znakov literárneho, iného umeleckého alebo vedeckého diela25  popredného českého 

odborníka na autorské právo I. Telca, aplikovateľný vzhľadom na podobnú právnu úpravu 

i v slovenskej rozhodovacej praxi súdov. Účelom je v konkrétnej právnej veci preskúmateľne 

použiť a vyložiť právny pojem literárne, iné umelecké alebo vedecké dielo, jeho objektivizované 

zákonné pojmové znaky a rozptýliť možné pochybnosti a sporné otázky akejkoľvek povahy, ktoré 

majú význam pre rozhodnutie súdu či iného orgánu a tým vylúčiť alebo obmedziť možnú hrozbu 

                                                                                                                                                                                
Rozhodnutie Krajského súdu bolo uznesením Najvyššieho súdu sp. zn 2 Cdo 167/2011, zo dňa 26. apríla 2012 zrušené a vrátené na ďalšie konanie. 
23 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Co 2/2010 a 6 Co 3/2010, zo dňa 27. apríla 2012. 
24 Prvým rozhodnutím bolo rozhodnutie Mestského súdu v Prahe, sp. zn. 9 Ca 224/2005 a následne rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu, sp. zn. 5 
As 38/2008. 
25 TELEC, Ivo – TŮMA, Pavel: Autorský zákon. Komentář. 1. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2007, 989 s. ISBN 978-80-7179-608-4. Tu s. 23.  
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svojvôle.26 Test vychádza z troch základných hľadísk - skutkových okolností, odborného posúdenia 

všetkých skutočností a ich právneho posúdenia. Používa päť základných metód a to metódu uznania 

skutkových tvrdení, metódu popisnú a roztrieďovaciu, logickú metódu odvodenia a rozboru, 

metódu umeleckého alebo vedeckého vnímania a metódu celkového hodnotenia.  

Test samotný je rozdelený na tri základné časti, prvou je časť údajová, v ktorej sa zosumarizujú 

základné informácie o diele ako napríklad názov, meno autora, popis diela atď. Druhá časť, tvoriaca 

jadro samotného testu je označená ako znaková, tu sa rozoberajú funkčné, technické, estetické 

prvky, zdroje autorovej inšpirácie ale napríklad aj autorove osobné vlastnosti. V tretej časti sa riešia 

výnimky z autorskoprávnej ochrany a následne sa zo všetkých zistení vyhotoví záver, ktorým je 

právny názor, či sa v konkrétnom prípade jedná alebo nejedná o dielo chránené autorským právom. 

Test sa najčastejšie používa pri dielach malej mince, napríklad menších grafických dielach z oblasti 

reklamy, akými sú napríklad logá. 

Na posúdenie originality je možné aplikovať i test odvodený priamo z judikatúry. V prvej otázke by 

mal súd zodpovedať základnú otázku, či mal autor vôbec k dispozícii určitý priestor pre tvorivosť, 

keďže diela, ktoré sa vyznačujú len svojou technickou funkciou, t.j. u ktorých jednotlivé spôsoby 

realizácie danej myšlienky sú natoľko obmedzené, že myšlienka a jej vyjadrenie splývajú, sú 

vylúčené z autorskoprávnej ochrany. Druhou nadväzujúcou otázkou je, či  bol priestor pre tvorivosť 

aj využitý, a ak áno, v akom rozsahu. Treťou kľúčovou otázkou je posúdenie, či tieto tvorivé 

rozhodnutia autora zanechali na jeho diele „osobný odtlačok“, resp. „tvorivú osobnú stopu“? 27 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
Prvá verzia testu pod názvom Dotazník pojmových znaků autorských děl  bola zverejnená v roku 2005 na portáli študentskej komory akademického 
senátu právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. 
26 TELEC, Ivo: Pojmové znaky duševního vlastnictví. Praha: C.H. Beck, 2012. 153 s. ISBN 978-80-7400-425-4. Tu s. 26. 
27 Amicus curiae v právnej veci sťažovateľa: Ecopress, a.s, so sídlom Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, IČO: 31 333 524, napadajúceho rozsudok 
Krajského súdu Bratislava, sp. zn. 11 Co 51/2010-447 o zákaze neoprávneného zásahu do autorského práva a iné, vedenej na Ústavnom súde SR pod 
číslom konania RVB 53/2012, s.3. 
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II. Analýza pojmových znakov autorského diela  

 

6. Literárne, iné umelecké a vedecké dielo, jedinečnosť a tvorivá duševná činnosť v 
aktuálnych rozhodnutiach Súdneho dvora  

Možnosť zaradenia diela medzi diela literárne, iné umelecké alebo vedecké je jedným 

z elementárnych pojmových znakov, ktorý je nevyhnutnou podmienkou aby dielo mohlo byť 

chránené autorským právom vo väčšine právnych poriadkov. Základný rámec v rámci 

medzinárodnej ochrany predstavuje čl. 2 ods. 1 Bernského dohovoru: „Výraz ‚literárne a 

umelecké diela‘ zahŕňa všetky výtvory z literárnej, vedeckej a umeleckej oblasti bez ohľadu na 

spôsob alebo formu ich vyjadrenia, ako: knihy, brožúry a iné písomné diela; prednášky, preslovy, 

kázne a iné diela takej istej povahy; dramatické alebo hudobno‑ dramatické diela; 

choreografické diela a pantomímy; hudobné skladby s textom alebo bez textu; filmové diela, 

ktorým sú na roveň postavené diela vyjadrené spôsobom obdobným filmu; kresliarske, maliarske, 

architektonické, sochárske, rytecké, litografické diela, ktorým sú na roveň postavené diela 

vyjadrené spôsobom obdobným fotografii; diela úžitkového umenia; ilustrácie, zemepisné mapy; 

plány, náčrtky a plastické zemepisné, miestopisné, architektonické alebo vedecké diela.“ Na 

Bernský dohovor odkazuje Dohoda TRIPS v čl. 10 ods. 1, ktorý upravuje ochranu počítačových 

programov, ktoré či už v zdrojovom alebo v strojovom kóde, budú chránené ako literárne diela 

podľa Bernského dohovoru. Podobne i WCT v čl. 4 poskytuje ochranu počítačovým programom, 

ktoré sú chránené ako literárne diela podľa čl. 2 Bernského dohovoru, pričom ochrana sa uplatní 

na počítačové programy bez ohľadu na spôsob alebo formu ich vyjadrenia. 

Pojmové znaky autorského diela nie sú v rámci EÚ harmonizované a jednotlivé členské štáty si 

určujú pojmové znaky diela samostatne, výnimkou sú počítačové programy, ktoré sú chránené 

podľa autorského práva ako literárne diela v zmysle Bernského dohovoru vrátane ich prípravného 

koncepčného materiálu. Ďalšími výnimkami sú databázy a fotografie, iným dielam v rámci EÚ 

všeobecná ochrana neprislúcha. Napriek tomu možno skonštatovať, že možnosť zaradenia diel 

k dielam literárnym, iným umeleckým alebo vedeckým je vo väčšine štátov minimálnou 

požiadavkou na prisúdenie ochrany autorským právom. Zväčša je súčasťou základných 

ustanovení určujúcich charakter diel, ktoré budú chránené, i základný demonštratívny výpočet 

druhov diel, tak ako je tomu i v Autorskom zákone, ktorý medzi umelecké diela, iné umelecké 

a vedecké diela radí napr. slovesné dielo, počítačový program, divadelné dielo a podobne. 

Jedinečnosť diel ako ďalší typický pojmový znak býva vyvodzovaný zo zákonných úprav, často 

však nie je vyslovene v texte obsiahnutý, rovnako je tomu tak i v Bernskom dohovore, ktorý 

taktiež zmienku o jedinečnosti neobsahuje, no napriek tomu je tento znak diela, tak ako vyplýva 
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zo samotného znenia, považovaný za samozrejmý. Iná situácia je pri dielach, ktorých 

autorskoprávna ochrana je v rámci EÚ harmonizovaná príslušnými smernicami. Čo sa týka 

ochrany databáz, jediným kritériom je práve originalita (pôvodnosť) v zmysle autorovej duševnej 

kreácie, pričom sa nemajú uplatňovať žiadne estetické alebo kvalitatívne kritériá. Rovnakým 

spôsobom, teda na základe tohto jediného kritéria, je ochrana poskytovaná i počítačovým 

programom a fotografiám, ktoré sú chránené, ak sú pôvodné v tom zmysle, že sú autorovým 

vlastným duševným výtvorom, z čoho v podstate logicky vyplýva, že musia byť tvorivé, tvorivosť 

i keď nie explicitne vyjadrenú, možno teda považovať za pojmový znak diel chránených 

autorským právom v rámci EÚ. Autorský zákon jedinečnosť ako podmienku priznania 

autorskoprávnej ochrany výslovne neustanovuje, no keďže jasne zo znenia zákona vyplýva, je 

považovaná za pojmový znak autorského diela, ktorý musí byť kumulatívne splnený spoločne 

s ďalšími znakmi medzi ktoré patrí i tvorivosť (ktorá je výslovne v zákone ustanovená), aby dielo 

mohlo byť chránené autorským právom. 

V súvislosti s výkladom pojmových znakov autorského diela bola rola Súdneho dvora Európskej 

únie vo vývoji autorského práva až do nedávnej doby značne obmedzená. Súdny dvor buď 

interpretoval Informačnú smernicu alebo sa zaoberal procedurálnymi otázkami, pričom výsledok 

väčšiny rozhodnutí bol značne predvídateľný a dopad na vývoj autorského práva bol minimálny. 

Situácia sa však zmenila v dôsledku záverov Súdneho dvora v rozhodnutí Infopaq, ktoré má 

široký a dramatický dopad na niekoľko základných zásad autorského práva v štátoch Európskej 

únie, vrátane konceptu originality, metód pre posúdenie porušenia autorského práva ako i výkladu 

výnimiek a obmedzení. V rozhodnutí BSA zašiel Súdny dvor ešte ďalej, keď v prípade posúdenia, 

či sa jedná o autorské dielo Súdny dvor upustil od základnej podmienky, aby dielo bolo možné 

zaradiť do oblasti umenia alebo vedy a rovnako postupoval i v treťom kľúčovom rozhodnutí, 

ktoré je v tejto súvislosti potrebné analyzovať, rozhodnutí Football Association Premier League.28  

Rozhodnutie Infopaq je výnimočné najmä preto, že je prvým rozhodnutím v ktorom Súdny dvor 

poskytol výklad k pojmu literárneho diela ako aj časti diela napriek tomu, že pojmové znaky 

autorského diela nie sú všeobecne harmonizované. Zároveň je taktiež prvým rozhodnutím z 

oblasti autorského práva, ktoré spustilo vlnu kritiky medzi právnymi teoretikmi ohľadom 

kompetencie Súdneho dvora vo vzťahu k jeho výkladu, ktorý v podstate prepisuje pojmové znaky 

autorského diela ustanovené v právnych poriadkoch členských štátov EÚ.  

 

                                                      
28 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie C-403/08 Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA proti QC 
Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen, 
zo dňa 4. októbra 2011. 
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Spoločnosť Infopaq monitoruje a analyzuje dánsku dennú tlač a periodiká, pričom vyhotovuje 

zhrnutia, ktoré na základe preferencií klientov preposiela prostredníctvom elektronickej pošty. 

Výber článkov zhotovuje systémom zberu dát. Danske Dagblades Forening je profesijné 

združenie vydavateľov denníkov, ktoré svojim členom poskytuje poradenstvo v oblasti 

autorského práva. V roku 2005 sa DDF dozvedelo, že Infopaq bez súhlasu majiteľov autorských 

práv spracúva vybrané články na obchodné účely. DDF sa domnievalo, že súhlas autora článku je 

nevyhnutný na jeho spracovanie uvedeným postupom, informovalo o svojom postoji Infopaq, 

ktorý následne podal žalobu proti DDF, v ktorej navrhoval, aby súd rozhodol, že DDF má uznať 

právo Infopaqu využívať postup „zberu dát“ bez súhlasu tohto profesijného združenia alebo jeho 

členov. Podľa vnútroštátneho súdu je nesporné, že súhlas majiteľov autorských práv sa 

nevyžaduje pokiaľ ide o monitorovanie tlače a vypracúvanie zhrnutí novinových článkov, ak 

osoba fyzicky číta každú publikáciu, ak sú články vyberané manuálne na základe vopred 

definovaných kľúčových slov a autorovi zhrnutia je poskytnutý výsledok vyhľadávania vytvorený 

manuálne s vyznačením kľúčového slova v článku a umiestnením tohto článku v publikácii. 

Okrem toho sa účastníci konania vo veci samej zhodujú, že samotné vytváranie zhrnutí je legálne 

a nevyžaduje súhlas majiteľov týchto práv. Takisto nie je sporné, že uvedený postup zberu dát 

zahŕňa dva prípady rozmnožovania, konkrétne vytvorenie súborov TIFF naskenovaním 

vytlačených novinových článkov a vytvorenie textových súborov konverziou súborov TIFF. 

Okrem toho platí, že tento postup vedie k rozmnožovaniu častí zdigitalizovaných článkov, keď je 

výpis vytvorený z jedenástich slov uložený do pamäte počítača a keď je týchto jedenásť slov 

vytlačených na papieri. 

Účastníci vo veci samej sa však nezhodli v otázke, či dva vyššie uvedené prípady predstavujú 

prípady rozmnožovania stanovené v čl. 2 Informačnej smernice. Taktiež nemali rovnaký názor na 

to, či sa na všetky prípady prejednávané vo veci samej vzťahuje výnimka z práva rozmnožovania 

stanovená v čl. 5 ods. 1 tejto smernice. Za týchto okolností sa dánsky Najvyšší súd (Højesteret) 

rozhodol prerušiť konanie a položil Súdnemu dvoru 13 prejudiciálnych otázok týkajúcich sa 

pojmu rozmnoženina a oprávnené použitie. 

Prvou kľúčovou otázkou, s ktorou sa mal Súdny dvor vysporiadať bolo posúdenie skutočnosti, či 

uloženie a následná tlač výpisu z textu článku v novinách pozostávajúceho z kľúčového slova a 

piatich pred ním a piatich po ňom nasledujúcich slov môže predstavovať rozmnožovanie, ktoré je 

autorsky chránené v čl. 2 Informačnej smernice. Informačná smernica pojem rozmnožovanie ani 

pojem rozmnožovanie časti nedefinuje. Súdny dvor ako sám uviedol vyložil pojmy s ohľadom na 
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výrazy, kontext ustanovení čl. 2, v ktorých sa nachádzajú, ako aj s ohľadom na ciele celej 

Informačnej smernice a medzinárodného práva.29  

Súdny dvor cez pojem „dielo“ uvedené v čl. 2 písm. a) Informačnej smernice dnes vymedzuje 

potrebný rozsah originality odvodený zo smerníc o počítačových programoch, databázach a 

fotografiách aj pre všetky ostatné diela.30  Súdny dvor svojimi odpoveďami teda jednoznačne 

vytvoril jeden spoločný štandard originality pre všetky diela. Na tomto mieste možno spomenúť i 

rozhodnutie v prípade Flos31, kde Súdny dvor v bode 34 jednoznačne naznačil, že Informačná 

smernica obsahuje všeobecné podmienky autorskoprávnej ochrany: „nemožno vylúčiť, že ochrana 

diel, ktorými môžu byť nezapísané dizajny, poskytnutá podľa autorského práva môže vyplývať 

z iných smerníc v oblasti autorského práva, najmä zo smernice 2001/29, ak sú splnené 

podmienky, za ktorých sa aplikuje, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.“ 

V Infopaqu svoj postoj vysvetlil v bode 33 až 36 nasledovne: „Článok 2 písm. a) smernice 

2001/29 stanovuje, že autori majú výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať rozmnožovanie 

v celku alebo v časti. Z toho vyplýva, že predmetom ochrany práva autora udeliť súhlas alebo 

zakázať rozmnožovanie je „dielo“. V tejto súvislosti zo všeobecnej štruktúry Bernského dohovoru 

vyplýva, najmä z jeho článku 2 piateho a ôsmeho odseku, že ochrana určitých predmetov ako 

literárnych alebo umeleckých diel predpokladá, že sú duševnou tvorbou. Rovnako z článku 1 

ods. 3 smernice 91/250, článku 3 ods. 1 smernice 96/9 a článku 6 smernice 2006/116 vyplýva, že 

diela ako počítačové programy, databázy a fotografie sú chránené autorským právom, len ak sú 

pôvodné v tom zmysle, že sú výsledkom autorovej vlastnej duševnej tvorby. Keďže smernica 

2001/29 vytvára harmonizovaný právny rámec autorského práva, je založená, tak ako vyplýva 

z jej odôvodnení č. 4, 9 až 11 a 20, na rovnakej zásade.“  

Ďalším kľúčovým bodom je bod 37, podľa ktorého sa autorské právo „uplatňuje len na predmety, 

ktoré sú pôvodné v tom zmysle, že sú výsledkom autorovej vlastnej duševnej tvorby“.  

Vyššie uvedený výklad bol následne aplikovaný na literárne dielo nasledovne:   „Pokiaľ ide 

o články z tlače, duševná tvorba ich autorov, uvedená v bode 37 tohto rozsudku, vyplýva obvykle 

zo spôsobu, akým je téma predstavená, ako aj z jazykového vyjadrenia. Okrem toho vo veci samej 

platí, že samotné novinové články sú literárnym dielom, na ktoré sa vzťahuje smernica 2001/29. 

                                                      
29 V tejto súvislosti sa Súdny dvor k spôsobu výkladu vyjadroval vo viacerých prípadoch, napríklad v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie C-
306/05 Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) proti Rafael Hoteles SA, zo dňa 7. decembra 2006, bod 34: "Podľa ustálenej 
judikatúry je potrebné pri výklade ustanovenia práva Spoločenstva zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj jeho kontext a ciele, ktoré sledujú právne 
predpisy, ktorých je súčasťou", a ďalej v bode 35: "Okrem toho sa musia právne texty Spoločenstva vykladať v rozsahu, v akom je to možné, vo svetle 
medzinárodného práva, najmä pokiaľ sa také texty týkajú práve vykonávania medzinárodnej zmluvy uzatvorenej Spoločenstvom." 
30 Amicus curiae v právnej veci sťažovateľa: Ecopress, a.s, so sídlom Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, IČO: 31 333 524, napadajúceho rozsudok 
Krajského súdu Bratislava, sp. zn. 11 Co 51/2010-447 o zákaze neoprávneného zásahu do autorského práva a iné, vedenej na Ústavnom súde SR pod 
číslom konania RVB 53/2012, s.2. 

31 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie C-168/09 Flos SpA proti Semeraro Casa e Famiglia SpA, zo dňa 27. januára 2011. 
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Pokiaľ ide o prvky diel, na ktoré sa vzťahuje ochrana, treba uviesť, že sa skladajú zo slov, ktoré, 

ak sú posudzované samostatne, nepredstavujú samé osebe duševnú tvorbu autora, ktorý ich 

používa. Až výber, umiestnenie a kombinácia týchto slov umožňujú autorovi vyjadriť svoju 

tvorivosť a dospieť tak k výsledku, ktorý je duševnou tvorbou. Samotné slová nie sú teda prvkami, 

na ktoré sa vzťahuje ochrana. S ohľadom na požiadavku extenzívneho výkladu pôsobnosti 

ochrany stanovenej v článku 2 smernice 2001/29 však nemožno vylúčiť, že určité samostatné vety, 

alebo tiež určité časti viet príslušného textu, sú spôsobilé sprístupniť čitateľovi originalitu 

publikácie, akou je novinový článok tým, že mu poskytnú prvok, ktorý je sám osebe vyjadrením 

duševnej tvorby autora tohto článku. Takéto vety alebo časti viet teda môžu byť predmetom 

ochrany stanovenej v článku 2 písm. a) uvedenej smernice.“ 

Súdny dvor teda považuje za autonómny koncept práva EÚ originalitu diela, ktorá je 

zjednodušeným vyjadrením požiadavky, aby dielo bolo autorovým vlastným duševným výtvorom. 

Autonómny výklad výsledku autorovej vlastnej duševnej tvorby vyplýva podľa Súdneho dvora z 

osobitnej vlastnosti práva EÚ, podľa ktorej z potreby jednotného uplatňovania práva, ako aj zo 

zásady rovnosti vyplýva, že znenie ustanovenia, ktoré neobsahuje výslovný odkaz na právo 

členských štátov s cieľom určiť jeho význam a pôsobnosť, si v zásade vyžaduje autonómny a 

jednotný výklad v celej Európskej únii.32  

Súdny dvor ďalej rozhodol, že na úkon uskutočnený pri postupe zberu dát, ktorý spočíva v 

uložení výpisu z chráneného diela vytvoreného z jedenástich slov do pamäte počítača a jeho 

vytlačení, sa môže vzťahovať pojem rozmnožovanie časti v zmysle čl. 2 Informačnej smernice, ak 

takto prebraté prvky vyjadrujú vlastnú duševnú tvorbu ich autora, čo prináleží overiť 

vnútroštátnemu súdu. Prípad vytlačenia výpisu vytvoreného z jedenástich slov, ktorý sa 

uskutočňuje v priebehu postupu zberu dát, akým je postup vo veci samej, nespĺňa podmienku 

týkajúcu sa prechodného charakteru ustanovenú v čl. 5 ods. 1 Informačnej smernice a preto 

nemožno tento postup uskutočniť bez súhlasu príslušných majiteľov autorských práv. Z 

uvedeného vyplýva, že národné súdy majú v konkrétnych prípadoch posudzovať, či 

reprodukovaná časť diela, resp. dielo samotné, predstavuje vyjadrenie tvorivej duševnej činnosti 

autora. Na rozdiel od doterajšej praxe posudzovania podstatnej časti diela z kvalitatívneho 

a kvantitatívneho hľadiska, je nový test zavedený Súdnym dvorom značne odlišný. Neposudzuje 

sa rozmnožovaná časť diela v kontexte pôvodného textu, ale namiesto toho požaduje vyjadrenie, 

či je tento text sám o sebe výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. 

                                                      
32 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-482/09 Budějovický Budvar, národní podnik proti Anheuser-Busch Inc., zo dňa 22. septembra 
2011, bod 29. 
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V rozhodnutí Infopaq je dôležitým i vyjadrenie sa v bode 38 k ochrane časti diela, ktorej má byť 

poskytovaná rovnaká ochrana ako dielu celému: „Čo sa týka častí diela, treba konštatovať, že ani 

smernica 2001/209, ani žiadna iná smernica uplatniteľná v oblasti neuvádza, že na takéto časti sa 

vzťahuje iný režim ako na celé dielo. Z toho vyplýva, že sú chránené autorským právom, len čo sa 

samy osebe podieľajú na pôvodnosti celého diela."  

V rozhodnutí Infopaq Súdny dvor jednoznačne prekvapil, nakoľko je možné spochybniť jeho 

mandát na takýto rozširujúci výklad. Rozšírenie ochrany aj na iné diela ako počítačové programy, 

databázy a fotografie nemá oporu v sekundárnom práve a v podstate nanútil členským štátom 

jeden štandard pre všetky druhy autorských diel. Hlavným problémom však je, že okrem vyššie 

analyzovaného prahu tvorivej činnosti sa Súdny dvor nepokúsil o definíciu všetkých alebo aspoň 

viacerých pojmových znakov autorského diela. 

6.1 Po Infopaqu 

Zo zahraničnej rozhodovacej praxe možno v nadväznosti na rozhodnutie Infopaq spomenúť 

rozhodnutie v prípade Meltwater33, v ktorom Odvolací súd vo Veľkej Británii rozhodol identicky 

v prospech organizácie zastupujúcej autorov novinových článkov. Zaujímavosťou je, že jednou 

z otázok, ktoré mal súd zodpovedať je otázka, či i názov novinového článku môže podliehať 

autorskoprávnej ochrane, pričom vo svetle rozhodnutia Infopaq Odvolací súd rozhodol, že ak je 

vlastným duševným výtvorom autora je časť diela chránená rovnako ako dielo celé. Novinové 

články toto kritérium spĺňajú, nakoľko „vytváranie nadpisov vyžaduje značné zručnosti autora 

a sú špeciálne určené na prilákanie čitateľa informujúc ho o obsahu článku pútavým 

spôsobom“. 34  Ďalšou zaujímavou riešenou otázkou bol technologický proces, počas ktorého 

vznikali kópie článkov v pamäti počítačov koncových užívateľov, pričom Odvolací súd rozhodol, 

že i v tomto prípade bola potrebná licencia alebo súhlas autorov, nakoľko dochádza k porušovaniu 

autorských práv.  

V súvislosti s rozhodnutím Infopaq i Meltwater je nanajvýš zaujímavé pripomenúť a porovnať i 

rozhodnutie z domácej rozhodovacej praxe, ktorým je rozsudok Krajského súdu v Bratislave vo 

veci ECOPRESS, a.s. proti odporcovi STORIN, spol. s r.o., v ktorom Krajský súd rozhodol, že 

novinové články nie sú autorskými dielami. Žalovaná spoločnosť STORIN na základe 

monitoringu tlače denne vyhotovovala rozmnoženiny článkov, ktoré ďalej sprostredkovávala 

svojim klientom. Tu treba podotknúť, že na rozdiel od dánskej spoločnosti sprostredkovávala 

nielen vybraný počet slov, ale celé články, ktoré kopírovala nielen fyzicky, ale i v elektronickej 

                                                      
33 Rozhodnutie Odvolacieho súdu (Court of Appeal) Veľkej Británie vo veci Newspaper Licensing Agency Ltd proti Meltwater Holding B.V. a 
ostatným, zo dňa 27. júla 2011. 
34 BERTHOTY, Jakub: Ochrana novinových článkov autorským právom na Slovensku v porovnaní s judikatúrou Súdneho dvora EÚ a judikatúrou 
Anglicka & Walesu. In: Bulletin slovenskej advokácie. Ročník 18, č. 11, 2012, s. 23. ISSN 1335-1079. Tu s. 26. 
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forme priamo z databázy článkov denníka Hospodárske noviny. O to nepochopiteľnejšie sa javí 

slovenské rozhodnutie, keďže Súdny dvor v Infopaqu pripustil, že aj  výber len 11 slov môže byť 

výsledkom tvorivej duševnej činnosti, ktorému sa poskytuje autorskoprávna ochrana. Krajský súd 

v Bratislave však vo všeobecnosti označil novinové články za bežnú informáciu, čím ich vyňal 

z pôsobnosti Autorského zákona. Prisúdil im povahu denných správ, ktorým sa autorskoprávna 

ochrana neposkytuje v zmysle Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel, ako 

aj v zmysle § 7 ods. 3 Autorského zákona. Krajský súd v Bratislave naviac argumentoval, že 

súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny diela nie je potrebný, nakoľko novinové články obsahujú 

minimum tvorivej činnosti.35 Súdy oboch inštancií evidentne vychádzali z tzv. česko-slovenskej 

doktríny jedinečnosti diela. Tento fakt je zrejmý najmä z toho, že Okresný súd Bratislava III vo 

svojom rozhodnutí cituje rozsudok českého súdu z roku 200736 a tiež literatúru od profesora 

Lubyho z roku 1962.37  Oba súdy tak vyžadovali „tvorivosť nezameniteľného osobitného rázu 

závislej od individuálnych osobných vlastností autora“. Spoločne tak vychádzali z toho, 

že „základným pojmovým znakom každého autorského diela ako predmetu autorského práva, je 

autorskoprávna individualita výtvoru v zmysle jeho (i keď nutne relatívnej) jedinečnosti. Autorské 

dielo musí byť neopakovateľné a jedinečné.“ (napr. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove, sp. 

zn. 10Co/13/2006).38 Rozhodnutie, ktoré možno nadnesene označiť ako „slovenský Infopaq“ teda 

evidentne nekorešponduje so závermi Súdneho dvora a je v rozpore jednak s právom európskym, 

ale i právom národným, nakoľko stotožnenie denných správ a novinových článkov nie je ničím 

opodstatnené a nenachádza oporu ani v zákone ani v autorskoprávnej teórii.  

V ďalšom prípade, ktorý v nadväznosti na prípad Infopaq riešil Súdny dvor a v ktorom aplikoval 

právne závery z neho vyvodené, je rozhodnutie BSA, ktoré je pokračovaním dramatickej 

„europeizácie“ základných autorskoprávnych konceptov. V prípade BSA žalobca, Bezpečnostní 

softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany žiadal o povolenie pôsobiť ako kolektívny 

správca majetkových autorských práv k počítačovým programom v Českej republike. České 

ministerstvo kultúry zamietlo udeliť takéto povolenie, čoho následkom bolo podanie žaloby, ktorá 

však bola opakovane odmietnutá až prípad skončil na základe kasačnej sťažnosti opätovne na 

Najvyššom správnom súde, ktorý konanie prerušil a položil Súdnemu dvoru dve otázky, prvú k 

výkladu článku 1 ods. Smernice 91/250/EHS a to či je možné považovať grafické užívateľské 

rozhranie (v orig.: graphic user interference) za autorské dielo požívajúce autorskoprávnu 

                                                                                                                                                                                
 
35  ADAMOVÁ, Zuzana: Novinové články bez autorskoprávnej ochrany. Dostupné na: http://www.ncpdv.sk/clanky/novinove-clanky-bez-
autorskopravnej-ochrany/strana:8, stav ku dňu 24. február 2013. 
36 Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 30 Cdo 4924/2007 zo dňa 10. novembra 2009. 
37 LUBY, Štefan: Autorské právo. SAV Bratislava, 1962. Tu s. 193 a 196. 
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ochranu, a v prípade kladnej odpovede, či predstavuje televízne vysielanie, ktorým verejnosť 

grafické užívateľské rozhranie vníma, bez možnosti program ovládať, verejný prenos autorského 

diela podľa čl. 3 ods. 1 Informačnej smernice. V odpovediach na tieto otázky dospel Súdny dvor 

k štyrom významným záverom. 

Prvým záverom, ku ktorému Súdny dvor dospel je, že na GUI sa nevzťahuje autorskoprávna 

ochrana k počítačovým programom. Argumentácia Súdneho dvora v tomto smere je značne 

nepriehľadná. Určité vysvetlenie poskytuje stanovisko generálneho advokáta, na ktorého 

argumentácii je rozsudok Súdneho dvora bez pochýb založený. Odlišuje počítačové programy od 

iných foriem diel na základe toho, že programy majú praktický účel, zatiaľ čo iné diela sú 

jednoducho určené len na vnímanie zmyslami. Po určení tohto rozdielu prišiel k nasledovnému 

záveru: "pojem „vyjadrenie počítačového programu v akejkoľvek forme“ sa vzťahuje na tie formy 

vyjadrenia, ktoré v prípade ich využitia umožnia počítačovému program vykonávať úlohu, pre 

ktorú bol vytvorený". 39  Z tohto pohľadu grafické užívateľské rozhranie nie je súčasťou 

počítačového programu, pretože jeho reprodukcia sama o sebe nemôže poskytnúť rovnaký 

výsledok, ktorým je splnenie úlohy, pre ktorú bol program vytvorený: „samotné grafické 

užívateľské rozhranie však nemôže dospieť k tomuto výsledku, keďže jeho rozmnoženie 

nespôsobuje rozmnoženie samotného počítačového programu. Okrem toho počítačové programy s 

odlišným zdrojovým a strojovým kódom môžu mať rovnaké rozhranie. Grafické užívateľské 

rozhranie teda nerozširuje počítačový program. Slúži iba na zabezpečenie jednoduchšieho a 

užívateľsky priateľskejšieho používania počítačového programu".40  

Tento záver stavia na myšlienke, že program má zvláštnu úlohu, pre ktorý bol vytvorený a že táto 

úloha nezahŕňa potrebu interakcie s užívateľom. Táto línia úvah však nie celkom uspokojivo 

vysvetľuje, prečo grafické užívateľské rozhranie nie je súčasťou programu. Jednoducho definuje 

úlohu programu na úrovni abstrakcie, ktorá vylučuje funkciu interakcie s užívateľom, nie je však 

celkom jasne vysvetlené, prečo to tak musí byť.41  

V druhom významnom závere prekvapivo Súdny dvor vyslovil názor, že GUI môže byť chránené 

ako "dielo" podľa Informačnej smernice, ak je autorovým vlastným duševným výtvorom. V 

Infopaqu bolo rozhodnuté, že v rámci Informačnej smernice sa autorskoprávna ochrana uplatňuje 

len u diela, ktoré je autorovým vlastným duševným výtvorom. Na tomto základe v BSA Súdny 

dvor rozhodol identicky: „autorské právo smernice 2001/29 sa môže uplatniť len na dielo, ktoré je 

                                                                                                                                                                                
38 Amicus curiae v právnej veci sťažovateľa: Ecopress, a.s, so sídlom Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, IČO: 31 333 524, napadajúceho rozsudok 
Krajského súdu Bratislava, sp. zn. 11 Co 51/2010-447 o zákaze neoprávneného zásahu do autorského práva a iné, vedenej na Ústavnom súde SR pod 
číslom konania RVB 53/2012, s.3. 
39 Z návrhov generálneho advokáta Yves Bot prednesené 14. októbra 2010 k veci C‑ 393/09 Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové 
ochrany proti Ministerstvu kultury, bod 64. 
40 Z návrhov generálneho advokáta Yves Bot prednesené 14. októbra 2010 k veci C‑ 393/09 Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové 
ochrany proti Ministerstvu kultury, bod 65. 
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pôvodné v tom zmysle, že je autorovým vlastným duševným výtvorom".42 Súdny dvor  následne 

svoju úvahu ďalej doplnil v bode 46 a 47: „Preto grafické užívateľské rozhranie ako dielo môže 

požívať autorsko-právnu ochranu, pokiaľ je autorovým vlastným duševným výtvorom. Bude 

úlohou vnútroštátneho súdu overiť, či v prejednávanom spore ide o tento prípad.“  

Vždy bude teda závisieť na vnútroštátnom súde aby rozhodol, či konkrétne grafické užívateľské 

rozhranie túto podmienku spĺňa. Posudzovať bude najmä rozhodnutia autora o použití 

konkrétnych prvkov, ich usporiadanie a kombinácie, pričom bude musieť vylúčiť prvky, ktoré nie 

je možné vyjadriť inak vzhľadom na ich technickú funkciu.  

Toto v podstate veľmi krátke a jednoduché skonštatovanie spôsobilo „prevrat“ v celom autorskom 

práve a vyvolalo vlnu oprávnenej kritiky medzi komentátormi a teoretikmi práva duševného 

vlastníctva, nakoľko autorov vlastný duševný výtvor ako pojmový znak je evidentne podľa 

Súdneho dvora jediným kritériom na priznanie autorskoprávnej ochrany. Týmto zachádza ďalej 

ako pri Infopaqu, keďže dielo nemusí byť ani umeleckého či vedeckého charakteru, otvára sa 

v zásade akémukoľvek výtvoru možnosť ochrany autorským právom. Otázne je, či Súdny dvor 

túto radikálnu interpretáciu vyslovil v nadväznosti na Infopaq zámerne v záujme harmonizácie, 

alebo či jednoducho len nedomyslel a nezvážil následky, ktoré týmto záverom vyvolá. Nie je 

celkom na mieste, aby Súdny dvor v takejto závažnej otázke svojvoľne zasiahol do legislatív 

členských štátov, ktoré upravujú autorské právo prevažne autonómnym spôsobom.  

V tejto súvislosti J. Griffiths43 položil otázku, či nie je možný i iný výklad výroku Súdneho dvora. 

V anglickej verzii44  je pojem dielo uvedený medzi dvoma čiarkami, čo by teoreticky mohlo 

znamenať, že úmyslom tohto ohraničenia bolo zaviesť istú predispozíciu. V tom prípade by výrok 

Súdneho dvora mohol byť parafrázovaný nasledovným výkladom: „Preto grafické užívateľské 

rozhranie, ktoré je dielom, môže požívať autorsko-právnu ochranu, pokiaľ je autorovým vlastným 

duševným výtvorom.“ Druhou verziou, nad ktorou profesor Griffiths teoreticky uvažuje je výrok 

totožný s výrokom Súdneho dvora, avšak doplnený o bližšie neurčené kritérium splnenia iných 

pojmových znakov: „Preto grafické užívateľské rozhranie, ktoré je dielom, môže požívať 

autorsko-právnu ochranu, pokiaľ je autorovým vlastným duševným výtvorom (a ak sú splnené 

i ostatné kritériá na ochranu).“  Oba tieto spôsoby výkladu by mohli byť vhodnejšie i logickejšie, 

no najmä by eliminovali drastický dopad výkladu radikálneho, v praxi i teórii sa však odborníci 

prikláňajú práve k výkladu radikálnemu, nakoľko ho i vo svetle rozhodnutia Infopaq považujú za 

                                                                                                                                                                                
41 GRIFFITHS, Jonathan: Infopaq, BSA and the 'Europeanisation' of United Kingdom Copyright Law. Media & Arts Law Review, č. 16, 2011. Tu s. 
7-8. Dostupné na: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1777027, stav ku dňu: 24. február 2013. 
42 Z návrhov generálneho advokáta Yves Bot prednesené 14. októbra 2010 k veci C‑ 393/09 Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové 
ochrany proti Ministerstvu kultury, bod 45. 
43 GRIFFITHS, Jonathan: Infopaq, BSA and the 'Europeanisation' of United Kingdom Copyright Law. Media & Arts Law Review, č. 16, 2011. Tu s. 
10. Dostupné na: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1777027, stav ku dňu: 24. február 2013. 
44 „Consequently, the graphic user interface can, as a work, be protected by copyright if it is its author’s own intellectual creation.“ 
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isté potvrdenie novej všeobecne aplikovateľnej doktríny originality, ako jedinej podmienky 

autorskoprávnej ochrany. 

Čo sa týka tretieho problému, s ktorým sa Súdny dvor musel vysporiadať, autorské právo 

sa nevzťahuje na vyjadrenie tých komponentov GUI, ktoré sú diktované ich technickou funkciou, 

nakoľko nie je splnené kritérium originality. Súdny dvor bližšie vysvetlil svoj postoj v rozsudku 

bodoch 48 až 50: „uvedené kritérium nebudú spĺňať tie zložky grafického užívateľského 

rozhrania, ktoré sa vyznačujú len svojou technickou funkciou. Ako uviedol generálny advokát 

v bodoch 75 a 76 svojich návrhov, pokiaľ je vyjadrenie týchto zložiek dané ich technickou 

funkciou, ktorú uvedené prvky plnia, kritérium pôvodnosti nie je splnené, keďže jednotlivé 

spôsoby realizácie danej myšlienky sú natoľko obmedzené, že myšlienka a jej vyjadrenie splývajú. 

V takej situácii zložky grafického užívateľského rozhrania neumožňujú autorovi vyjadriť svoju 

tvorivosť originálnym spôsobom a dospieť k výsledku, ktorý predstavuje autorov vlastný duševný 

výtvor.“ 

V európskom práve existuje vylúčenie z ochrany z dôvodu funkcionality v práve k ochranným 

známkam a dizajnom, pričom viedlo k značnej diskusii o jeho účele a rozsahu. Tieto interpretačné 

problémy sú menej pravdepodobné v oblasti autorského práva, pretože vylúčenie diel 

obmedzených technickou funkciou, nie je legislatívnym imperatívom, ale skôr dôsledkom 

podmienky, aby dielo bolo autorovým vlastným duševným výtvorom. Hranica medzi 

funkčnosťou a kreativitou je teda skutkovou otázkou pre vnútroštátne súdy, ktoré budú 

rozhodovať v konkrétnych prípadoch. 

V štvrtom závere mal zodpovedať otázku týkajúcu sa televízneho vysielania GUI, pričom dospel 

k záveru, že televízne vysielanie GUI nepredstavuje verejný prenos v zmysle čl. 3 ods. 1 

Informačnej smernice. Tento záver odôvodnil Súdny dvor v bode 57 rozsudku nasledovne: 

„pokiaľ sa v rámci televízneho vysielania nejakej relácie zobrazí grafické užívateľské rozhranie, 

televízni diváci sledujú prenos tohto grafického užívateľského rozhrania len pasívne, bez možnosti 

zásahu. Nemôžu použiť funkciu uvedeného rozhrania, ktorá umožňuje interakciu medzi 

počítačovým programom a užívateľom. Keďže prostredníctvom televízneho vysielania nie je 

grafické užívateľské rozhranie sprístupnené verejnosti spôsobom, ktorý by jej umožňoval prístup 

k základnému charakteristickému prvku rozhrania, t. j. k interakcii s užívateľom.“ 

Zaujímavým aspektom v tomto závere je vnesenie nového princípu do európskeho autorského 

práva, ktorým je sprístupnenie charakteristického prvku. Na rozdiel od Infopaqu, v ktorom je 

otázka originality a porušenia autorského práva spojená v jednom výroku45, v prípade BSA je 

                                                      
45 Bod 39: „rôzne časti diela požívajú ochranu podľa článku 2 písm. a) smernice 2001/29 pod podmienkou, že obsahujú určité prvky, ktoré vyjadrujú 
vlastnú duševnú tvorbu autora.“ 
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naznačené, že k porušeniu autorského práva by dochádzalo iba v prípade použitia prvkov, ktoré 

by boli vyjadrením vlastného duševného výtvoru autora a  zároveň boli charakteristickými (resp. 

kľúčovými, v angl. „essential“) prvkami diela. Tieto dva elementy  by však nemali byť vykladané 

vo vzájomnej spojitosti, opäť tu teda vyvstáva otázka či Súdny dvor týmto spôsobom odpovedal 

zámerne, alebo len neboli domyslené možné následky tohto značne problematického spôsobu 

výkladu. 

 
Ďalším prípadom, v ktorom Súdny dvor vyslovil rovnaké závery vychádzajúce z rozhodnutia 

Infopaq je prípad Football Association Premier League (tiež známy pod názvom „Murphy“), 

týkajúci sa futbalových zápasov a práv na ich televízne vysielanie. Žalovaná K. Murphy vo 

svojom pohostinstve vysielala prenosy Premier League za pomoci dekódovacieho zariadenia 

z Grécka, pričom touto cestou bolo možné zápasy sledovať lacnejšie ako u domáceho 

poskytovateľa týchto prenosov. Čo sa týka autorského práva, otázky anglického súdu boli 

zamerané predovšetkým na rozsah práva na rozmnožovanie a výnimku pre dočasné alebo 

príležitostné kopírovanie upravené v Informačnej smernici, pričom relevantné sú najmä jeho 

odpovede v bodoch 96 až 100, v ktorých sa vyjadruje k futbalovým zápasom ako dielu a opätovne 

k originalite: „je vhodné uviesť, že Football Association Premier League nemôže uplatňovať 

autorské právo k zápasom „Premier League“ ako takým, lebo tieto zápasy nemožno považovať za 

dielo. Aby mohol byť dotknutý predmet takto kvalifikovaný, musí byť originálom v tom zmysle, že 

predstavuje vlastný duševný výtvor autora. Športové zápasy však nemožno považovať za duševné 

diela, ktoré možno považovať za diela v zmysle smernice o autorskom práve. To platí najmä 

o futbalových zápasoch, ktoré majú pravidlá hry a ktoré neponechávajú nijaké miesto pre tvorivú 

slobodu v zmysle autorského práva. Za týchto okolností tieto zápasy nemožno ochraňovať na 

základe autorského práva. Okrem toho je nesporné, že právo Únie ich neochraňuje na základe 

nijakého iného dôvodu v oblasti duševného vlastníctva. Vzhľadom na to majú športové zápasy ako 

také jedinečnú a v tomto kontexte originálnu povahu, ktorá ich môže transformovať na predmety 

hodné ochrany porovnateľnej s ochranou diel, pričom túto ochrana možno prípadne poskytovať 

rôznymi vnútroštátnymi právnymi poriadkami.“  

Pri tomto prípade je zaujímavým faktom i to, že Súdny dvor v zásade nevylučuje športové zápasy 

z autorskoprávnej ochrany, pričom ako také ich považuje za jedinečné a pripisuje im originálnu 

povahu, ktorá ich môže transformovať na predmety hodné ochrany porovnateľnej s ochranou diel, 

pričom túto ochranu možno prípadne poskytovať rôznymi vnútroštátnymi právnymi úpravami.  

Súdny dvor ďalej odôvodňuje svoj postoj v záujme rozvoja športu, ktorý má osobitnú povahu a 

vysokú spoločenskú a vzdelávaciu funkciu, a preto v prípade, keď je cieľom dotknutej 

vnútroštátnej právnej úpravy priznať ochranu športovým zápasom, čo prináleží overiť 
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vnútroštátnemu súdu, právo Únie nebráni v zásade tejto ochrane, pričom takáto právna úprava je 

schopná odôvodniť i obmedzenie voľného poskytovania služieb, o aké išlo i v tejto konkrétnej 

veci.  

Súdny dvor i v tomto prípade stotožnil pojem dielo a originalita v tom zmysle, že predstavuje 

vlastný duševný výtvor autora. Možno teda skonštatovať, že na základe vyššie uvedených 

kľúčových rozhodnutí je autorskoprávna ochrana poskytovaná neuzatvorenému okruhu diel. 

Z vyššie analyzovaných záverov kľúčových rozhodnutí vyplýva, že Súdny dvor pravdepodobne 

ustanovil podmienku, ktorou je výsledok vlastnej duševnej tvorby, v súlade s dikciou ostatných 

smerníc ako kritérium originality, ktoré dokonca povýšil na jediné kritérium autorskoprávnej 

ochrany, keďže v prípade BSA dokonca nevyžadoval, aby dielo bolo z oblasti vedy alebo umenia. 

Tento prístup prepisuje niekoľko národných doktrín, vrátane slovenskej, keďže prekračuje 

uzatvorený zoznam diel a súčasne dáva podnet na otázku, do akej miery ešte môžu členské štáty 

vo svojich právnych poriadkoch autonómne vylučovať diela z autorskoprávnej ochrany. Za jediný 

jasnejší signál smerovania európskej doktríny originálnosti možno považovať diskvalifikáciu 

funkcionálnych diel, ktoré ako je vyššie citované nespĺňajú kritérium pôvodnosti, nakoľko spôsob 

realizácie myšlienky je natoľko obmedzený, že myšlienka a jej vyjadrenie splývajú.46 

Ďalším pozoruhodným rozhodnutím je rozhodnutie v prípade Painer 47 , v ktorom sa jednalo 

o autorskoprávnu ochranu portrétnych fotografií fotografky E.-M. Painer, ktorá podala žalobu na 

piatich vydavateľov tlače, ktorí bez jej súhlasu použili fotografie N. Kampusch, (pôvodne použité 

bezpečnostnými orgánmi v súvislosti s pátraním bezprostredne po jej únose v roku 1998) 

a zároveň na ich základe vytvorili pomocou špeciálneho programu tzv. fantómový obraz, 

znázorňujúci jej predpokladanú aktuálnu podobu. Vnútroštátny súd sa okrem otázok súvisiacich 

s výkladom nariadenia Rady (ES) č. 44/200148 v zásade pýtal, či má byť portrétnym fotografiám  

poskytovaná menšia miera ochrany autorským právom, nakoľko tvorivosť v nich obsiahnutá je 

minimálna, pričom táto otázka vyvstala pri vzniku vyššie spomenutých fantómových fotografií.  

Fotografie na rozdiel od diel v prípadoch Infopaq, BSA a Football Association Premier  League 

podliehajú osobitnej ochrane v rámci čl. 6 Smernice 93/98. Súdny dvor v prípade Painer v bode 

94 opätovne potvrdil svoj postoj, že na kvalifikáciu pod pojem dielo chránené ako také autorským 

právom, stačí dosiahnutie určitého stupňa kreativity a zároveň zaviedol generický test osobného 

odtlačku autora (v ang. „personal touch stamp“) vychádzajúc pritom z návrhu generálnej 

                                                      
46 HUSOVEC, Martin: K európskemu „prepisovaniu“ pojmovým znakov autorského diela. In: Duševné vlastníctvo. Ročník 15, č. 4, 2011, s. 24. ISSN 
1335-2881. Tu s. 27. 
47 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie C-145/10 Eva‑ Maria Painer proti Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung 
GmbH, Spiegel‑ Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG, zo 
dňa 1. decembra 2011. 
48 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. 
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advokátky49: „treba dospieť k záveru, že fotografický portrét môže byť podľa článku 6 smernice 

93/98 chránený autorským právom za podmienky, ktorej splnenie prináleží overiť vnútroštátnemu 

súdu v každom jednotlivom prípade, že takáto fotografia je duševným výtvorom autora, ktorý 

odráža jeho osobnosť a ktorý je výrazom jeho slobodných a tvorivých rozhodnutí pri realizácii 

tejto fotografie“, pričom autor môže použiť rôzne prostriedky, v prípravnej fáze môže napríklad 

zvoliť kompozíciu či postoj fotografovanej osoby, pri samotnom snímaní volí uhoľ pohľadu alebo 

rámovanie a nakoniec pri tlači negatívu môže zvoliť rôzne techniky vyvolania, pričom práve 

prostredníctvom voľby týchto techník vtláča vytvorenému dielu svoj „osobný odtlačok“. Súdny 

dvor odkazuje na niekoľkých miestach rozsudku na svoje predchádzajúce rozhodnutia (Infopaq, 

Football Association Premier League), vytvoril teda jednoznačne cez pojem dielo nový štandard 

originality, ktorý však nemusí byť nevyhnutne len jeden. Mohlo sa uvažovať o štyroch rôznych 

spôsoboch chápania výroku „originálny v tom zmysle, že predstavuje vlastný duševný výtvor 

autora.“ Tri výklady zodpovedajú príslušným smerniciam upravujúcim ochranu počítačových 

programov, databáz a fotografií a štvrtý nový, podľa Informačnej smernice.  

O tom, že existuje len jeden výklad, spoločný pre všetky diela, potvrdil Súdny dvor vo 

svojom nasledujúcom rozhodnutí v prípade Football Dataco50, v ktorom mal posúdiť, či možno 

považovať rozpisy futbalových zápasov anglickej a škótskej ligy za dielo chránené autorským 

právom. Súdny dvor sa teda zaoberal autorskoprávnou ochranou, ktorá by mohla byť poskytnutá 

skompilovaným dátam, pokiaľ by boli výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. V návrhu 

bolo uvedené, že i keď je autor rozpisov nútený postupovať v rámci určitých pravidiel, tento 

postup nie je výhradne mechanický. Národný sudca dospel v konaní k záveru, že proces prípravy 

rozpisov zápasov si vyžaduje značné úsilie a schopnosť pri plnení mnohých, často protichodných 

požiadaviek dotknutých subjektov. Nejde teda o proces, pri ktorom by ktokoľvek dospel k 

identickému výsledku, markantne sa teda odlišuje napríklad od zostavovania telefónneho 

zoznamu, keďže v každej fáze je priestor na uplatnenie vlastného úsudku a schopností. 51 Súdny 

                                                      
49 Body 121 až 124 návrhov generálnej advokátky V. Trstenjak, ktoréboli prednesené dňa 12. apríla 2011: „Podľa článku 6 prvej vety smernice 93/98 
(smernice 2006/116) je teda chránený výlučne výsledok ľudskej tvorivej činnosti, tvorivej činnosti, ktorá nie je vylúčená iba z toho dôvodu, že autor 
využíva taký technický prostriedok, ako je napríklad fotoaparát. Okrem toho musí byť fotografia výsledkom pôvodnej tvorivej činnosti(50). Pokiaľ ide 
o fotografiu, pôvodná tvorba spočíva, vo vzťahu k fotografovi, vo využití dostupného priestoru pre umeleckú tvorbu a tak v prepožičaní pôvodnej 
osobitosti, ktorá je mu vlastná fotografii. Iné kritériá sa – článok 6 druhá veta smernice 93/98 (smernice 2006/116) to výslovne uvádza – nemajú brať 
do úvahy. Nevyžaduje sa tak určitá úroveň umeleckej kvality ani novátorská povaha. Rovnako málo záleží na cieli, s akým boli použité prostriedky 
umeleckej tvorby či na vynaloženom úsilí a finančných prostriedkoch. Požiadavky, ktorým musí fotografia na základe článku 6 smernice 93/98 
(smernice 2006/116) zodpovedať, aby mohla byť chránená autorským právom, teda nie sú osobitne vysoké(51). Pri uplatnení tohto kritéria môže byť 
portrétna fotografia chránená autorským právom na základe článku 6 smernice 93/98 (smernice 2006/116), vrátane prípadu, kedy ide o prácu 
vykonanú fotografom na objednávku. Dokonca aj vtedy, keď je hlavný predmet takej fotografie, pozostávajúci z fotografovanej osoby, vopred daný, 
fotograf má dostatočné možnosti umeleckej tvorivosti. Môže totiž okrem iného určiť uhol záberu, pózu a výraz tváre fotografovanej osoby, pozadie, 
ostrosť rovnako ako aj svetlo a osvetlenie. Obrazne povedané záleží na tom, že fotograf dáva fotografii svoj „osobný odtlačok“.“ 
50 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie C-604/10 Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish 
Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd proti Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc,  Enetpulse ApS, 
zo dňa 1. marca 2012 
51  ADAMOVÁ, Zuzana: Databázy a ich autorskoprávna ochrana v zmysle záverov Súdneho dvora EÚ. Dostupné na: 
http://www.ncpdv.sk/clanky/databazy-a-ich-autorskopravna-ochrana-v-zmysle-zaverov-sudneho-dvora-eu/strana:10, stav ku dňu: 24. február 2013. 
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dvor spojil závery zo všetkých vyššie  analyzovaných predchádzajúcich prípadov. 52 Pri 

posudzovaní originality databáz z rozhodnutí odvodil obsah únijnej originality, ktorý vyjadril 

v bode 38: „Pokiaľ ide o vytvorenie databázy, toto kritérium originality je splnené, ak 

prostredníctvom výberu alebo usporiadania údajov, ktoré obsahuje, jej autor vyjadrí svoju tvorivú 

schopnosť originálnym spôsobom vykonaním slobodných a tvorivých výberov (...) a pridá tak svoj 

„jedinečný charakter“.53
 Naopak, toto kritérium nie je splnené, ak vytvorenie databázy určujú 

technické posúdenia, pravidlá alebo ťažkosti, ktoré neponechávajú nijaké miesto pre tvorivú 

slobodu.“  

Z vyššie uvedenej citácie preto jasne vyplýva, že pojem „originálny v tom zmysle, že predstavuje 

vlastný duševný výtvor autora“, je možné vykladať len jedným univerzálnym spôsobom pre 

všetky druhy diel.  

K potvrdeniu tejto línie výkladu došlo i v poslednom prípade SAS54, v ktorom spoločnosť SAS 

Institute Inc. ako vlastník analytického softvéru, ktorý je používaný najmä v oblasti štatistických 

analýz, podala žalobu na High Court of Justice vo Veľkej Británii o porušenie autorských práv 

k počítačovým programom a k užívateľským manuálom proti spoločnosti World Programming 

Ltd., ktorej sa podarilo pomocou študovania a skúšania modulov prebrať funkcionalitu programu 

SAS tým, že použila rovnaký programovací jazyk a rovnaký formát dátových súborov. Súdny 

dvor dospel k záveru, že funkcionalita počítačového programu, ani programovací jazyk a formát 

dátových súborov používaných v rámci počítačového programu na využívanie niektorých jeho 

funkcií nepredstavujú formu vyjadrenia tohto programu a z tohto dôvodu nie sú chránené 

autorským právom k počítačovým programom. Z tohto dôvodu je jasné, že napodobňovanie 

funkcionality počítačového programu v inom, konkurenčnom počítačovom programe bez 

kopírovania strojového alebo zdrojového kódu programu pôvodného, nebude považované za 

porušenie autorských práv, tento postoj vysvetlil i generálny advokát vo svojich návrhoch v bode 

57 „ak by bola prípustná ochrana funkcionality počítačového programu autorským právom, 

umožnila by sa monopolizácia myšlienok na úkor technického pokroku a priemyselného rozvoja“.  

Súdny dvor zároveň posúdil, kedy môže byť manuál k  počítačovému programu dielom a taktiež 

jasne ustanovil vnútroštátnemu súdu jeho úlohu v bode 66 až 68 nasledovne: „kľúčové slová, 

syntax, príkazy a kombinácie príkazov, voľby, predvolené hodnoty a opakovania sa skladajú zo 

                                                      
52 Bod 37 rozhodnutia Football Dataco: „V druhom rade, ako to vyplýva aj z odôvodnenia č. 16 smernice 96/9, pojem duševný výtvor autora odkazuje 
na kritérium originality (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 16. júla 2009, Infopaq International, C-5/08, Zb. s. I-6569, body 35, 37 a 38; 
z 22. decembra 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 45; zo 4. októbra 2011, Football Association 
Premier League a i., C-403/08 a C-429/08, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 97, ako aj z 1. decembra 2011, Painer, C-145/10, zatiaľ neuverejnený 
v Zbierke, bod 87).“ 
53 Vhodnejším prekladom by mohol byť výraz „osobný odtlačok“, nakoľko v nemeckom jazyku je to „ Persönlich Note“ a v anglickom „personal 
touch“. HUSOVEC, Martin: Judikatórna harmonizácia pojmu autorského diela v únijnom práve. In: Bulletin slovenskej advokácie. Ročník 18, č. 12, 
2012, s. 16-19. ISSN 1335-1079. Tu s. 18. 
54 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie C‑ 406/10 SAS Institute Inc. SAS proti World Programming Ltd, zo dňa 2. mája 2012. 
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slov, čísel a matematických koncepcií, ktoré, ak sú posudzované samostatne, nie sú samy osebe 

vlastným duševným výtvorom autora tohto počítačového programu. Až výber, umiestnenie 

a kombinácia týchto slov, čísel a matematických koncepcií umožňujú autorovi vyjadriť svoju 

tvorivosť originálnym spôsobom a dospieť tak k výsledku – užívateľskému manuálu 

k počítačovému programu –, ktorý je duševným výtvorom. Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, 

či prebratie týchto prvkov predstavuje prebratie vyjadrenia vlastnej tvorivej duševnej činnosti 

autora užívateľského manuálu k dotknutému počítačovému programu, o ktorý ide vo veci samej“.  

Všetky vyššie uvedené závery majú rôzny dopad na súdnu prax v jednotlivých členských štátoch, 

najdramatickejšie bude pôsobiť najmä v krajinách, v ktorých funguje tzv. uzatvorený katalóg diel, 

čo znamená, že ak určitý výtvor nie je v zozname diel chránených autorským právom, 

automaticky nie je možné ochranu priznať. Tento koncept funguje napríklad vo Veľkej Británii a 

Írsku, z tohto dôvodu logicky i najväčšia vlna kritiky aktuálnych rozhodnutí Súdneho dvora 

týkajúcich sa pojmových znakov autorského diela prišla práve z týchto dvoch krajín. Naopak sú 

však i krajiny, v ktorých dopad na rozhodovaciu činnosť súdov bude minimálny, keďže fungujú 

na rovnakých princípoch, aké zavádza Súdny dvor ako napríklad Holandsko, Belgicko či 

Francúzsko. Čo sa týka Slovenskej republiky, M. Husovec navrhol nasledovný test 

autorskoprávnej ochrany55, ktorý by mohli súdy pri rozhodovaní aplikovať:   

1. izolácia funkcionálnych elementov diela, teda takých, v ktorých jednotlivé spôsoby realizácie 

danej myšlienky sú natoľko obmedzené, že myšlienka a jej vyjadrenie splývajú (ako v BSA, 

SAS); 

2. posúdenie originálnosti tých častí, ktoré poskytovali autorovi slobodu tvorivosti (BSA, Painer); 

3. zodpovedanie otázky, či mal autor vôbec k dispozícii určitý priestor pre tvorivosť, a ak áno, do 

akej miery bol využitý (Painer); a 

4. zodpovedanie otázky, či tieto tvorivé rozhodnutia zanechali na jeho diele osobný odtlačok 

(Painer, Football Dataco). 

Rovnakým spôsobom, ako je naznačené v teste, ktorým postupuje Súdny dvor v zásade postupujú 

i súdy na Slovensku či v Českej republike, stupeň nevyhnutnej tvorivosti však nemusí byť 

totožný. Česko-slovenská doktrína originality je pomerne prísne postavená, keďže vyžaduje 

„tvorivosť nezameniteľného osobitného rázu závislej od individuálnych osobných vlastností 

autora“ a je slovenskými i českými súdmi vyžadovaná ako nevyhnutný štandard, je teda otázne, 

nakoľko je súladná s prahom únijného výkladu, ktorý na jednej strane pri diele vyžaduje tvorivú 

osobnú stopu, no na druhej strane tieto požiadavky nie sú „osobitne vysoké“. Slovenské súdy 

                                                      
55 HUSOVEC, Martin: Judikatórna harmonizácia pojmu autorského diela v únijnom práve. In: Bulletin slovenskej advokácie. Ročník 18, č. 12, 2012, 
s. 16-19. ISSN 1335-1079. Tu s. 18. 
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doktrínu aplikujú pri výklade § 7 ods. 1, pričom problematická je jej aplikácia najmä pri 

počítačových programoch, databázach a fotografiách, ktorých ochrana je upravená 

harmonizovane a teda prah tvorivosti by mal byť pri tomto druhu diel podstatne znížený. V praxi 

tento spôsob eurokonformného výkladu však nefunguje, nakoľko existuje viacero rozhodnutí, 

v ktorých slovenské súdy práve pri týchto druhoch diel vyžadovali vysoký stupeň individuality a 

tvorivosti.56 Ďalšou kľúčovou otázkou, ako už bolo naznačené v predošlom texte, je otázka, či 

podľa slovenského práva je možné chrániť výtvor, ktorý nie je z oblasti umenia ani vedy, ako 

napríklad parfém.57 A opätovne možno spomenúť i otázku vyňatia určitých diel z ochrany v rámci 

vnútroštátneho práva, zväčša sa jedná o vyňatie diel v záujme spoločnosti, vo svetle aktuálnych 

rozhodnutí Súdneho dvora sa však táto autonómna úprava nejaví ako súladná s právom EÚ. Zdá 

sa, že jediná možnosť ako vyriešiť otázky súvisiace s aplikáciou česko-slovenskej doktríny a jej 

kompatibilitou s právom EÚ, ako i otázky ochrany diel nepriraditeľných k základným kategóriám 

či vylúčenie diel z ochrany je položenie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru 58 , nakoľko 

vzhľadom k aktuálnej situácii v legislatívnom vývoji európskeho autorského práva (a najmä 

definície diela ako takého či jeho pojmových znakov), je možné odôvodnene pochybovať, že by 

situáciu aktívne riešil zákonodarca. Prejudiciálna otázka, ktorú je Súdny dvor podľa čl. 267 

Zmluvy o fungovaní EÚ v zásade povinný zodpovedať, neustále naberá na význame. Do prijatia 

Informačnej smernice bolo položených Súdnemu dvoru len ok. 20 otázok týkajúcich sa 

autorského práva, no po jej prijatí ich počet výrazne stúpol, nakoľko práve táto smernica dáva 

možnosť vzniku viacerých polemík a najmä pri jej aplikácii ponúka priestor na viaceré 

protichodné výklady jej jednotlivých článkov. V dôsledku tejto situácie sa práve prejudiciálna 

otázka stáva základným nástrojom formovania európskeho autorského práva. 

Súdny dvor by teda mal v blízkej budúcnosti poskytnúť čo najväčší možný počet nápomocných 

odpovedí vo vzťahu k pojmovým znakom diela, aby sa autorské právo v rámci Európskej únie 

mohlo zjednotiť a fungovať na rovnakých princípoch bez právnej neistoty, ktorá je aktuálne 

v mnohých jeho aspektoch  prítomná. 

                                                      
56 Napríklad uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Co 2/2010 a 6 Co 3/2010, zo dňa 27. apríla 2012. 
57 Možno pripomenúť známy prípad z Holandska, kde Najvyšší súd rozhodoval v prípade Lancome proti Kecofa, v ktorom spoločnosť Lancome 
žalovala spoločnosť Kecofa za napodobenie jej známeho parfému Trésor. Podľa holandského práva môže autorskoprávnu ochranu požívať akýkoľvek 
výtvor ak je vnímateľný a jedinečný, čo podľa Najvyššieho súdu parfém ako taký spĺňa, nie však jeho zloženie či tekutina ako taká, ale samotná vôňa, 
ktorá môže byť chránená, avšak jedinečnosť by mala spočívať v tom, že tvorca parfému v ňom zanechal svoj vlastný „odtlačok“. Rizikom prisúdenia 
tohto spôsobu ochrany pafémom je možný vznik monopolov, nakoľko by popri sebe mohlo v zásade existovať len relatívne malé množstvo parfémov. 
Podobné prípady budú bez pochýb nasledovať i v rozhodovacej praxi Súdneho dvora, zostáva si teda počkať na jeho postoj. Súdiac však z aktuálnych 
prípadov, je možné predpokladať, že autorskoprávna ochrana bude priznaná veľmi širokému spektru výtvorov vrátane parfémov. 
58 HUSOVEC, Martin: Judikatórna harmonizácia pojmu autorského diela v únijnom práve. In: Bulletin slovenskej advokácie. Ročník 18, č. 12, 2012, 
s. 16-19. ISSN 1335-1079. Tu s. 19. 
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7. Zmyslami vnímateľná podoba a negatívne vymedzenie autorského diela 

Zachytenie diela v hmotnej podobe, ktoré je vo viacerých kontinentálnych právnych poriadkoch 

ďalším obligatórnym pojmovým znakom autorského diela, je upravené i v rámci Bernského 

dohovoru v čl. 2 ods. 2, ktorý štátom Bernskej únie „vyhradzuje možnosť ustanoviť, že literárne 

a umelecké diela alebo jedna alebo viac kategórií z nich nie sú chránené , ak nie sú zachytené na 

hmotný záznam.“ V ostatných medzinárodných dohovoroch ani smerniciach EÚ sa podmienka 

vnímateľnosti zmyslami výslovne neustanovuje, napr. podľa Dohody TRIPS sa autorskoprávna 

ochrana vzťahuje na vyjadrenie, ktoré je kľúčovým znakom diela, bližšia špecifikácia sa však 

v nej nenachádza. V Autorskom zákone sa ustanovenie čl. 2 ods. 2 Bernského dohovoru premietlo 

v § 15, podľa ktorého dielo musí byť vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na 

jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia. 

Čo sa týka vylúčenia určitých diel z autorskoprávnej ochrany, v medzinárodnom autorskom práve 

je upravené v Bernskom dohovore v čl. 2 ods. 8, podľa ktorého sa ochrana nevzťahuje "na denné 

správy ani na rozličné skutočnosti, ktoré majú povahu iba tlačových informácií". Dohoda TRIPS 

explicitne vylučuje z ochrany v čl. 9 ods. 2 myšlienky, postupy, metódy činnosti alebo 

matematické pojmy ako také. Pre účely ochrany databáz v čl. 10 ods. 2 bližšie špecifikuje, že 

ochrana sa nerozširuje na dáta a materiál samotný, ktorý databázu vytvára. Veľmi podobne ako v 

Dohode TRIPS sú v čl. 2 WCT z ochrany vylúčené myšlienky, postupy, spôsoby prevádzkovania 

alebo matematické koncepcie ako také. Z medzinárodných konceptov diel vyňatých 

z autorskoprávnej ochrany vychádza i právna úprava v rámci EÚ. 

Smernica 2009/24/ES  v bode 8 odôvodnenia definuje kritériá používané na určenie, či je 

počítačový program pôvodným dielom, alebo nie, pričom by nemali zahŕňať žiadne skúšky 

kvalitatívnych alebo estetických vlastností programu, a ďalej v bode 11 spresňuje, že chránené je 

len vyjadrenie počítačového programu a že myšlienky a princípy, na ktorých je založený každý 

prvok programu vrátane tých, ktoré sú podkladom ich rozhrania, nie sú chránené autorským 

právom podľa tejto smernice. V čl. 1 ods. 2 smernice samotnej je stanovené že myšlienky a 

princípy, na ktorých je založený ktorýkoľvek prvok počítačového programu, vrátane tých, ktoré 

sú podkladom jeho rozhrania, nie sú podľa tejto smernice chránené autorským právom.  

Ochrana podľa Smernice 9/96/ES sa nevzťahuje na počítačové programy použité pri zostavení 

alebo pôsobení databáz prístupných elektronickými prostriedkami, pričom ďalej rozvádza,  že 

autorskoprávna ochrana databáz, ktorú táto smernica stanovuje, sa nerozširuje na ich obsah a 

nedotýka sa žiadnych práv týkajúcich sa takéhoto obsahu. Čo sa týka fotografií, ich ochrana je 

upravená všeobecne a prípadné vyňatie určitého druhu fotografií  z ochrany je ponechané na 

jednotlivých členských štátoch. 
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Autorský zákon a jeho § 7 ods. 3 upravujúci vylúčenie z ochrany vychádza z vyššie uvedených 

medzinárodných i európskych úprav. Podľa Autorského zákona sa ochrana autorským právom 

nevzťahuje na myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, 

ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela a taktiež na  

text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný 

spis, slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy a 

prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných. 

Nakoľko je úprava pojmových znakov - vnímateľnej podoby a negatívneho vymedzenia 

autorského diela - v zásade ponechaná výlučne na vnútroštátnych úpravách, Súdny dvor sa ešte 

konkrétnou prejudiciálnou otázkou vo vzťahu  k týmto pojmovým znakom autorského diela 

nezaoberal, v každom prípade sa ale v blízkej budúcnosti dočkáme mnohých zaujímavých 

rozhodnutí i v súvislosti s týmito znakmi.  



 

 

 45 

ZÁVER 

Jednotlivé členské štáty Európskej únie uplatňujú rozdielne štandardy originality, ktoré sú 

všeobecne akceptované, pokiaľ nevytvárajú prekážku fungovania vnútorného trhu. 

Harmonizovaná bola len úprava ochrany práv k počítačovým programom, databázam 

a fotografiám. Súdny dvor však zo smerníc na ich ochranu vyvodil jedno jediné kritérium 

originality, ktoré je možné aplikovať na akékoľvek dielo, ak je autorovým vlastným duševným 

výtvorom. Svoj postoj prvýkrát vyjadril v kľúčovom rozhodnutí Infopaq, v ktorom usúdil, že 

i jedenásť slov spojených na základe tvorivej činnosti autora môže byť predmetom ochrany 

autorského práva. Ako vyplýva z textu a rozboru aktuálnych kľúčových rozhodnutí Súdneho 

dvora, je jednoznačné, že po Infopaqu došlo k výraznej zmene rýchlosti a zamerania v procese 

harmonizácie európskeho autorského práva. Súdny dvor dvakrát po sebe nevyžadoval, aby dielo 

bolo možné zaradiť do oblasti umenia alebo vedy, čím v tomto smere potvrdil svoj postoj, ktorý 

bol značne spochybňovaný, pričom časť teoretických úvah sa prikláňala k verzii, že Súdny dvor 

nerozhodol v úmysle vytvoriť jednotný štandard originality pre všetky diela a v podstate svoje 

rozhodnutie len „nedomyslel“. Avšak po rozhodnutiach, ktoré nasledovali po Infopaqu (BSA, 

Football Association Premier League, Painer, Football Dataco), nemožno pochybovať o jasnom 

postoji Súdneho dvora, ktorý popri troch kritériách vyplývajúcich zo smerníc na ochranu 

počítačových programov, databáz a fotografií, zaviedol jednotné kritérium pre všetky diela, čím 

v zásade umožnil ochranu autorským právom akémukoľvek výtvoru z akejkoľvek tvorivej oblasti.  

V tejto súvislosti vyvstáva v oblasti autorského práva množstvo otázok, najmä čo sa týka 

národných úprav, ktoré fungujú buď na odlišných princípoch (Veľká Británia) alebo tých, ktorých 

doktríny jedinečnosti diela sú oveľa prísnejšie postavené, tak ako je tomu aj v prípade Slovenskej  

a Českej republiky. Keďže je možné chrániť neuzatvorený okruh diel, je podľa slovenského práva 

možné chrániť napríklad parfém či rozhovor? Otázna je i sloboda členských štátov pri vylúčení 

konkrétnych diel z ochrany, keďže tým v podstate dochádza k rozporu s eurokonformným 

výkladom. Za jediný jasnejší signál smerovania európskej doktríny originálnosti, ktorý Súdny 

dvor naznačil, možno považovať diskvalifikáciu funkcionálnych diel, ktoré ako je vyššie citované 

v rozbore rozhodnutia BSA, nespĺňajú kritérium pôvodnosti, nakoľko spôsob realizácie myšlienky 

je natoľko obmedzený, že myšlienka a jej vyjadrenie splývajú.  

Všetky vyššie uvedené úvahy je možné riešiť formou položenia prejudiciálnej otázky, ktorá hrá 

kľúčovú rolu ako primárny nástroj dotvárania európskeho autorského práva. Súdny dvor by teda v 

najbližšej budúcnosti mal poskytnúť čo najväčší možný počet nápomocných odpovedí vo vzťahu 

k pojmovým znakom diela, aby sa autorské právo v rámci Európskej únie mohlo zjednotiť 

a fungovať na rovnakých princípoch vo všetkých jej členských štátoch.
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RESUMÉ 

The thesis is devoted to the character of the author's work in the current case law of the Court of 

the European Union and its active approach substantially changing definitions of works protected 

by the copyright law. The first part summarizes the international, European and national 

legislation in the field of intellectual property law, which deals with either the concept of a work 

or copyright as such. Special attention is devoted to the Slovak Act No. 618/2003 on Copyright 

and Rights Related to Copyright, especially to its general clause, as well as to the positive and 

negative definition of a work. The second part of the thesis deals with conceptual features 

analyzed in detail both in legislation and in the key decisions of the Court. The first case which is 

analysed in detail is the Infopaq decision, which is crucial for the future development of the 

copyright law. In this case the Court confirmed that newspapers are protected under the copyright 

law as far as these are author’s own intellectual creation. Not only is protected the whole article 

but also a selection of words, which may be chosen and combined by the the author in such a way 

that they may express his creativity in an original manner and achieve a result which is an 

intellectual creation. The other important cases are the BSA, the Football Association Premier 

League, the Painer and the Football Dataco cases, in which the Court confirmed its previous 

position stated in Infopaq.  

It seems that the only criterion which matters according to the latest decisions is the author’s own 

intellectual creation. This position of the Court of the EU  creates new European doctrine which 

influences all the member states and raises many questions, which have to be answered in the 

upcoming  preliminary reference procedures, as these are the main instrument for shaping of the 

EU copyright law. 
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