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Přehled	  

•  Výzkumná	  data	  a	  právo	  
•  @matejmyska:	  Duševní	  vlastnictví	  

– Autorské	  právo	  
– Zvláštní	  práva	  pořizovatele	  databáze	  
– Veřejné	  licence	  
– Další	  smluvní	  ochrana	  

•  @harastajakub:	  Ochrana	  osobních	  údajů	  



Amsterdam	  Call	  for	  
AcOon	  on	  Open	  Science	  

„set	   open	   data	   as	   the	   default	  
standard	   for	   publicly	   funded	  
research	  […]“	  
p.	  11,	  hMp://www.eu2016.nl/binaries/eu2016/documenten/rapporten/2016/04/04/amsterdam-‐
call-‐for-‐acVon-‐on-‐open-‐science/amsterdam-‐call-‐for-‐acVon-‐on-‐open-‐science.PDF	  



H2020	  –	  čl.	  29.3	  MGA	  
Regarding	  the	  digital	  research	  data	  generated	  in	  the	  ac7on	  (‘data’),	  
the	  beneficiaries	  must:	  
a)  deposit	  in	  a	  research	  data	  repository	  and	  take	  measures	  to	  make	  

it	  possible	  for	  third	  par7es	  to	  access,	  mine,	  exploit,	  reproduce	  and	  
disseminate	  —	  free	  of	  charge	  for	  any	  user	  —	  the	  following:	  
	   	  (i)	  the	  data,	  including	  associated	  metadata,	  needed	  to	  validate	  
	   	  the	  results	  presented	  in	  scien7fic	  publica7ons	  as	  soon	  as	   	  
	   	  possible;	  
	   	  (ii)	  other	  data,	  including	  associated	  metadata,	  as	  specified	  and	  
	   	  within	  the	  deadlines	  laid	  down	  in	  the	  ‘data	  management	  plan’	  
	   	  (see	  Annex	  1);	  	  

b)	   	  provide	  informa4on	  —	  via	  the	  repository	  —	  about	  tools	  and	  
	  instruments	  at	  the	  disposal	  of	  the	  beneficiaries	  and	  necessary	  for	  
	  valida7ng	  the	  results	  (and	  —	  where	  possible	  —	  provide	  the	  tools	  
	  and	  instruments	  themselves).	  

Zdroj:	  hMp://ec.europa.eu/research/parVcipants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-‐mga-‐gga-‐mulV_en.pdf	  



VÝZKUMNÁ	  DATA	  A	  PRÁVO	  
@matejmyska,	  @harastajakub	  



Výzkum	  –	  130/2002	  Sb.	  

Pro	  účely	  zákona	  130/2002	  Sb.	  
a)	  základním	  výzkumem	  teoreVcká	  nebo	  experimentální	  
práce	  prováděná	  zejména	  za	  účelem	  získání	  nových	  
vědomos`	  o	  základních	  principech	  jevů	  nebo	  
pozorovatelných	  skutečnos`,	  která	  není	  primárně	  
zaměřena	  na	  uplatnění	  nebo	  využi`	  v	  praxi,	  
b)	  aplikovaným	  výzkumem	  teoreVcká	  a	  experimentální	  
práce	  zaměřená	  na	  získání	  nových	  poznatků	  a	  dovednos`	  
pro	  vývoj	  nových	  nebo	  podstatně	  zdokonalených	  
výrobků,	  postupů	  nebo	  služeb,	  
[…]	  



Data	  –	  ČSN	  ISO	  

•  Data	  -‐	  ČSN	  ISO	  14721:	  
•  „opakovaně	  interpretovatelná	  vyjádření	  
informací	  ve	  formalizované	  podobě	  vhodné	  
pro	  komunikaci,	  interpretaci	  nebo	  zpracování;	  
mezi	  příklady	  dat	  patří	  posloupnost	  bitů,	  
tabulka	  s	  čísly,	  znaky	  na	  stránce,	  nahrávka	  
zvuků	  pořízená	  mluvčím	  nebo	  vzorek	  měsíční	  
horniny.“	  	  



Databáze	  –	  96/9/ES	  

•  “Databází”	  se	  rozumí	  	  
1.  soubor	  děl,	  údajů	  nebo	  jiných	  nezávislých	  

prvků,	  které	  jsou	  	  
2.  systemaVcky	  nebo	  metodicky	  uspořádány	  a	  

které	  jsou	  	  
3.  jednotlivě	  přístupné	  elektronickými	  nebo	  

jinými	  prostředky.	  



CC	  BY	  NC	  3.0,	  hMp://guides.library.ucsc.edu/datamanagement	  



Právní	  ochrana	  dat	  

DATA	  
•  Ochrana	  dle	  kvality	  

–  Autorské	  právo	  
–  Práva	  související	  s	  právem	  

autorským	  
–  Ochrana	  osobních	  údajů	  
–  Další	  ochranné	  režimy	  

•  Utajované	  skutečnosV	  
•  Obchodní	  tajemství	  
•  Know-‐how	  
•  Smluvní	  ochrana	  

DATABÁZE	  
•  Autorské	  právo	  
•  Zvláštní	  právo	  pořizovatele	  

databáze	  (“SGDR”)	  
•  Smluvní	  ochrana	  



DUŠEVNÍ	  VLASTNICTVÍ	  
@matejmyska	  



Autorské	  právo	  

•  §	  2	  odst.	  6	  AutZ	  
•  (6)	  Dílem	  podle	  tohoto	  zákona	  není	  zejména	  
námět	  díla	  sám	  o	  sobě,	  denní	  zpráva	  nebo	  jiný	  
údaj	  sám	  o	  sobě,	  myšlenka,	  postup,	  princip,	  
metoda,	  objev,	  vědecká	  teorie,	  matema7cký	  a	  
obdobný	  vzorec,	  sta7s7cký	  graf	  a	  podobný	  
předmět	  sám	  o	  sobě.	  

•  Autorské	  dílo	  –	  tvůrčí	  činnost	  (jedinečnost)	  -‐	  
vyjádření	  



Autorské	  právo	  
•  OVsk	  autorovy	  osobnosV	  –	  jedinečnost	  (ČR)	  
ALE	  
§	  2	  odst.	  2	  AutZ:	  “Databáze,	  která	  je	  
	  -‐	  způsobem	  výběru	  nebo	  uspořádáním	  obsahu	  
	  autorovým	  vlastním	  duševním	  výtvorem	  a	  
	  -‐	  jejíž	  součás7	  jsou	  systema7cky	  nebo	  	  metodicky	  

uspořádány	  a	  jednotlivě	   	  zpřístupněny	  elektronicky	  
či	  jiným	  způsobem,	  je	  dílem	  souborným.”	  
“Author’s	  own	  intellectual	  creaVon”	  –	  originalita	  
(EU)	  
Náklady	  nejsou	  rozhodující!	  
Požadujeme	  ale	  u	  vědeckých	  databází	  
jedinečnost/originalitu?	  



Autorské	  právo	  

•  Ochrana	  prvků	  (+	  práva	  související)	  
•  Ochrana	  způsobu	  výběru	  nebo	  uspořádání	  

Poskytovaná	  ochrana:	  užij	  díla	  



Zvláštní	  právo	  pořizovatele	  databáze	  

•  Ochrana:	  Vytěžování	  +	  zužitkování	  
•  Pořizovatel	  -‐>	  podstatný	  vklad	  do	  databáze	  

– Pořízení	  
– Ověření	  
– Předvedení	  



Podstatný	  vklad	  

•  Recitál	  7:	  „lidské,	  technické	  a	  finanční	  
prostředky“	  

•  Recitál	  39:	  „finančních	  a	  odborných	  vkladech“	  
•  Recitál	  č.	  40	  „vklad	  může	  spočívat	  v	  poskytnu`	  
finančních	  prostředků	  a/nebo	  ve	  vynaložení	  
času,	  práce	  a	  energie“	  



Možné	  scénáře	  a	  využij	  dat	  
•  Přístup	  k	  datům	  
•  Linkování	  na	  data	  
•  Mining	  
•  Kopírování	  
•  Znovuuži`	  
•  Obohacování	  
(Dle:	  [1],	  s.	  93)	  

Pokud	  chcete	  realizovat	  –	  musíte	  mít	  oprávnění	  
-‐  Zákon	  
-‐  Smlouva	  



Výjimky	  z	  autorského	  práva	  

•  Uži`	  díla	  pro	  vědecké	  účely	  
–  (1)	  Do	  práva	  autorského	  nezasahuje	  ten,	  kdo	  
–  b)	  užije	  výňatky	  z	  díla	  nebo	  drobná	  celá	  díla	  pro	  účely,	  
vědecké	  či	  odborné	  tvorby	  a	  takové	  uži^	  bude	  v	  
souladu	  s	  poc7vými	  zvyklostmi	  a	  v	  rozsahu	  
vyžadovaném	  konkrétním	  účelem,	  

–  c)	  užije	  dílo	  […]	  při	  vědeckém	  výzkumu,	  jejichž	  účelem	  
není	  dosažení	  přímého	  nebo	  nepřímého	  
hospodářského	  nebo	  obchodního	  prospěchu,	  a	  
nepřesáhne	  rozsah	  odpovídající	  sledovanému	  účelu;	  



Výjimky	  z	  SGDR	  
•  Do	  práva	  pořizovatele	  databáze,	  která	  byla	  
zpřístupněna	  jakýmkoli	  způsobem	  veřejnosV,	  
nezasahuje	  oprávněný	  uživatel,	  který	  	  
–  vytěžuje	  nebo	  zužitkovává	  kvalitaVvně	  nebo	  
kvanVtaVvně	  nepodstatné	  čásV	  obsahu	  databáze	  
nebo	  její	  čásV,	  a	  to	  k	  jakémukoli	  účelu,	  za	  podmínky,	  
že	  tento	  uživatel	  databázi	  užívá	  běžně	  a	  přiměřeně,	  
nikoli	  systemaVcky	  či	  opakovaně,	  a	  bez	  újmy	  
oprávněných	  zájmů	  pořizovatele	  databáze,	  a	  že	  
nezpůsobuje	  újmu	  autorovi	  ani	  nositeli	  práv	  
souvisejících	  s	  právem	  autorským	  k	  dílům	  nebo	  jiným	  
předmětům	  ochrany	  obsaženým	  v	  databázi.	  



Výjimky	  ze	  SGDR	  

•  Do	  práva	  pořizovatele	  jím	  zpřístupněné	  
databáze	  též	  nezasahuje	  oprávněný	  uživatel,	  
který	  vytěžuje	  nebo	  zužitkovává	  podstatnou	  
část	  obsahu	  databáze	  

•  b)	  pro	  účely	  vědecké	  […],	  uvede-‐li	  pramen,	  v	  
rozsahu	  odůvodněném	  sledovaným	  
nevýdělečným	  účelem	  […]	  



Otevřené	  licencování	  

•  Snižování	  transakčních	  nákladů	  smlouvou	  
•  Je	  to	  v	  českém	  právu	  možné?	  
•  Veřejné	  licenční	  podmínky	  

– §	  2373	  OZ	  
•  A	  co	  “vzdání	  se	  práv”?	  



 
 

Licence	   Co?	   BY	   SA	   Poznámky	  

CreaOve	  Commons	  
CCZero	  (CC0)	   DB,	  obsah	   NE	   NE	  

Totální	  vzdání	  se	  práv,	  
problemaVcké	  v	  projektech	  

(publicita,	  podpora)	  

Open	  Data	  Commons	  Public	  
Domain	  DedicaOon	  and	  
Licence	  (PDDL)	  

DB	   NE	   NE	  
Totální	  vzdání	  se	  práv	  k	  DB,	  
problemaVcké	  v	  projektech	  

(publicita,	  podpora)	  

CreaOve	  Commons	  
AoribuOon	  4.0	  (CC-‐BY-‐4.0)	   DB,	  obsah	   ANO	   NE	   Nutno	  rozlišovat	  co	  

Open	  Data	  Commons	  
AoribuOon	  License	  (ODC-‐
BY)	  

DB	   ANO	   NE	   Nekryje	  obsah	  

CreaOve	  Commons	  
AoribuOon	  Share-‐Alike	  
4.0	  (CC-‐BY-‐SA-‐4.0)	  

DB,	  obsah	   ANO	   ANO	   Nutno	  rozlišovat	  co.	  

Open	  Data	  Commons	  Open	  
Database	  License	  (ODbL)	   DB	   ANO	   ANO	   Nekryje	  obsah	  

Dle:	  hMp://opendefiniVon.org/licenses/	  
Dostupné	  pod:	  	  CC	  AMribuVon	  4.0	  InternaVonal	  License	  



Překryvy	  módů	  ochrany	  
a	  nezávislost	  ochrany	  prvků	  

•  Rozlišovat	  ochranu	  
– Ochranu	  prvků	  v	  databázi	  
– Ochranu	  databáze	  

•  IdenVfikovat	  
– Nositele	  práv	  



Pozor!	  
•  Dispozice	  s	  majetkem	  
•  Způsob	  oceňování	  SGDR:	  §	  17	  zákona	  o	  
oceňování	  majetku	  151/1997	  Sb.	  



OCHRANA	  OSOBNÍCH	  ÚDAJŮ	  
@harastajakub	  



Osobní	  údaj	  

•  Jakýkoli	  údaj,	  který	  idenVfikuje	  nebo	  
umožňuje	  idenVfikaci.	  
–  IdenVfikátory	  

•  Rodné	  číslo,	  jméno	  

– Kvazi-‐idenVfikátory	  
•  Kombinace	  věku,	  pohlaví	  a	  města	  

– A	  mnoho	  dalšího.	  
•  Dynamická	  IP	  adresa.	  Tlakové	  údaje	  z	  brzdového	  
pedálu.	  



Zpracování	  

•  Právní	  Vtul	  
– Plnění	  smlouvy;	  oprávněný	  zájem;	  souhlas	  

•  Účel	  
– Klinický	  výzkum	  účinnosV	  léčebného	  prostředku	  
– „Vědecký	  výzkum“	  

•  Minimalizace	  
–  Jen	  to,	  co	  je	  potřeba	  pro	  naplnění	  účelu	  



Co	  vše	  je	  zpracování?	  

•  V	  podstatě	  jakákoli	  operace,	  vč.	  anonymizace	  
údaje	  



Data	  z	  pohledu	  osobních	  údajů	  

•  „Hrubá“	  data,	  mikrodata,	  single	  event	  data	  
•  Pseudonymizovaná	  data	  
•  Anonymizovaná	  data	  

•  Neostré	  hranice	  
–  přechod	  mezi	  „hrubými“	  a	  pseudonymizovanými	  daty	  
při	  použi`	  některých	  staVsVckých	  metod	  apod.	  

•  Ne-‐osobní	  údaje	  



„Hrubá“	  data	  

•  Nezveřejňovat	  bez	  souhlasu	  subjektu	  údajů	  
•  Jednorázové	  vs.	  Longitudinální	  studie	  

– U	  longitudinálních	  studií	  se	  data	  nezveřejňují	  v	  
podstatě	  vůbec	  



Pseudonymizovaná	  data	  

•  Pseudonymizace	  není	  binární	  

•  De-‐idenVfikace	  
– odstranění	  přímých	  idenVfikátorů	  
	  vs.	  

•  Šifrování	  idenVfikátorů	  při	  znepřístupnění	  
klíče	  
– Klíč	  je	  uložen	  u	  notáře	  a	  může	  být	  použit	  pouze	  za	  
předem	  přesně	  stanovených	  podmínek	  



Anonymizovaná	  data	  

•  Data	  neumožňují	  idenVfikaci	  
•  Dosažení	  je	  problém	  
•  Dynamika	  vzhledem	  k	  technologickému	  vývoji	  
•  Německo	  

–  de	  facto	  anonymizace	  (kontextuální	  anonymizace)	  v	  
uzavřených	  systémech,	  která	  znemožňuje	  zveřejnění	  
dat	  

•  ČR	  
– Neprůhledná	  praxe;	  spíše	  nespoléhat	  nebo	  periodicky	  
revidovat	  



Ne-‐osobní	  údaje	  

•  Nejsou	  osobními	  údaji,	  nikdy	  nebyly	  
•  Netřeba	  řešit	  z	  pohledu	  ochrany	  osobních	  
údajů	  



Závěry	  (@harastajakub)	  
•  Na	  co	  Vám	  v	  ochraně	  osobních	  údajů	  odpoví	  
právník?	  
–  Jak	  naformulovat	  souhlas?	  Jak	  specifikovat	  účel?	  Je	  
náš	  účel	  legiVmní?	  

•  Na	  co	  Vám	  odpoví	  staVsVk/jiný	  odborník?	  
–  Jsou	  tato	  data	  pseudonymizovaná?	  Mohou	  být	  
považována	  za	  anonymizovaná?	  

•  S	  čím	  pak	  půjdete	  za	  právníkem?	  
–  Prošli	  jsme	  tyto	  postupy	  a	  máme	  takto	  
pseudonymizovaná	  data	  –	  jaké	  jsou	  naše	  povinnosV	  
ve	  vztahu	  k	  subjektu	  údajů?	  Za	  jakých	  podmínek	  
můžeme	  tato	  data	  zveřejnit?	  



Závěry	  (@matejmyska)	  

•  Raw	  data	  –	  jen	  smluvní	  ochrana	  
•  Autorské	  právo	  –	  ne	  nezbytně	  nutně	  u	  DB	  

– Ochrana	  prvků	  
– Neodvislost	  ochran	  

•  SGDR	  
– Podstatný	  vklad	  

•  Veřejné	  licence	  
– Můžu	  otevřít?	  Tj.	  jsem	  oprávněný?	  



DÍKY	  ZA	  POZORNOST!	  
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