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Úvod 
Problematika placení autorských odměn za provozování vysílání na pokojích 

lázeňských zařízení vzbuzuje v současné době množství kontroverzí; nejasná úprava 

autorského zákona vybízí k rozdílným interpretacím a tím nepřispívá k právní jistotě 

dotčených subjektů. 

Judikatura je značně roztříštěná a v průběhu několika let se odklonila od 

bezvýhradného uznání povinnosti lázeňských zařízení k platbě autorské odměny přes 

problematizování právní úpravy až k nynějšímu konstatování, že zpřístupnění televizorů 

a rádií na ubytovacích pokojích v lázních nepodléhá úhradě odměny. 

Dosud nebyla zpracována studie, která by se uceleně věnovala tomuto tématu; 

i proto jsem se rozhodl přispět do diskuze o jmenované problematice touto prací. 

Práce si klade za cíl prezentovat komplexní náhled na problematiku placení 

autorských odměn za provozování vysílání na pokojích lázeňských zařízení včetně 

zhodnocení souladnosti ustanovení § 23 věty druhé a třetí autorského zákona s právem 

Evropské unie a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

Pro dosažení vytčeného záměru jsem zvolil formu případové studie, v níž 

představím hypotetický případ, který však v podstatných rysech postihuje skutečné 

soudní spory, jež vedou kolektivní správci na straně žalobce proti lázeňským zařízením 

na straně žalovaného. Těžiště práce pak bude tvořit rozsudek soudu, jenž je věcně a 

místně příslušný k rozhodnutí v hypotetickém sporu o zaplacení autorské odměny mezi 

kolektivním správcem a provozovatelem lázeňského zařízení. 

V první kapitole se práce soustředí na výklad o výjimkách z provozování 

vysílání z pohledu jejich vývoje v čase, a to počínaje dnem účinnosti autorského 

zákona. Účinná právní úprava zakotvuje dvě výjimky z provozování vysílání, jež ve 

svém důsledku osvobozují dotčené subjekty od povinnosti k platbě autorské odměny. 

Těmito výlukami jsou limitace výše autorské odměny, kterou je povinen zaplatit 

poskytovatel ubytovacích služeb, a to na 50 % výše koncesionářského poplatku dle 

zvláštních předpisů (§ 23 věta 2. autorského zákona) a dále výjimka z provozování 

vysílání pro zdravotnická zařízení, pokud k zpřístupňování děl dochází ve prospěch 

pacientů při poskytování zdravotních služeb (§ 23 věta 3. autorského zákona). 

Lázeňským zařízením pak podle jejich názoru svědčí právě druhá z uvedených výjimek; 

proto odmítají kolektivnímu správci uhradit autorskou odměnu. 
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Ve výše uvedené kapitole jsou rovněž zmíněna podstatná ustanovení autorského 

zákona, s nimiž text dále pracuje. 

Druhá kapitola je zaměřena na judikaturu, jež byla ve věci placení autorských 

odměn lázněmi vydána; prezentuji rovněž další soudní rozhodnutí, která se na 

problematiku vztahují, a to včetně dvou stěžejních rozsudků Soudního dvora Evropské 

unie. 

Kapitoly následující pak jsou věnovány samotné případové studii. Ta je 

formálně rozčleněna do dvou částí – popisu skutkových okolností hypotetické právní 

věci a právní argumentace stran sporu (kapitola třetí) a rozsudku, jehož součástí bude 

rovněž otázka promlčení nároku a tolik diskutovaná problematika (ne)zohledňování 

vytíženosti (obsazenosti) pokojů při určení výše dlužné autorské odměny (kapitola 

čtvrtá). 

Rozsudek v této (byť hypotetické) věci by pak mohl posloužit jako vodítko 

sjednocující velmi rozdílnou judikaturu ve sporech mezi kolektivními správci 

a provozovateli lázeňských zařízení o zaplacení autorské odměny za provozování 

vysílání na lázeňských pokojích. 

V poslední kapitole se krátce zmíním o výjimkách z provozování vysílání de 

lege ferenda a nastíním možnost optimální právní úpravy, důsledkem jejíhož přijetí by 

bylo značné snížení nápadu žalob na jednotlivé krajské soudy a vyjasnění v současné 

době značně nepřehledné a nejasné situace ohledně placení autorských odměn 

(nejenom) lázeňskými zařízeními. 

V textu pracuji s právní úpravou účinnou ke dni 15. 7. 2013. 
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1. Historický vývoj zákonných výjimek v ust. § 23 autorského 

zákona 
Pro posouzení, zda v případě lázeňských zařízení dochází k provozování vysílání 

chráněných autorských děl prostřednictvím televizních a rozhlasových přijímačů 

umístěných na pokojích (v ubytovací části) lázeňských zařízení, je třeba učinit krátký 

exkurz do historického vývoje ust. § 23 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském,  

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“ nebo také „AZ“), a to 

počínaje datem účinnosti AZ, tedy dnem 1. 12. 2000. 

Na tomto místě rovněž krátce shrnu ustanovení autorského zákona, která jsou 

pro problematiku provozování vysílání relevantní a o něž se platná právní úprava opírá. 

 

1.1 Rozhodná ustanovení autorského zákona 
Provozování rozhlasového či televizního vysílání řadí systematika autorského 

zákona do části 1 (právo autorské a práva s ním související) dílu 3 (vznik a obsah práva 

autorského) oddílu 3 mezi majetková práva autora (§ 10 a § 12 autorského zákona). 

Základním východiskem pro provozování rozhlasového a televizního vysílání je 

pak ust. § 12 odst. 1 AZ, které stanoví, že autor má právo své dílo užít v původní nebo 

jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve 

spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto 

práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech 

stanovených autorským zákonem. 

Podle ust. § 12 odst. 4 písm. f) bod 4. AZ s následným odkazem na § 18 a § 23 

autorského zákona se právem dílo užít rozumí právo na sdělování díla veřejnosti, 

zejména pak právo na provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Ustanovení § 18 pak konstatuje, že sdělováním díla veřejnosti se rozumí 

zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo 

bezdrátově (odst. 1); sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 je také zpřístupňování 

díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle 

vlastní volby zejména počítačovou nebo jinou sítí (odst. 2); sdělováním díla veřejnosti 

není pouhé provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělení (odst. 
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3); sdělováním díla veřejnosti podle odst. 1 a 2 nedochází k vyčerpání práva autora na 

sdělování díla veřejnosti (odst. 4). 

Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech 

stanovených v autorském zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu 

s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy 

autora (§ 29 odst. 1 autorského zákona). 

§ 23 autorského zákona stanoví, že provozováním rozhlasového či televizního 

vysílání díla se rozumí zpřístupňování díla vysílaného rozhlasem či televizí pomocí 

přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání. Za 

zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky způsobilých k příjmu rozhlasového 

a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených s ubytováním, 

jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému užívání 

ubytovanými osobami, přísluší autorům odměna, která v úhrnu za všechny kolektivní 

správce nesmí přesáhnout 50 % výše poplatku za jeden přístroj stanovenou zvláštním 

zákonem1. Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 

nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb ve 

zdravotnických zařízeních. 

Ze srovnání § 18 a § 23 autorského zákona pak lze vyvodit, že zákonodárce 

chápe institut provozování rozhlasového a televizního vysílání v prostorách určených 

k soukromému užívání ubytovanými osobami (§ 23 věta 2. AZ) jakožto zvláštní 

skutkovou podstatu vzhledem ke generální skutkové podstatě sdělování díla veřejnosti 

zakotveného v § 18 autorského zákona, jak o tom svědčí i dikce výjimek vtělených do § 

23 autorského zákona – v těchto zákonodárcem předvídaných případech nedochází ke 

sdělování díla veřejnosti ve smyslu § 18 odst. 3 autorského zákona. 

Pro úplnost je třeba dodat, že s ohledem na ust. § 12 odst. 1 autorského zákona 

má autor právo udělit jiné osobě oprávnění k užití svého díla, a to prostřednictvím 

smlouvy – toto ustanovení je promítnuto do § 46 a násl. AZ, podle nějž licenční 

smlouvou poskytuje autor nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) 

k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo 

neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li podle § 49 odst. 2 písm. b) sjednáno 

jinak, poskytnout autorovi odměnu. 

                                                             
1 Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Ustanovení § 23 autorského zákona se však z hlediska zakotvení zákonných 

výjimek z provozování vysílání dle ust. § 18 odst. 3 autorského zákona (a z toho 

plynoucí povinnosti lázeňského zařízení uzavřít s kolektivním správcem licenční 

smlouvu a uhradit autorskou odměnu ve smyslu ust. § 46 a násl. AZ, podle nějž licenční 

smlouvou poskytuje autor nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít /licenci/ 

k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo 

neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li podle § 49 odst. 2 písm. b/ sjednáno 

jinak, poskytnout autorovi odměnu) v čase proměňovalo, a to následujícím způsobem: 

 

1.2 Výjimky v období od 1. 12. 2000 do 22. 2. 2005 
§ 23 autorského zákona: 
„Provozováním rozhlasového či televizního vysílání díla se rozumí 

zpřístupňování díla vysílaného rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky 

způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání“. 

V předmětném období nebyla v § 23 autorského zákona ukotvena výjimka 

z provozování vysílání dle § 18 odst. 3 AZ pro ubytovací zařízení ani pro zdravotnická 

zařízení při poskytování zdravotních služeb (respektive nebyla uzákoněna výjimka 

žádná); z toho důvodu v předmětném období nemohly vzniknout žádné interpretační 

nesnáze ohledně specifikování okruhu osob, které jsou povinny k platbě autorské 

odměny. 

 

1.3 Výjimky v období od 23. 2. 2005 do 18. 5. 2008 
1. věta ust. § 23 autorského zákona zůstává nezměněna; novelou autorského 

zákona č. 81/2005 Sb. jsou však s účinností od 23. 2. 2005 vloženy za větu 1. ust. § 23 

autorského zákona následující výjimky z provozování vysílání dle ust. § 18 odst. 3 AZ 

(v pořadí 2. a 3. věta): 

„Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 

nepovažuje zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky způsobilých k příjmu 

rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených 

s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému 

užívání ubytovanými osobami. Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se 
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podle § 18 odst. 3 rovněž nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování 

zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních.“ 

V předmětném období tedy zákonodárce uzákonil výjimku z placení autorské 

odměny ve prospěch ubytovaných v rámci poskytování služeb spojených s ubytováním, 

a to v případě, že přístroje způsobilé k příjmu televizního či rozhlasového vysílání jsou 

umístěny v prostorách určených k soukromému užívání ubytovanými osobami 

(ubytovací pokoje), a rovněž výjimku ve prospěch pacientů zdravotnických zařízení při 

poskytování zdravotní péče. 

Tato ustanovení byla do znění § 23 autorského zákona vložena na základě 

poslaneckého návrhu novely autorského zákona č. 81/2005 Sb. Věta třetí byla pak 

doplněna senátním pozměňovacím návrhem k tomuto zákonu.2 

Souladnost této zákonné výjimky se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001, o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv 

s ním souvisejících v informační společnosti (dále jen „směrnice 2001/29“ nebo též 

„Informační směrnice“) měl za pochybnou Krajský soud v Praze, a proto přerušil řízení 

o žalobě žalobce OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. proti 

Ing. Miloslavu Lvovi o zaplacení bezdůvodného obohacení coby násobku autorské 

odměny vzniklého neoprávněným sdělováním děl veřejnosti prostřednictvím přístrojů 

s televizním vysíláním umístěných na hotelových pokojích. Žádostí o rozhodnutí 

o předběžné otázce ze dne 28. 6. 2006 pak předložil (tehdejšímu) Soudnímu dvoru 

Evropských společenství (dále jen „SDES“) k rozhodnutí otázky týkající se souladnosti 

uvedeného ustanovení českého autorského zákona se směrnicí 2001/293; toto řízení 

o předběžných otázkách však nedospělo k meritornímu rozhodnutí. 

Dne 7. 12. 2006 totiž SDES vydal rozsudek ve věci SGAE v. Rafael Hoteles, 

C-306/05, Sb. rozh. s. I-11519 (označován bude dále jako „SGAE“), jímž byly 

poskytnuty následující odpovědi na předběžné otázky: 

                                                             
2 Shodně tak uvádí TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 275 
3 Jednalo se o řízení C-282/2006, v němž Krajský soud v Praze položil SDES následující předběžné 
otázky: 
„1) Má autor podle práva EU – směrnice ES 2001/29 – právo na odměnu při provozování díla rozhlasem 
nebo televizí provozovatelem zařízení, sloužícího k ubytování i v případě, že je televizor či rozhlasový 
přijímač umístěn v soukromé části ubytovacího prostoru (na pokoji)? 
2) Je ustanovení § 23 autorského zákona 121/2000 Sb. v novelizovaném znění zákonem č. 81/2005 Sb. 
v rozporu s komunitárním právem ES?“ 
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„1) Ačkoli pouhé poskytnutí fyzického zařízení nepředstavuje, jako takové, 

sdělování ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. 

května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 

souvisejících v informační společnosti, poskytování signálu hotelovým zařízením 

prostřednictvím televizních přijímačů klientům ubytovaným v pokojích tohoto zařízení 

představuje, nezávisle na užívané technice přenosu signálu, sdělování veřejnosti ve 

smyslu čl. 3 odst. 1 této směrnice. 

2) Soukromá povaha pokojů hotelového zařízení nebrání tomu, aby v nich 

uskutečňované sdělování díla prostřednictvím televizních přijímačů představovalo 

sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29.“ 

SDES následně informoval o vydání tohoto rozsudku Krajský soud v Praze 

s dotazem, zda trvá na své žádosti o rozhodnutí o předběžných otázkách; Krajský soud 

v Praze oznámil, že na předložené žádosti nadále netrvá. V návaznosti na rozhodnutí ve 

věci SGAE vydal Krajský soud v Praze dne 26. 2. 2007 rozsudek sp. zn. 36 C 115/2005, 

kterým zmíněné žalobě žalobce OSA vyhověl; jeho rozhodnutí bylo potvrzeno Vrchním 

soudem v Praze rozsudkem ze dne 19. 2. 2008, sp. zn. 3 Co 34/2007, a to s následujícím 

odůvodněním: 

„Protože soud prvního stupně shledal správně rozpor ust. § 23 s mezinárodními 

smlouvami, které uvedl, a důsledky tohoto nesouladu vyřešil správně, jak již výše 

uvedeno, je i z tohoto pohledu jeho rozhodnutí věcně správné. Pokud pak vycházel 

z výše uvedeného rozsudku Soudního dvora ES, nelze ani tomuto postupu soudu prvního 

stupně nic vytknout, neboť v něm byl přijat výklad příslušných ustanovení směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES, ve shodě s mezinárodními smlouvami, jak 

na ně bylo v rozsudku odkázáno. 

Vzhledem ke shora uvedené nemožnosti aplikovat na danou věc platné ust. § 23, 

věta druhá aut. zák., byl odvolacím soudem shledán důvodným nárok žalobce na vydání 

bezdůvodného obohacení, vzniklého v souvislosti s neoprávněným (bezlicenčním) 

užíváním autorských děl – žalobcem chráněného repertoáru.“ 

Názor o neaplikovatelnosti věty 2. ustanovení § 23 autorského zákona ve znění 

účinném v předmětném období byl judikován rovněž Nejvyšším soudem České 

republiky, a to v rozsudku ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2277/2007: 
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„Pokud by snad proto bylo vyvozováno, že ustanovení § 23 autorského zákona 

z roku 2000 (ve znění novely provedené zákonem č. 81/2005 Sb.), resp. autorský zákon 

z roku 1965, přináší odchylnou úpravu, pak podle čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., 

Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, by bylo nezbytné bezpodmínečně 

použít čl. 11 bis odst. 1 (písm. ii) a odst. 2 cit. Bernské úmluvy o ochraně literárních 

a uměleckých děl, která má ve střetu s českým autorským zákonem vyšší právní sílu.“ 

Z výše uvedených judikátů obecných soudů České republiky a SDES plyne, že 

výjimka z placení autorských odměn ve prospěch prostor určených k soukromému 

užívání ubytovanými osobami (ubytovacích pokojů) nemůže obstát ve světle čl. 10 

Ústavy České republiky, přičemž její neaplikovatelnost bylo lze dovodit zejména 

z důvodu jejího rozporu s čl. 11 bis odst. 1 písm. ii a odst. 2 Bernské úmluvy o ochraně 

literárních a uměleckých děl ve znění revize provedené v Paříži dne 24. 7. 1971 (dále 

označována i jako „Bernská úmluva“ či „BÚ“)4. 

Konstatován byl rovněž rozpor s článkem 3 odst. 1 směrnice 2001/29, když 

soukromá povaha pokojů hotelového (ubytovacího) zařízení nebrání tomu, aby v nich 

uskutečňované sdělování díla prostřednictvím k tomu technicky způsobilých přístrojů 

představovalo sdělování veřejnosti. Irelevantní je tedy soukromá povaha pokojů, které 

po určitou smluvně sjednanou dobu užívá pouze ubytovaný. 

Rozpor znění věty druhé ust. § 23 autorského zákona s (tehdy) komunitárními 

předpisy konstatovala i česká odborná literatura: „Pokud odhlédneme od právně 

politické problematičnosti tohoto ustanovení, je zásadním nedostatkem této úpravy její 

možný rozpor s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána 

a s komunitárním právem, a to především ve vztahu k výjimce související 

s ubytováním.“5 

                                                             
4 Čl. 11 bis odst. 1 písm. ii BÚ: „Autoři literárních a uměleckých děl mají výlučné právo udílet svolení 
k jakémukoliv veřejnému sdělování po drátě nebo bezdrátově díla vysílaného rozhlasem či televizí, 
uskutečňuje-li toto sdělování jiná organizace než původní.“ 
Čl. 11 bis odst. 2 BÚ: „Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje, aby stanovila podmínky výkonu práv 
uvedených v odstavci 1, avšak účinnost těchto podmínek bude přísně omezena na státy, které je stanovily. 
V žádném případě nesmějí být na újmu osobních práv autora ani na újmu práv autora na přiměřenou 
odměnu, kterou určí, není-li dohody, příslušný státní orgán.“ 
5 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 276 
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Rozpor shledávala literatura především se zněním čl. 10 WCT6 a čl. 13 TRIPS7 

ve spojení s čl. 11 bis odst. 1 písm. (iii) BÚ, když konstatovala, že „… z hlediska 

mezinárodního práva se zdá být tato řádně neodůvodněná a účelově neomezená výjimka 

stanovená ve prospěch jedné skupiny provozovatelů služeb, kteří soutěžně těží z užívání 

chráněných předmětů a běžně na nich ekonomicky profitují na úkor majitelů ústavně 

zaručených práv k duševnímu vlastnictví, těžko obhajitelná. … Předmětné ustanovení se 

zdá být rovněž v rozporu s právem ES, a to konkrétně s čl. 3 ve spojení s čl. 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001, … který ukládá 

členským státům povinnost přiznat autorům právo na sdělování svých děl veřejnosti 

(right of communication to the public), jehož součástí je i právo na provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. Směrnice v čl. 5 rovněž stanoví taxativní výčet 

výjimek z tohoto práva, přičemž obě předmětné výjimky nelze pod toto ustanovení 

podřadit.“ 8 

Stejný názor se objevuje i v dalších odborných publikacích: „Tato právní úprava 

je však v rozporu s aktuální rozhodovací praxí ESD, který stanovil, že za sdělování díla 

veřejnosti je třeba považovat i provozování vysílání díla v hotelových pokojích …“ 9 

Rozsudkem SGAE, stejně jako výjimkou stanovenou ve větě 3. ust. § 23 

autorského zákona, se budu podrobněji zabývat v následujících kapitolách této práce. 

                                                             
6 Článek 10 Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (WCT), Ženeva 1996 
zní následovně: „(1) Smluvní strany mohou ve svém vnitrostátním zákonodárství stanovit výjimky z práv 
přiznaných autorům literárních a uměleckých děl podle této smlouvy v určitých zvláštních případech, 
které nejsou v rozporu s obvyklým využíváním díla a nezpůsobují neospravedlnitelnou újmu oprávněným 
zájmům autora. 
(2) Smluvní strany zúží při uplatňování Bernské úmluvy všechna omezení nebo výjimky z práv v ní 
stanovených na jednotlivé zvláštní případy, které nejsou v rozporu s obvyklým užíváním díla  
a nezpůsobují neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům autora.“ Dohodnuté prohlášení k čl. 10 pak 
stanoví, že „se rozumí, že ustanovení článku 10 připouštějí, aby smluvní strany zachovaly ve svých 
vnitrostátních zákonech a vhodně rozšířily na digitální oblast omezení a výjimky, které byly shledány za 
přijatelné podle Bernské úmluvy. Stejně by se tato ustanovení měla vykládat tak, že dovolují, aby smluvní 
strany zavedly nové výjimky a omezení, jež jsou vhodné v prostředí digitální sítě. Má se také za to, že čl. 
10 odst. 2 nezužuje ani nerozšiřuje rozsah působnosti omezení a výjimek dovolených Bernskou úmluvou. 
7 Čl. 13 dohody TRIPS má nadpis „Omezení a výjimky“ a zní takto: „Členové omezí omezení a výjimky z 
výlučných práv na určité zvláštní případy, které nejsou v rozporu s normálním využíváním díla a 
neodůvodněně nepoškozují oprávněné zájmy majitele práva.“ 
8 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 276 
9 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007 
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1.4 Výjimky v období od 19. 5. 2008 do 31. 3. 2012 
Mimo výše uvedených důvodů je možné jako příčinu k přistoupení ke změně 

legislativy spatřovat rovněž řízení o porušení Smlouvy o založení ES (tzv. 

infringement), jež Evropská komise zahájila proti České republice v říjnu 2005 pod 

číslem 2005/4430, když v souladu s čl. 226 (tehdejší) Smlouvy o založení Evropských 

společenství zaslala České republice formální upozornění, v němž vyjádřila svou 

pochybnost o souladnosti věty 2. ust. § 23 autorského zákona především s čl. 3 odst. 1 a 

2 a s čl. 5 odst. 5 Informační směrnice10. 

Česká republika se k formálnímu upozornění vyjádřila dne 21. 12. 2005 

a uvedla, že s ohledem na nejednoznačný výklad pojmu „sdělování veřejnosti“ vyčká na 

rozhodnutí SDEU ve věci SGAE a v případě, že SDEU sezná, že se v případě 

zpřístupňování děl televizory či rádii v hotelových pokojích jedná o sdělování 

veřejnosti, uvede legislativu do stavu souladného s Informační směrnicí. Na základě 

tohoto vyjádření Evropská komise řízení proti České republice dočasně odložila. 

Po vydání rozsudku ve věci SGAE se pak dne 6. 3. 2007 Evropská komise 

obrátila na Českou republiku s dotazem, zda český autorský zákon byl pozměněn 

způsobem odpovídajícím závěrům rozsudku SDEU. České republice byla dopisem 

Evropské komise určena lhůta do 9. 5. 2007 k zaslání podrobné zprávy o stavu 

legislativy ve věci výjimky ze sdělování veřejnosti pro hotelové pokoje11. 

Na základě konstatovaného rozporu znění věty 2. ust. § 23 AZ s Bernskou 

úmluvou, na základě rozsudku Soudního dvora EU ve věci SGAE a rovněž na základě 

řízení o porušení smlouvy č. 2005/4430 bylo proto zákonodárcem přikročeno k přijetí 

novely autorského zákona č. 168/2008 Sb. s účinností ode dne 19. 5. 2008, kterou byla 

výluka z placení autorských odměn uvedená v § 23 větě 2. autorského zákona zrušena. 

Věta první ust. § 23 autorského zákona zůstává nadále nezměněna, stejně jako 

věta třetí. 

                                                             
10 Shodně např. Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním 
dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně za rok 2005, v níž je na str. 37 na probíhající 
infringement poukázáno (http://isap.vlada.cz/homepage2.nsf/pages/esdvlz/$file/VLZ-zprava_2005.pdf)  
11 Skutkové okolnosti týkající se tohoto infringementu jsou podrobně popsány například v důvodové 
zprávě k neprojednávanému vládnímu návrhu novely autorského zákona ze dne 29. 8. 2007 (str. 4 - 5); 
touto novelou měla být nevyhovující legislativa změněna. Tato problematika je shodně vylíčena i v zápise 
z 16. schůze výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu České republiky ze dne 
18. 3. 2008 (str. 2) 
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Věta druhá ve znění novely dle zák. č. 168/2008 Sb. zní takto: 

„Za zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky způsobilých k příjmu 

rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených 

s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému 

užívání ubytovanými osobami, přísluší autorům odměna, která v úhrnu za všechny 

kolektivní správce nesmí přesáhnout 50 % výše poplatku za jeden přístroj stanovenou 

zvláštním zákonem.“ 

V důsledku okolností zmíněných výše byla novelou autorského zákona 

s účinností k 19. 5. 2008 vypuštěna výjimka uvedená ve větě druhé § 23 autorského 

zákona, čímž byla zakotvena povinnost k platbě autorské odměny rovněž pro 

poskytovatele ubytovacích služeb v případě, že ubytovací pokoje jsou vybaveny 

přístrojem technicky způsobilým k příjmu rozhlasového či televizního vysílání (typicky 

se jednalo o hotelové pokoje). 

Zákonodárce se však nevzdal původního záměru zvýhodnit poskytovatele 

ubytovacích služeb, pokud jde o jejich povinnost platit autorské odměny za provozování 

vysílání na pokojích ubytovacích zařízení. Proto zakotvil alespoň regulaci výše autorské 

odměny, kterou jsou poskytovatelé ubytovacích služeb povinni na autorských 

odměnách uhradit. Východiskem pro stanovení výše odměny se stal zákon č. 348/2005 

Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně 

pak zakotvení stropu výše autorské odměny na 50 % výše koncesionářského poplatku 

za jeden přístroj v úhrnu pro všechny kolektivní správce. 

Je však nutné přidat několik kritických poznámek k uvedenému znění věty druhé 

§ 23 autorského zákona. Jedná se především o skutečnost, že právní úvaha zákonodárce 

při navržení uvedeného ustanovení není uspokojivě určitelná12. Není rovněž možné 

přehlédnout možný rozpor věty 2. ust. § 23 autorského zákona s ústavním pořádkem a 

normami EU stejně jako s ratifikovanými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 

republika vázána. 

                                                             
12 Odpověď nedávají ani zápisy ze schůze Poslanecké sněmovny či z jejích výborů, srov. např. zápis ze 
16. schůze výboru pro vědu, vzdělání kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 16. – 17. 1. 2008 (dostupný 
na http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=25783), stenografický zápis 27. schůze Poslanecké 
sněmovny ze dne 29. 1. 2008, 10. bod programu (http://psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/027schuz/27-
6.html), stenografický zápis 30. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 22. 4. 2008, 3. bod programu 
(http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/030schuz/30-1.html), ani další dostupné záznamy 
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Za problematické považuji právě zakotvení limitace výše autorské odměny, 

která může být uživatelem chráněných děl uhrazena. Tato skutečnost sama o sobě by 

mohla být považována za nepřípustnou cenovou regulaci ve smyslu zák. č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, když stanovením zákonné limitace 

zákonodárce nepřípustně (a zcela neodůvodněně) zvýhodnil skupinu poskytovatelů 

ubytovacích služeb na úkor skupin jiných, které jsou povinny k platbě autorské odměny 

v nesnížené částce (může se jednat o provozovatele restaurací, kaváren, supermarketů, 

ale i cirkusů nebo diskoték).13 

Cenová regulace je podle zákona o cenách totiž možná pouze v taxativně 

vymezených případech uvedených v jeho § 1 odst. 6; není však důvodu se domnívat, že 

pod některou z kategorií tam zmíněných by bylo možné subsumovat poskytování 

ubytovacích služeb. 

Stranou nemůže zůstat ani rozpor se směrnicí 2001/29, která ve svém recitálu 10 

stanoví, že „(m)ají-li autoři nebo výkonní umělci pokračovat ve své tvůrčí a umělecké 

činnosti, musí dostat za užití svého díla přiměřenou odměnu.“ Výjimky nebo omezení 

práva na sdělování veřejnosti pak mohou být podle čl. 5 odst. 3 směrnice přijaty 

v taxativně vymezených případech, mezi něž patří např. užití ve prospěch zdravotně 

postižených nekomerční povahy, užití pro účely výzkumu nebo studia nekomerční 

povahy, užití ve spojitosti se zpravodajstvím, pro účely veřejné bezpečnosti atp. 

Výjimka pro poskytovatele ubytovacích služeb v tomto výčtu nefiguruje; ve spojení 

s recitálem 10 Informační směrnice tedy je nutno konstatovat, že není důvodu ani 

k výluce spočívající v limitaci výše odměny, kterou může autor od poskytovatele 

ubytovacích služeb obdržet. 

Výjimka dle § 23 in fine AZ novelou dle zák. č. 168/2008 Sb. vypuštěna nebyla; 

zákonodárce tedy zřejmě nadále považoval toto ustanovení za souladné s právem 

Evropské unie a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 

                                                             
13Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12. 3. 2008, jenž stanoví, že „… i Evropský 
soud pro lidská práva ve své ustálené judikatuře obdobně konstatuje, že odlišnost v zacházení mezi 
osobami nacházejícími se v analogických nebo srovnatelných situacích je diskriminační, pokud nemá 
žádné objektivní a rozumné ospravedlnění.“ 
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1.5 Výjimky v období od 1. 4. 2012 do současnosti 
Znění ust. § 23 AZ se (avšak pouze terminologicky) změnilo rovněž na základě 

novely autorského zákona přijaté pod číslem 375/2011 Sb., a to zejména v souvislosti 

s přijetím zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejího 

poskytování, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotních službách), který 

nahradil s účinností k 1. 4. 2012 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 

zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Z toho důvodu došlo mimo 

jiné k legislativně-technické změně terminologie, která zasáhla rovněž lázeňská zařízení 

coby poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách. 

Věta 1. ust. § 23 zůstává i nadále beze změny, stejně jako věta 2.; ve větě 3. jsou 

slova „zdravotní péče“ nahrazena slovy „zdravotních služeb“, a to v souladu 

s terminologií nově účinného zákona. 

Věta 3. ve znění novely dle zák. č. 375/2011 Sb. zní takto: 

„Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 rovněž 

nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb ve 

zdravotnických zařízeních.“ (pozn. zvýraznění přidáno) 

Ježto se jedná pouze o terminologickou úpravu znění věty 3. § 23 autorského 

zákona, je možné v plné šíři odkázat na kapitolu 3. této práce, v níž se problematikou 

souladnosti výjimky a její aplikovatelnosti na lázeňská zařízení detailněji zabývám; 

zároveň je třeba opětovně upozornit na skutečnost, že samotnou větu 3. zákonodárce 

z ust. § 23 AZ nevypustil, a proto musel být přesvědčen o její souladnosti s právem EU 

a s ratifikovanými a vyhlášenými mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána.14  

                                                             
14 Stanoví tak důvodová zpráva k zák. č. 375/2011 Sb.: „Navrhovaná právní úprava navazující na změny 
v oblasti nové právní úpravy poskytování zdravotních služeb je v souladu s ústavním pořádkem České 
republiky; není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána; rovněž není 
v rozporu s předpisy Evropské unie a judikaturou soudních orgánů Evropské unie.“ Ač jsou v tomto 
případě výslovně zmíněny pouze předpisy týkající se poskytování zdravotních služeb, zákonodárce měl 
jistě za to, že i všechny další novelizované předpisy jsou s právem EU i s mezinárodními smlouvami 
v souladu. Text důvodové zprávy je veřejně přístupný na internetové stránce Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=72672. 
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2. Přehled judikatury v lázeňských kauzách 
2.1 Judikatura obecných soudů České republiky 

V judikatuře obecných soudů a rovněž v judikatuře Soudního dvora Evropské 

unie je možné zaregistrovat množství protichůdných tendencí, které v posledních letech 

ovládají soudní rozhodování ve věcech sporů o zaplacení autorské odměny, jež vede 

příslušný kolektivní správce proti lázeňskému zařízení užívajícímu ve svých 

ubytovacích prostorách chráněná autorská díla (nadále budu pro tyto spory užívat 

označení „lázeňské kauzy“). 

Lázeňskými kauzami lze typově označit takové spory, v nichž: 

- na straně žalobce stojí kolektivní správce příslušný k výběru autorské odměny 

pro autory chráněných děl za provozování rozhlasového či televizního vysílání 

v pokojích ubytovacích zařízení 

- na straně žalovaného stojí zdravotnické zařízení užívající ve svých prostorách 

(v jejich ubytovací části) chráněná autorská díla, a které vlastní oprávnění od 

příslušného správního orgánu k poskytování lázeňské péče 

V této kapitole se budu zabývat jednotlivými rozhodnutími, která byla vydána 

v lázeňských (a jim podobných) kauzách v období let 2000 – 2013. V citacích budou 

uvedeny podstatné právní věty, jež jsou pro vývoj lázeňských kauz rozhodné; k citaci 

bude připojen komentář k právní větě a její význam pro lázeňské kauzy. 

Všechny citace jsou přebrány i s gramatickými chybami, jež se v některých 

případech objevily v písemném vyhotovení rozsudku. 

 

2.1.1 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 6. 2000, sp. zn. 3 Co 

10/2000 
Žalobcem je kolektivní správce O. o. s., na straně žalovaného vystupuje Ing. L. 

P., provozovatel hotelového zařízení. 

„Tím, že žalovaný jako provozovatel hotelu, tedy ubytovacího zařízení, vybavil 

jednak hotelové pokoje televizními přijímači a jednak hotelovým hostům přístupnou 

provozovnu dalšími technickými zařízeními sloužícími k užití hudebních děl, umožnil 

okruhu osob individuálně neurčenému i tento druh služby a stal se tedy uživatelem 

vysílaných děl. Z hlediska autorského práva pak není rozhodné, zda veřejnost – tedy 
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blíže neurčený okruh osob – jako hotelových hostů – žalobcem nabídnuté služby využila 

či nikoliv.“15 

V této právní věci (nejedná se o lázeňskou kauzu, žalovaným je provozovatel 

hotelového zařízení) soud konstatoval nutnost uplatnění principu tzv. potenciální 

recepce autorských děl16; podle této zásady není rozhodné, zda si host ubytovaný 

v pokoji televizor skutečně zapne a sleduje na něm autorská díla (nadto není rozhodné, 

zda vůbec sleduje autorská díla), rozhodná je pouze skutečnost, že provozovatel zařízení 

1) vybaví hotelové pokoje technicky způsobilými přístroji a 2) umožní individuálně 

neurčenému okruhu osob (potenciálních hotelových hostů), aby přijímač zapnul a 

sledoval na něm chráněná autorská díla. V případě splnění obou podmínek je pak 

provozovatel hotelového zařízení považován za uživatele vysílaných děl a je povinen 

uhradit za toto užívání autorskou odměnu. 

 

2.1.2 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 11. 2008, sp. zn. 

30 Cdo 2277/2007 
Jako žalobce v této věci vystupuje kolektivní správce I. o. s. a jako žalovaný H. 

S., spol. s r. o. (provozovatel hotelového zařízení). 

„Současně je vhodné připomenout, že každý člověk nebo právnická osoba má 

ústavně zaručené hospodářské právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou 

činnost, včetně poskytování ubytování nebo provozování zdravotnického zařízení. 

Hospodařit se svým majetkem přitom může bez dalšího. Hospodaří-li však s cizím 

majetkem, který mu nepatří, je povinován získat k tomu oprávnění od vlastníka. Každý 

člověk má ústavně zaručené kulturní právo k výtvorům, jakož i základní právo vlastnit 

majetek, a to hmotný i nehmotný (což má i každá právnická osoba). Při střetu výkonu 

těchto platných subjektivních práv musí být přihlédnuto podle okolností případu k již 

zmíněné zásadě, že není přípustné užívat cizí majetek bez ohledu na vůli vlastníka, 

i kdyby se tak stalo při podnikání nebo jiném hospodaření. Tento tradiční zákaz je nejen 

právní, nýbrž je i morálně nezpochybnitelný a obecně uznávaný lidskou pospolitostí. Je 

součástí lidské civilizace a její právní kultury. Eventuální výjimky z tohoto zákazu musí 

                                                             
15 Str. 3 citovaného rozsudku 
16TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007), komentář k § 18 
autorského zákona, str. 218 
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být zdůvodněny dostatečně rozumným a současně ospravedlnitelným argumentem, 

čehož se dovolávají obecně sdílené právní hodnoty, na nichž je vybudován právní 

stát.“17 (pozn. zvýraznění přidáno) 

Rozsudek na tomto místě konstatuje střet mezi několika skupinami ústavně 

zaručených práv, a to právem podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost18 na 

straně jedné a právem k výtvorům a právem vlastnit majetek19 na straně druhé. 

V takovém případě musí dostat přednost druhá skupina z výše zmíněných ústavně 

zaručených práv. Soud pak připouští, že i z této zásady jsou výjimky přípustné; musí 

být ovšem řádně zdůvodněny. Svévolný zásah do ústavně zaručeného práva vlastnit 

majetek je však vyloučen. 

„(Bernská úmluva) jako mezinárodní smlouva v čl. 11 bis odst. 1 (písm. ii) 

stanoví bez přímých výjimek, že ‚Autoři literárních a uměleckých děl mají výlučné 

právo udílet svolení k jakémukoliv veřejnému sdělování‘ (toute communication 

publique)‚ po drátě nebo bezdrátově díla vysílaného rozhlasem či televizí, uskutečňuje-

li toto sdělování jiná organizace než původní‘. Pokud by snad bylo vyvozováno, že 

ustanovení § 23 autorského zákona z roku 2000 (ve znění novely provedené zákonem 

č. 81/2005 Sb.) … přináší odchylnou úpravu, pak podle čl. 10 ústavního zákona 

č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, by bylo nezbytné 

bezpodmínečně použít čl. 11 bis odst. 1 (písm. ii) a odst. 2 cit. B. úmluvy o ochraně 

literárních a uměleckých děl, která má ve střetu s českým autorským zákonem vyšší 

právní sílu (kolizní přednost). Lze proto konstatovat, že závěry odvolacího soudu, že 

užití výkonů výkonných umělců a zvukových a zvukově obrazových záznamů, jejich 

sdělování prostřednictvím televizních (rozhlasových) přijímačů, umístěných 

v hotelových pokojích, je dalším veřejným užitím těchto předmětů, chráněných 

autorským zákonem nad rámec jejich prvotního užití, jímž je vysílání televizí či 

rozhlasem, z čehož vyplývá právo výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-

obrazových záznamů na odměnu.“20 (pozn. zvýraznění přidáno) 

                                                             
17 Str. 5 - 6 citovaného rozsudku 
18Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost je zaručeno čl. 26 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod, který stanoví, že „(k)aždý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, 
jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“ 
19 Stanoví tak Listina základních práv a svobod ve svém čl. 11 odst. 1, jenž zakotvuje, že „(k)aždý má 
právo vlastnit majetek.“ 
20 Str. 6 citovaného rozsudku 
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V této právní větě vyjádřil soud rozpor ust. § 23 AZ (v tehdy platném znění) 

s Bernskou úmluvou (její rozhodná ustanovení citujeme na jiném místě této práce). 

Bernská úmluva nestanoví přímé výjimky z užití chráněných autorských děl, proto je 

třeba v případě možného rozporu vnitrostátního zákona s ustanovením Bernské úmluvy 

použít právě její ustanovení.21 Pokud tak jsou díla užita na pokojích ubytovacího 

zařízení, má autor právo na uhrazení autorské odměny. 

 

2.1.3 Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 8. 2010, sp. zn.  

19 C 98/2009 
Žalobcem je v tomto případě kolektivní správce O. o. s., žalovanou pak 

společnost H. P. s. r. o, provozovatelka lázeňského zařízení. 

Jedná se o první pravomocně rozhodnutou lázeňskou kauzu; žalovaná užívala 

chráněná autorská díla jejich zpřístupňováním hotelovým hostům na pokojích 

v ubytovací části svého lázeňského zařízení. Žalovaná tvrdila, že „se v jejím případě 

nejedná o ubytovací zařízení, ale o registrované nestátní zdravotnické zařízení, přičemž 

k provozování televizního vysílání docházelo v jejím případě při poskytování zdravotní 

péče …, tedy uplatní se v jejím případě výjimka stále zakotvená v § 23 autorského 

zákona.“22 

Žalovaná je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání jsou mimo jiné 

hostinská činnost a masérské, rekondiční a regenerační služby; je registrována jako 

nestátní zdravotnické zařízení. V provozním řádu žalované je uvedeno, že charakterem 

poskytovaných služeb se jedná o léčebnou a preventivní rehabilitační a lázeňskou péči 

a rekondiční pobyty pacientů.23 

Podle výpovědi lékařky působící u žalované soud zjistil, že pokoje, na nichž jsou 

klienti ubytováni, jsou běžně zařízeny jako jiné hotelové pokoje, nejsou vybaveny 

nemocničními postelemi ani zdravotnickou technikou, za pomoci pojízdného – 

                                                             
21 Stanoví tak čl. 10 Ústavy České republiky, který zakotvuje, že „(v)yhlášené mezinárodní smlouvy, 
k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; 
stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ 
22 Str. 3 rozsudku 
23 Str. 6 rozsudku 
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přenosného přístroje, je na nich poskytována kyslíková a infuzní léčba. Lékařka není 

u žalované stále přítomna. U žalované rovněž působí další zdravotnický personál.24 

Pokud jde o právní posouzení věci, stanovil rozsudek, že „dané ustanovení je 

v rozporu s čl. 10 Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském 

vyhlášené pod číslem 33/2002 Sb. m. s., s článkem 13 Dohody o obchodních aspektech 

práv k duševnímu vlastnictví vyhlášené pod číslem 191/1995 Sb. ve spojení s článkem 

11 bis odst. 1 písm. (ii, iii), odst. 2 Bernské úmluvy … (Uvedená ustanovení) ukládají 

členským zemím zúžit při uplatňování Bernské úmluvy … všechna omezení nebo výjimky 

z práv v ní stanovených na jednotlivé zvláštní případy, které nejsou v rozporu 

s obvyklým užíváním díla a nezpůsobují neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům 

autora, což se vztahuje i na právo užití děl … formou provozování rozhlasového 

a televizního vysílání … Z pohledu mezinárodního práva je tedy tato řádně 

neodůvodněná a účelově neomezená výjimka stanovená ve prospěch jedné skupiny 

provozovatelů služeb, kteří soutěžně těží z užívání chráněných předmětů a běžně na nich 

ekonomicky profitují na úkor majitelů ústavně zaručených práv k duševnímu vlastnictví, 

neobhajitelná. ... Předmětné ustanovení je dle názoru soudu rovněž v rozporu s právem 

Evropských společenství, a to konkrétně s článkem 3 ve spojení s článkem 5 směrnice 

Evropského parlamentu a rady 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001, … směrnice v článku 

5 rovněž stanoví taxativní výčet výjimek z tohoto práva, přičemž dle názoru soudu 

výjimku týkajících se provozování televizního či rozhlasového vysílání na pokojích 

ubytovaných osob nelze pod toto ustanovení podřadit.“25 

Citovaný rozsudek tedy stanoví nemožnost aplikace věty poslední ust. § 23 AZ 

na daný případ, když dochází k provozování televizního či rozhlasového vysílání na 

pokojích lázeňských zařízení coby komerčního subjektu a konstatuje rovněž rozpornost 

uvedeného ustanovení především s Bernskou úmluvou a s Informační směrnicí.  

Krajský soud se dále zabýval okolností, zda věta třetí ust. § 23 autorského 

zákona dopadá na množinu „pacientů při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických 

zařízeních“. Obecně totiž seznal, že uvedená výjimka není v zásadě rozporná s předpisy 

                                                             
24 Str. 8 rozsudku 
25 Str. 11 cit. rozsudku 
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(tehdejšího) komunitárního práva a s ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž je 

Česká republika vázána26.  

K tomu Krajský soud v Plzni uvádí především to, že „(n)eplatí totiž, že každé 

provozování televizního nebo rozhlasového vysílání zdravotnickým zařízením, kterým 

žalovaná je, naplňuje výjimku (nutně spadá pod výjimku) zakotvenou v ust. § 23 

autorského zákona vykládanou v souladu s ust. § 29 odst. 1 autorského zákona 

a v souladu s mezinárodními závazky České republiky. … (Ž)alovaná splňuje jeden 

z předpokladů pro to, aby na ni výjimka týkající se zdravotnických zařízení … dopadala, 

tedy že je registrovaným nestátním zdravotním zařízením. … Podle názoru soudu … 

nelze pak dopět k názoru, že by v případě žalované a provozování televizního vysílání 

na pokojích ubytovaných osob jednalo se o provozování televizního vysílání pacientům 

při poskytování zdravotní péče, … z toho důvodu tedy výjimka týkající se provozování 

rozhlasového nebo televizního vysílání zdravotnickým zařízením pacientům při 

poskytování zdravotní péče na žalovanou společnost rovněž nedopadá. V této souvislosti 

je zejména nutno zdůraznit, že podle provozního řádu samotné žalované dochází 

k poskytování zdravotní péče pouze v k tomu určených prostorách, tedy v prostorách 

tzv. balneoprovozu a nikoli již přímo na pokojích ubytovaných osob. Přestože … určité 

úkony péče o klienty jsou prováděny rovněž na jejích pokojích, nelze při restriktivním 

výkladu … dospět k závěru, že by výjimka zakotvená v ustanovení § 23 autorského 

zákona na tento způsob užití chráněných děl dopadala … Uvedený restriktivní výklad je 

nutno nepochybně zaujmout, neboť důsledkem tohoto omezení je bezplatné užívání 

cizího majetku. Pod rozsah uvedené výjimky tedy může patřit pouze provozování díla při 

samotném výkonu zdravotní péče, nikoli již v širší souvislosti s ní.“27 

Krajský soud konstatoval, že žalovaná jakožto nestátní zdravotnické zařízení 

sice splňuje jednu z podmínek nutnou pro možnost osvobození od placení autorských 

odměn, avšak nedošlo k naplnění druhé podmínky, a to aby vysílání bylo provozováno 

pacientům při poskytování zdravotní péče. Žalovaná totiž neprokázala, že v prostorách 

ubytovací části jejího lázeňského zařízení dochází k pravidelnému poskytování 

zdravotní péče; pokoje v ubytovací části lázeňského zařízení se zde svou povahou blíží 

                                                             
26 Tato teze plyne především z posledního odstavce strany 12. citovaného rozsudku. Podmínkou 
„bezrozpornosti“ této výjimky je však podle soudu pouze situace, kdy užití není v rozporu s běžným 
způsobem užití a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. 
27 Str. 13 rozsudku 
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pokojům hotelového typu a nejsou vybaveny zdravotnickou technikou srovnatelnou 

s vybavením pokojů nemocničních. Proto soud nemohl seznat, že žalovaná není povinna 

uhradit autorskou odměnu žalobci coby kolektivnímu správci oprávněnému k jejímu 

výběru. 

Pro úplnost dodáváme, že správnost právního posouzení věci konstatoval 

i Vrchní soud v Praze svým rozsudkem ze dne 18. 10. 2011, sp. zn. 1 Co 8/2011, když 

judikoval, že „je třeba bez dalšího souhlasit s názorem soudu prvního stupně, že tato 

výjimka, týkající se případu, kdy k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání 

dochází při poskytování zdravotní péče pacientům ve zdravotnických zařízení, nedopadá 

na posuzovaný případ.“28 

 

2.1.4 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 11. 2010, 

sp. zn. 11 C 13/2010 
Žalobcem je v této právní věci kolektivní správce O. o. s., jako žalovaný 

vystupuje provozovatel lázeňského zařízení B. L. T. s. r. o. 

Další z významných rozsudků v lázeňských kauzách, který uznal žalovaného 

povinným k platbě autorské odměny požadované kolektivním správcem. Kromě 

argumentace soudu uvedené již v předchozím případě konstatoval soud, že „výjimka 

zakotvena v ustanovení § 23 autorského zákona … rozporem s uvedenými 

mezinárodními smlouvami (pozn. s Bernskou úmluvou, Všeobecnou úmluvou 

o autorském právu, Smlouvou Světové organizace duševního vlastnictví o právu 

autorském ze dne 20. 12. 1996) netrpí.“29 

Opět bylo judikováno, že výjimka uvedená v ust. § 23 věta poslední autorského 

zákona sama o sobě není v rozporu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je 

Česká republika vázána; lze ji ovšem uplatnit pouze za předpokladu, že jsou splněny 

podmínky v těchto smlouvách uvedené. Krajský soud proto pokračuje: „(s)amotný fakt, 

že omezením autorských práv dochází k omezení majetkového práva autora s odkazem 

na zákaz nepřiměřenosti takovéhoto omezení znamená, že i samotný výklad možného 

omezení je nutno pojmout v zužujícícm smyslu, tedy aby autorská práva byla omezena 

pouze v zákonem předpokládaném, tedy nutném rozsahu.  

                                                             
28 Str. 5 rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 10. 2011, sp. zn. 1 Co 8/2011 
29 Str. 5 rozebíraného rozsudku 
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Žalovaný splňuje jeden z předpokladů pro to, aby na něho výjimka dopadala, 

tedy že jde o registrované nestátní zdravotnické zařízení … Již ze samotného principu 

činnosti žalovaného – tedy poskytování lázeňské péče lze jednoznačně dovodit, že jeho 

smyslem není poskytování zdravotnické péče v akutních případech jako u nemocničních 

zařízení, ale poskytování lázeňských procedur v k tomu určených prostorách. … 

V převážné většině případů pak tedy dochází, hovořeno o poskytování zdravotnické péče 

o jejím poskytování v jiných prostorách, než jsou jednotlivé pokoje, které slouží 

k ubytování lázeňských pacientů, danou i určitou mírou jejich soukromí, obdobnou jako 

u hotelových pokojů.“30 

Opětovně tedy je přijat názor, že lázeňská zařízení splňují toliko jednu ze dvou 

podmínek nutných pro naplnění výjimky zakotvené v ust. § 23 věta 3. autorského 

zákona. 

Nad tuto skutečnost uvádí Krajský soud v Českých Budějovicích, že „(s)amotné 

umístění televizorů na jednotlivých pokojích, kde nedochází k pravidelnému léčebnému 

procesu, tedy nikoliv běžnému, ale pouze výjimečnému poskytování zdravotnické péče, 

při umístění televizorů k zvýšení standardu pokojů dochází k rozporu užití autorských 

práv nejen s ohledem k neodůvodněnému omezení majetkových práv autorů, ale to i při 

porušení zásady nekomerčního užití autorských děl, kdy zvyšování komfortu pokoje 

jednoznačně znamená i zvyšování ceny poskytovaných ubytovacích služeb.  

Při přijetí argumentace žalovaného, by aplikace výjimky vedla k nerespektování 

ustanovení § 29 odst. 1 autorského zákona, jehož důsledkem by byla újma v právech, 

zejména majetkových autorů, a to při připomenutí prospěchu, který žalovaný jako 

podnikatelský subjekt tímto získává.“31 

Krajský soud v Českých Budějovicích konstatoval, že na pokojích lázeňských 

zařízení není poskytována pravidelná zdravotní péče, a proto se neuplatní výjimka pro 

zdravotnická zařízení, ač lázeňské zařízení zdravotnickým zařízení bezpochyby je. 

Pokud by byla přijata hypotéza, že na pokojích lázeňských zařízení dochází 

k poskytování zdravotní péče, a je tudíž splněna i druhá podmínka pro osvobození 

lázeňského zařízení od placení autorských odměn, pak by došlo k porušení zásady 

stanovené především v čl. 5 odst. 5 směrnice 2001/29, jež stanoví, že výjimky 
                                                             
30 Str. 5 rozsudku 
31 Str. 6 rozsudku; v tomto případě je třeba pro správné pochopení smyslu právní věty výslovně upozornit 
na chybějící čárku mezi slovy „majetkových“ a „autorů“ v posledním odstavci citace. 
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a omezení uvedená v odst. 1 – 4 článku 5 Informační směrnice se mohou použít jen 

v určitých zvláštních případech, které nejsou v rozporu s běžným využíváním díla nebo 

jiného předmětu ochrany a nejsou nepřiměřeně na újmu oprávněným zájmům nositele 

práva. K takové situaci by podle názoru soudu v tomto případě došlo; konstatuje se 

rovněž nesoulad s ust. § 29 odst. 1 autorského zákona, který na citovaný čl. 5 odst. 5 

Informační směrnice přímo navazuje (tzv. three-step-test, o němž pojednám v kapitole 

4. věnované případové studii - rozsudku). 

 

2.1.5 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 12. 2011, sp. zn.  

1 Co 74/2011 ze dne 20. 12. 2011 
Uvedený rozsudek byl vydán ve věci, v níž rozhodl Krajský soud v Českých 

Budějovicích rozsudkem ze dne 8. 11. 2010, sp. zn. 11 C 13/2010. Jedná se o odvolání 

žalovaného proti uvedenému rozsudku prvostupňového Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, kterým žalovaný napadl citovaný rozsudek v celém rozsahu, a to zejména 

z důvodu tvrzených nesprávných skutkových zjištění a z důvodu nesprávného právního 

posouzení věci. 

Odvolací soud konstatoval, že „byť nelze zcela souhlasit se vším, co soud 

prvního stupně v odůvodnění napadeného rozsudku uvedl, jde o rozhodnutí věcně zcela 

správné.“32 

K samotnému právnímu posouzení uvedl odvolací soud, že „při výkladu 

poslední věty ust. § 23 aut. zák. je třeba vycházet z toho, že pro jeho aplikaci v každém 

konkrétním případě je třeba splnění obou v něm stanovených předpokladů, což (sice 

jinými slovy) dovozoval i soud prvního stupně. … Vzhledem k nutnosti restriktivního 

výkladu uvedeného ustanovení, jak na něj správně odkázal soud prvního stupně, a v tom 

směru rovněž nelze s opačnou námitkou v odvolání souhlasit, bylo v daném případě 

třeba posoudit, zda při poskytování zdravotní péče žalovanou docházelo i mimo 

prostory k tomu výslovně určené, tedy konkrétně i na pokojích, v nichž jsou pacienti 

ubytováni a které slouží jen k ubytování, neboť jen za takové užívání se žalobce vydání 

bezdůvodného obohacení domáhá.“33 

                                                             
32 Str. 4 citovaného rozsudku 
33 Str. 5 citovaného rozsudku 
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Odvolací soud dále uvádí, že „soud prvního stupně správně dovodil, že na 

jednotlivých pokojích lázeňského zařízení žalovaného nedochází k pravidelnému 

léčebnému procesu, a k poskytování zdravotní péče, …, a správně poukázal v této 

souvislosti i na zvyšování komfortu jednotlivých pokojů, což žalovanému umožňuje 

zvýšit ceny za poskytované ubytovací služby.“34 

Vrchní soud v Praze konstatoval, že právní posouzení ohledně nemožnosti 

subsumpce lázeňského zařízení žalovaného pod § 23 větu poslední autorského zákona je 

v tomto případě na místě, protože žalovaný splňuje toliko jednu ze dvou podmínek 

nutných k jeho osvobození od platby autorských odměn – jedná se o zdravotnické 

zařízení. Není však splněna podmínka druhá – poskytování zdravotních služeb na 

pokojích žalovaného.  

 

2.1.6 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2013, sp. zn.  

30 Cdo 3056/2012 
Tento rozsudek přímo navazuje na předchozí rozsudky, které byly vydány 

Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 13/2010, resp. Vrchním 

soudem v Praze pod sp. zn. 1 Co 74/2011. Představuje rozhodnutí v dovolacím řízení, v 

němž se lázeňské zařízení domáhá zrušení rozsudku Vrchního soudu v Praze ve výše 

uvedené věci, a to především z toho důvodu, že řízení bylo postiženo vadou, která 

mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ OSŘ) a 

z toho důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním 

posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ OSŘ). 

Nejvyšší soud se řídil úvahou, že „se ztotožňuje především se správným závěrem 

odvolacího soudu, pokud vychází z toho, že ustanovení poslední věty § 23 autorského 

zákona je nutno vykládat restriktivně, a to s ohledem na ustanovení § 29 odst. 1 

autorského zákona, podle něhož výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze 

ve zvláštních případech stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití 

díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny 

oprávněné zájmy autora.“35 

                                                             
34 Str. 6 citovaného rozsudku 
35 Str. 6 citovaného rozsudku 
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I ze strany dovolacího soudu je tedy potvrzena nutnost restriktivního výkladu 

předmětného ustanovení autorského zákona, a to v souladu s dříve citovanou Bernskou 

úmluvou, dohodou TRIPS, směrnicí 2001/29 a navazujícími ustanoveními českého 

autorského zákona, především pak jeho § 29. 

Dovolací soud se dále zabýval tzv. tříkrokovým testem, přičemž konstatoval, že 

„(d)ovolená jsou tak pouze taková bezesmluvní užití díla: 1. která jsou stanovena ve 

zvláštních případech stanovených v autorském zákoně; rozšiřujícím výkladem též 

v jiném zákoně, neboť druh zákona není rozhodný, význam má jen ‚zvláštní případ‘ 

a ‚zákon‘, 2. která nejsou v rozporu s běžným způsobem užití díla, 3. nejsou jimi 

nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autorů (srovnej Ivo Telec, Pavel Tůma, Autorský 

zákon, C.H.BECK, 1. vydání, 2007, str. 341).“36 

Neztotožňuje se však se závěrem soudu odvolacího, že poskytování ubytovacích 

služeb nelze podřadit pod množinu činností obsaženou v pojmu „poskytování zdravotní 

péče“.  

„Předmětnou otázku je totiž třeba (při současném zdůraznění nutnosti 

respektovat zásadu restriktivního výkladu, který ovšem neznamená možnost opomenout 

konkrétní právní úpravu dotýkající se uvedeného problému) posuzovat komplexně. 

V souzeném případě se zejména nabízí vzít v úvahu příslušná ustanovení (v rozhodném 

období platného) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (který byl s účinností od 

1. dubna 2012 nahrazen zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách 

a podmínkách jejich poskytování), stejně jako zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, a je rovněž možno podpůrně přihlédnout k úpravě, kterou přináší 

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.“37 

Nejvyšší soud tedy do rámce soukromoprávních předpisů, jakými jsou 

v předmětné věci především autorský zákon a subsidiárně občanský zákoník, pojal 

i další předpisy, které však jsou svou povahou veřejnoprávní38. Za rozhodující pro 

                                                             
36 Str. 6 – 7 citovaného rozsudku 
37 Str. 7 citovaného rozsudku 
38 Např. čl. VII. a) odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2006, sp. zn. 2 As 
50/2005 ve věci žalobce G. T., a.s. proti žalovanému Ministerstvu životního prostředí: „Jinak řečeno, 
soukromé právo upravuje práva a povinnosti subjektů práv bez ohledu na jejich specifickou povahu z 
hlediska jejich role při výkonu veřejné moci (v tomto smyslu má v právu soukromém stát stejné postavení 
jako kterákoli jiná právnická či fyzická osoba); oproti tomu veřejnoprávními je taková podmnožina 
množiny všech právních vztahů, která je charakterizována tím, že v daném právním vztahu je alespoň 
jeden z jeho subjektů vykonavatelem veřejné moci.“ 
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„komplexní posouzení“ případu považuje především zákon č. 20/1966 Sb., o péči 

o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, který byl nahrazen s účinností k 1. 4. 2012 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, ve znění pozdějších předpisů, 

a dále zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Nejvyšší soud v odůvodnění svého rozsudku uvedl především to, že „(p)odle 

§ 33 zákona o veřejném zdravotním pojištění lázeňskou péči, včetně určení stupně 

naléhavosti, poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu, doporučuje 

ošetřující lékař, potvrzuje revizní lékař a hradí příslušná zdravotní pojišťovna. … 

Komplexní lázeňská péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou (odst. 4). … 

Z uvedeného je zřejmé, že především komplexní lázeňská péče ve smyslu péče 

zdravotní, je výlučně péče poskytovaná na základě shora uvedených kritérií, zejména 

pak na základě doporučení lékaře za účelem léčení konkrétních, přesně specifikovaných 

onemocnění.“39 

Soud tedy stanovil jako další („pomocné“) kriterium pro posouzení, zda je daný 

subjekt povinen k platbě autorské odměny, diferencování mezi pacienty s komplexní 

lázeňskou péčí, která je zcela hrazena zdravotní pojišťovnou (tzv. lázeňský pobyt „na 

křížek“ předepsaný lékařem) na straně jedné a ostatními ubytovanými (zde se jedná 

zejména o wellness pobyty hrazené samotnými ubytovanými) na straně druhé. V prvém 

uvedeném případě pak Nejvyšší soud konstatuje, že pobyt je osvobozen od daně 

z přidané hodnoty, tudíž je nutné chápat ubytování pacientů s komplexní lázeňskou péčí 

jako nezbytnou součást lázeňského pobytu (a to vedle léčebných procedur a stravování, 

jež jsou taktéž hrazeny z veřejného zdravotního pojištění). Proto se přiklání k názoru, že 

(minimálně) za tyto „komplexní“ lázeňské pobyty není třeba autorskou odměnu uhradit, 

protože jsou splněny obě podmínky zakotvené ustanovením § 23 věty poslední 

autorského zákona. 

Nejvyšší soud dodává, že „(n)elze přehlédnout, že podle § 58 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jsou od daně osvobozeny zdravotnické služby 

a zboží, jimiž se ve smyslu odst. 1 uvedeného ustanovení, ve znění do 31.12.2008, pro 

účely tohoto zákona rozumí služby zdravotní péče a související služby poskytované 

oprávněnými subjekty pacientům a osobám, jimž je taková péče určena, vymezené 

                                                             
39 Str. 7 citovaného rozsudku 
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zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Za zdravotnické služby se nepovažují 

zdanitelná plnění uskutečňovaná očními optiky. 

V komentáři k tomuto ustanovení (Drábová Milena, Holubová Olga, Tomíček 

Milan: Komentář ASPI, KWK, pod identifikačním číslem KO235_2004CZ) se uvádí, že 

stejně jako nemocniční péče se posuzuje i péče lázeňská. Je-li pacientovi poskytnuta 

služba zdravotní péče spojená s pobytem po stanovený počet dnů či týdnů, jakou je 

například rehabilitace po operaci nebo léčebný program na snížení váhy, kdy je 

pacientovi poskytovaná komplexní lékařem indikovaná zdravotní péče s předem 

stanoveným programem a cenou, pak se jedná o ústavní péči osvobozenou od daně 

podle § 58, a to včetně souvisejících služeb, bez nichž tato péče nemůže být poskytnuta 

(např. vstupní lékařská prohlídka, ubytování a stravování). 

Uvedený výklad, je pak třeba podle názoru odvolacího soudu analogicky 

vztáhnout i na pojem ‚zdravotní péče‘ v poslední větě § 23 autorského zákona. Bylo 

proto na odvolacím soudu (resp. soudu prvního stupně) podrobit daný případ užití 

autorských děl tříkrokovému testu, a odpovědět tak na jím kladené otázky.  

Pro účely posuzovaného případu je třeba důsledně rozlišovat mezi ‚pacienty‘ ve 

smyslu § 33 zákona o veřejném zdravotním pojištění, resp. § 19 zákona o péči o zdraví 

lidu a ostatními lázeňskými hosty v lázeňských zařízeních ubytovanými pouze na 

komerčním základě. Je pak nepochybné, že poměr kapacity ubytovacích lázeňských 

prostor, využívaných v souvislosti s výlučným poskytováním zdravotní péče a kapacity 

ubytovacích prostor využívaných k ubytování na komerčním základě, je ověřitelný.  

Odvolací soud však, jak již bylo uvedeno shora, vyšel bez dalšího z názoru, že na 

pokojích lázeňských zařízení nedochází k pravidelnému léčebnému procesu, tedy ani 

k poskytování zdravotní péče, takže jeho rozsudek nelze považovat za správný. Nejvyšší 

soud České republiky proto napadený rozsudek podle ustanovení § 243b odst. 2, části 

věty za středníkem o.s.ř. zrušil. Protože důvody proč se tak stalo, platí i pro rozhodnutí 

soudu prvního stupně, bylo zrušeno i toto rozhodnutí a věc byla vrácena Krajskému 

soudu v Českých Budějovicích k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 o.s.ř.).“40 

Uvedené právní věty lze považovat za průlomové ve vztahu k vývoji judikatury 

v lázeňských kauzách. Podle názoru soudu musí být v každém jednotlivém případě 

                                                             
40 Str. 9 citovaného rozsudku 
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důsledně rozlišováno mezi ubytovaným (pacientem) s komplexní lázeňskou péčí 

a ubytovaným, jenž si svůj lázeňský pobyt zcela (či zčásti) hradí sám. 

Z uvedených důvodů pak Nejvyšší soud ČR zrušil dříve jmenované rozsudky 

a vrátil věc Krajskému soudu v Českých Budějovicích k dalšímu projednání. 

Jako problematická se jeví především skutečnost, že Nejvyšší soud České 

republiky se nevypořádal s rozsudkem SGAE, který je dle mého názoru (rozvedeného 

v následujícím textu) pro posouzení (eventuální) povinnosti lázeňských zařízení 

k platbě autorské odměny rozhodující. 

Rovněž navázání soukromoprávního předpisu, jakým je autorský zákon, a z něj 

plynoucího práva autorů na odměnu za sdělování jejich děl veřejnosti, na veřejnoprávní 

předpis, zde na zákon o dani z přidané hodnoty, nepovažuji za nejvhodnější řešení. 

Z tohoto pohledu vykazuje rozsudek Nejvyššího soudu České republiky dílčí 

nedostatky, které jej nečiní zcela argumentačně přesvědčivým. 

Pro úplnost je však třeba dodat, že rozsudkem s v zásadě stejným odůvodněním 

potvrdil Nejvyšší soud ČR svůj právní názor na danou problematiku i v dalším 

rozhodnutí, kterým je rozsudek ze dne 28. 3. 2013 vydaný pod sp. zn. 30 Cdo 

3093/2012 ve věci O o. s. (kolektivní správce) proti L. A., s. r. o. (provozovatel 

lázeňského zařízení). 

 

2.1.7 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 2. 2013, 

sp. zn. 12 EC 77/2012 
Jedná se o lázeňskou kauzu, ve které podal žalobu jiný kolektivní správce než 

uvedený v rozhodnutích rozebíraných v podkapitolách 2.1.4 – 2.1.6 (byl jím kolektivní 

správce I. o. s.), ale v níž jako žalovaný vystupovalo totéž lázeňské zařízení.  

Rozsudek byl vydán nedlouho po vyhlášení rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 31. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3056/2012, o němž bylo pojednáno výše. 

Protože v rozebíraném případě považuji za klíčové skutkové posouzení věci, 

níže shrnu skutkové okolnosti tohoto případu. 

Soud provedl výslech svědků, a to primářky lázeňského zařízení a jeho vrchní 

zdravotní sestry. Z výpovědí plyne, že lázeňské zařízení disponuje sesternou, kde je 24 

hodinová služba. Lékaři končí službu po 16. hodině, jeden z nich drží pohotovost a je 

připraven se v případě potřeby dostavit na pracoviště. Pobyt pacientů trvá zpravidla 21 
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dní. Pravidelné procedury na pokojích neprobíhají, ty probíhají ve vyhrazených 

prostorách. Pokud se pacientovi přitíží, lékařská péče je mu poskytnuta přímo na pokoji. 

Lékařskou péči na ubytovacím zařízení (přesněji řečeno mimo tzv. balneoprovoz) 

využije v průměru 20 – 25 % pacientů. Pokoje jsou vybaveny podobně jako hotelové 

pokoje, nedisponují zvláštní zdravotnickou technikou ani nemocničními postelemi. 

Zvláště starší lidé jsou podle výpovědi svědkyně často „vykolejeni“, když 

přijedou do lázní a nejsou ve svém prostředí. Proto je pro ně lepší, když vědí, že je pro 

ně i v ubytovacím zařízení dostupný lékař. Byli by nemile překvapeni, kdyby tomu tak 

nebylo. Televizory patří k ubytovacímu standardu; přítomnost televizoru na pokoji ale 

nemá žádný vliv na zdravotní stav pacienta. Nelze ani vyloučit, že pokud by si pacienti 

měli vybrat mezi lázeňským zařízením vybaveným televizory a zařízením, jehož pokoje 

by televizory nedisponovalo, vybrali by si první z uvedených variant. 

V případě akutního onemocnění například chřipkou za pacientem na pokoj 

dochází zdravotnický personál. Pravidelná denní zdravotnická péče na pokojích 

neprobíhá. V lázních není nemocniční režim. Pokud mají pacienti zdravotní problém, 

mohou dojít na sesternu vzdálenou cca 20 metrů. Odběry krve jsou na pokojích 

zakázány, existuje speciální odběrová místnost.41 

Pokud jde o právní posouzení věci, soud konstatoval, že „(z)dravotní péčí se dle 

přesvědčení soudu rozumí nejen bezprostřední zdravotnické zákroky a výkony, ale 

soubor všech činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem předcházení, 

odhalení a odstranění nemoci, …“42 

Krajský soud nově definoval pojem zdravotní péče, a to v porovnání s předchozí 

judikaturou extenzivně. Poukázal přitom na dotčená ustanovení zákona o zdravotních 

službách, jenž sice nebyl v posuzovaném období účinný, ale který pouze modifikoval 

dosud používanou terminologii. 

„(S)oud dospěl k závěru, že i v ubytovacích prostorách lázeňského zařízení 

žalovaného dochází k poskytování zdravotní péče či k činnosti vykonávané odbornými 

zdravotními pracovníky v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče, i v těchto 

prostorách je pro pacienty zajištěna 24 hodinová zdravotnická služba. … Zdravotní 

péče tohoto typu je pacienty hojně využívána, a to v rozsahu 20 – 25 % celkového 
                                                             
41 Vylíčení skutkových okolností je volně převzato z textu odůvodnění rozebíraného rozsudku, a to z jeho 
stran 6 - 8 
42 Str. 10 – 11 citovaného rozsudku 
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objemu ubytovaných pacientů. … Pokud na pokojích ubytovací části lázeňského zařízení 

jsou umístěny televizní přístroje a jejich prostřednictvím dochází ke zpřístupňování děl 

pacientům lázeňského zařízení, jde nepochybně o zpřístupňování rozhlasového a 

televizního vysílání při poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, jak má 

namysli ust. § 23 věta třetí autorského zákona a takovéto provozování rozhlasového a 

televizního vysílání se tedy nepovažuje za provozování rozhlasového a televizního 

vysílání podle § 18 odst. 3 autorského zákona, tedy za sdělování díla veřejnosti. 

Soud tedy uzavřel, že na žalovaného se vztahuje výjimka § 23 věta třetí 

autorského zákona, žalovaný tak není povinen hradit žalobci, kolektivnímu správci 

autorských práv odměnu za provozování rozhlasového a televizního vysílání.“43 

Došlo tedy k definitivnímu odklonu od právního názoru, který přijal tentýž soud 

ve svém rozsudku ze dne 8. 11. 2010 ve věci vedené proti témuž žalovanému.  

Dovolím si však na tomto místě učinit několik kritických poznámek k tomuto 

judikátu. Soud se nevypořádal s rozhodnutím tehdejšího SDES ve věci SGAE a 

s rozhodnutím SDEU ze dne 15. 3. 2012, SCF v. Marco Del Corso, C-135/10, dosud 

nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí (označován dále i jako „Del Corso“) a omezil se 

toliko na konstatování, že v souladu se svědeckými výpověďmi zaměstnankyň 

žalovaného „není pochyb“ o tom, že výjimka uvedená v ust. § 23 věta 3. autorského 

zákona se na žalovaného vztahuje. Kusé odůvodnění rozsudku se nejeví jako 

argumentačně silné; soud prvního stupně se především nevypořádal s často 

protichůdnými tvrzeními svědkyň a učinil paušální závěr o tom, že na žalovaného 

výjimka uvedená v § 23 věta poslední autorského zákona dopadá. 

Jako diskutabilní spatřuji také zamítnutí rozsudku v celém rozsahu, a to 

navzdory tomu, že svědkyně přiznávají, že na pokojích samotných není zdravotní péče 

poskytována; pokud jde o zdravotní péči poskytovanou mimo prostory pokojů, využívá 

ji toliko 20 – 25 % ubytovaných osob. 

Nebyla taktéž zohledněna skutečnost, že na pokojích lázeňského zařízení jsou 

ubytování i samoplátci, tedy čistě hoteloví hosté, kteří si pobyt hradí sami jako tzv. 

wellness pobyt. Přinejmenším u této skupiny ubytovaných je tedy plošná argumentace 

soudu značně nepřesvědčivá, zvláště když se nejedná o statisticky nevýznamnou 

skupinu lázeňských hostů. Podle zdravotnické statistiky z roku 2009 vydané Ústavem 

                                                             
43 Str. 11 citovaného rozsudku 
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zdravotnických informací a statistiky ČR totiž činí celkový počet pacientů s komplexní 

či příspěvkovou lázeňskou péčí (tedy péčí, jež je zcela či alespoň zčásti hrazená 

zdravotními pojišťovnami) celkem 123.136 pacientů; v případě samoplátců (čili osob 

s pobytem plně na vlastní náklady) se jedná o 255.045 osob44, tedy o více než 

dvojnásobný počet oproti kategorii prvé. Navíc není možné opomenout fakt, že 

i „příspěvkoví“ pacienti si ubytování v lázních hradí sami; z veřejného zdravotního 

pojištění jsou jim hrazeny pouze lázeňské procedury. Proto by bylo zřejmě vhodnější 

i tuto kategorii ubytovaných vyčlenit. V takovém případě je možné dojít k počtu 

108.025 pacientů s komplexní lázeňskou péčí oproti 270.146 pacientům s příspěvkovou 

péčí a samoplátcům. 

Závěr o zamítnutí žaloby navíc není nijak právně podložen; soud pouze judikuje, 

že „jde nepochybně o zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání při 

poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení“, aniž by tento svůj závěr jakkoli 

odůvodnil. 

 

2.2 Judikatura Soudního dvora Evropské unie 
Pro komplexní posouzení problematiky (eventuální) povinnosti lázeňských 

zařízení k platbě autorské odměny je určující nejenom předchozí judikatura 

vnitrostátních soudů v České republice, ale i judikatura Soudního dvora Evropské unie, 

dříve Evropského soudního dvora či Soudního dvora Evropských společenství (dále 

budu pro tento soudní orgán používat souhrnné označení „Soudní dvůr“ nebo také 

„SDEU“). Na rozsudky Soudního dvora vnitrostátní judikatura nezřídka odkazuje45; 

není rovněž možné opomenout fakt, že v případně unijních předpisů se uplatní zásada 

aplikační přednosti unijního práva před národním právem46. Národní soudy jsou tak 

                                                             
44 Str. 26 zdravotnické statistiky „Lázeňská péče 2009“ vydané Ústavem zdravotnických informací a 
statistiky ČR  
45 Např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 22. 10. 2008 vydaný pod sp. zn. 30 Cdo 
2277/2007 ve věci žalobce I. o.s. proti žalovanému H. S., s.r.o., nebo rozsudek Nejvyššího soudu v Brně 
vydaný 28. 3. 2013 pod sp. zn. 30 Cdo 3093/2012 ve věci žalobce O. o.s. proti žalovanému L. A., s.r.o.; 
oba tyto rozsudky, ač vydané v rozmezí několika let, ukazují na skutečnost, že Nejvyšší soud správně 
považoval za potřebné se s relevantní judikaturou SDEU (SDES) vypořádat 
46 Stanoví tak rozsudek ESD ve věci Costa v. ENEL, ECR 585 (6/64) 
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povinny rozhodnutí Soudního dvora respektovat; v opačném případě by došlo 

k nesprávné aplikaci unijního práva47. 

Níže rozeberu dva nejvýznamnější rozsudky, které se úzce vztahují 

k problematice lázeňských kauz; jedná se o rozhodnutí Soudního dvora ze dne 7. 12. 

2006, SGAE v. Rafael Hoteles SA, C-306/05, Sb. rozh. s. I-11519, a dále rozsudek ze 

dne 15. 3. 2012, SCF v. Marco Del Corso, C-135/10, dosud nezveřejněný ve Sbírce 

rozhodnutí. 

Krátce se zmíním rovněž o probíhajícím řízení o předběžné otázce ve věci OSA 

v. Léčebné lázně Mariánské Lázně, C-351/12, které se problematiky placení autorských 

odměn lázeňskými zařízeními přímo dotýká. 

 

2.2.1 Rozsudek ze dne 7. 12. 2006, SGAE v. Rafael Hoteles SA, C-306/05 
Jedná se o průlomový rozsudek Soudního dvora, jímž SDEU přiznal relevanci 

některým základním principům, jež byly dále určující pro judikaturu vnitrostátních 

soudů (nevyjímaje Českou republiku). 

Spor ve vnitrostátním řízení tkví v tom, že SGAE coby španělský kolektivní 

správce oprávněný k výběru autorské odměny se domáhá jejího zaplacení po 

společnosti Rafael Hoteles SA coby provozovateli sítě hotelů. Podle názoru SGAE totiž 

užívání televizních přijímačů v hotelových pokojích představuje sdělování děl 

veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 Informační směrnice48. 

K položeným předběžným otázkám SDEU konstatoval, že „(v) takovém 

kontextu, jako ve věci v původním řízení, je třeba zvolit globální přístup vyžadující 

zohlednit jednak nejen klienty obývající pokoje hotelového zařízení, kteří jsou jako 

jediní výslovně uvedeni v předběžných otázkách, ale rovněž klienty, kteří jsou přítomni 

ve všech ostatních prostorách uvedeného zařízení a mají ve svém dosahu v nich 

umístěný televizní přijímač. Krom toho je třeba zohlednit okolnost, že se obyčejně 

klienti v takovém zařízení rychle střídají. Obecně se jedná o dosti vysoký počet osob, 

takže tyto musí být považovány s ohledem na hlavní cíl směrnice 2001/29, tak jak byl 

připomenut v bodě 36 rozsudku v projednávané věci, za veřejnost.“49 

                                                             
47 Podle čl. 267 SFEU má Soudní dvůr EU pravomoc rozhodovat mimo jiné o předběžných otázkách 
týkajících se výkladu primárního práva EU, jehož ustanovení jsou členské státy povinny respektovat. 
48 Volně převzato z citovaného rozsudku, body 20 - 23 
49 Bod 38 citovaného rozsudku 
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V tomto bodě se SDEU vyjádřil především k pojmu sdělování veřejnosti, který 

není v Informační směrnici zcela uspokojivě definován50. Aby mohl být naplněn 

definiční pojem veřejnosti, stanovil SDEU, že klienti se v pokojích ubytovacího zařízení 

musejí „rychle střídat“. Pouze tehdy, když k této obměně na straně hostů dochází, je 

možné hovořit o „veřejnosti“. 

„Rovněž je namístě uvést, že sdělování, ke kterému dochází za takových 

okolností, jako v původním řízení, musí být podle čl. 11bis prvního pododstavce bodu ii) 

Bernské úmluvy považováno za sdělování uskutečňované vysílací organizací odlišnou 

od původní. Takový přenos se tak uskutečňuje pro veřejnost odlišnou od veřejnosti, ke 

které směřovalo původní sdělování díla, to znamená pro novou veřejnost. 

Jak totiž vysvětluje průvodce Bernskou úmluvou, výkladový dokument 

vypracovaný WIPO, který, aniž by byl právně závazný, nicméně přispívá k výkladu 

uvedené úmluvy, autor tím, že udělí souhlas k vysílání svého díla rozhlasem či televizí, 

zohledňuje pouze přímé uživatele, to znamená držitele přijímačů, kteří jednotlivě nebo 

v soukromém či rodinném kruhu přijímají jednotlivé pořady. Podle tohoto průvodce, 

jakmile k tomuto příjmu dochází pro širší okruh obecenstva nezávislým aktem, 

prostřednictvím kterého je vysílané dílo sdělováno nové veřejnosti, a někdy i za účelem 

dosažení zisku, může využívat poslechu nebo sledování díla nová část veřejnosti 

přijímající pořad a sdělování pořadu prostřednictvím tlampačů nebo podobných 

zařízení již není pouhým příjmem samotného pořadu. Jak uvádí zmíněný průvodce, tento 

veřejný příjem dává podnět k využití výlučného práva autora ke svolení tohoto příjmu. 

Klienti hotelového zařízení přitom představují takovou novou veřejnost. 

Rozšiřování díla vysílaného rozhlasem či televizí pro tyto klienty prostřednictvím 

televizních přijímačů totiž nepředstavuje pouhý technický prostředek směřující 

k zajištění nebo zlepšení příjmu původního pořadu v oblasti pokrytí signálem. Naopak, 

hotelové zařízení je subjektem, který zprostředkovává, při plném vědomí důsledků svého 

chování, svým klientům přístup k chráněnému dílu. Při neexistenci tohoto 

zprostředkování by totiž tito klienti v zásadě nemohli mít požitek z vysílaného díla, 

přestože by se nacházeli uvnitř uvedené oblasti.“51 

                                                             
50 Uvádí to sám SDEU v bodě 33 citovaného rozsudku 
51 Body 40 - 42 citovaného rozsudku 
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SDEU těmito právními větami připomněl, že je nutné rozlišovat mezi veřejností 

„původní“ a veřejností „novou“. Tato odlišnost spočívá především v tom, že „nová“ 

veřejnost představuje veřejnost odlišnou od té, ke které směřovalo původní sdělování 

díla. Nová veřejnost tedy nereprezentuje původní uživatele; dochází naopak 

k zprostředkování vysílání osobám odlišným od provozovatele televizního přístroje, a to 

za účelem dosažení zisku. Uživatelem (a osobou povinnou k platbě autorské odměny) je 

pak v tomto případě provozovatel ubytovacího zařízení; ubytovaní hosté („nová 

veřejnost“) jsou pouze beneficiáři poskytované služby. 

V této souvislosti nelze opomenout stanovisko generální advokátky SDEU 

Eleanor Sharpston, jež prezentovala právě v souvislosti s uvedeným případem: „Ačkoli 

z podstaty samé nelze přesně určit počet osob přijímajících vysílání, autor má za to, že 

jím poskytnutá licence k vysílání zahrnuje pouze přímé obecenstvo přijímající signál 

v rodinném kruhu. Jakmile k tomuto příjmu dochází pro širší okruh obecenstva, a někdy 

i za účelem dosažení zisku, může mít požitek z díla další část veřejnosti a již nejde 

o pouhé vysílání. Autorovi je umožněna kontrola nad tímto novým veřejným 

provozováním díla.“52 

Zpřístupnění díla klientovi ubytovanému v hotelovém pokoji tedy není kryto 

licencí, kterou kolektivní správce uděluje televizním či rozhlasovým vysílatelům; 

v daném případě se totiž nejedná o obecenstvo tvořené rodinou statutárních orgánů 

hotelového zařízení ani jeho zaměstnanci, nýbrž o vnější, od žalovaného oddělenou 

skupinu osob.  

Soudní dvůr své úvahy dále prohlubuje, když stanoví, že „z čl. 3 odst. 1 

směrnice 2001/29 a z čl. 8 smlouvy WIPO o právu autorském vyplývá, že proto, aby 

docházelo ke sdělování veřejnosti, stačí, aby bylo dílo zpřístupněno veřejnosti tak, aby 

osoby, které ji tvoří, k němu měly přístup. Proto není v tomto ohledu rozhodující, na 

rozdíl od tvrzení společnosti Rafael a Irska, že klienti, kteří si televizní přijímač 

nezapnuli, neměli ve skutečnosti k dílům přístup. 

Krom toho, z poznatků ve spisu předloženém Soudnímu dvoru vyplývá, že 

zprostředkování přístupu k dílu vysílanému rozhlasem či televizí hotelovým zařízením 

svým klientům, musí být považováno za poskytnutí dodatečné služby s cílem dosažení 

                                                             
52 Odstavec 50 stanoviska generální advokátky Eleanor Sharpston ve věci SGAE předneseného dne 13. 7. 
2006 
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určitého zisku. Nelze totiž vážně zpochybnit, že nabídka této služby ovlivňuje úroveň 

hotelu, a tím i cenu pokojů. Proto, i za předpokladu, jak uplatňuje Komise Evropských 

společenství, že sledování zisku jako cíle není podmínkou nezbytnou pro existenci 

sdělování veřejnosti, je v každém případě prokázáno, že zisková povaha sdělování, za 

takových okolností jako v původním řízení, existuje.   

Ačkoliv však pouhé poskytnutí fyzického zařízení, obyčejně zahrnujícího mimo 

hotelové zařízení i podniky specializované na prodej nebo pronájem televizních 

přijímačů, nepředstavuje jako takové sdělování ve smyslu směrnice 2001/29, nemění to 

nic na tom, že toto zařízení může učinit technicky možným přístup veřejnosti k dílům 

vysílaným rozhlasem či televizí. Proto, poskytuje-li hotelové zařízení prostřednictvím 

takto umístěných televizních přijímačů signál svým klientům ubytovaným v pokojích 

tohoto zařízení, jedná se o sdělování veřejnosti, aniž by bylo nutné se zabývat tím, jaká 

technika přenosu signálu je užívána.“53 (pozn. zvýraznění přidáno) 

Soudní dvůr zdůrazňuje v bodě 43 citovaného rozsudku princip tzv. potenciální 

recepce54 autorských děl, tedy autorskoprávní irelevanci skutečnosti, zda televizor 

hotelový host zapnul a autorská díla na něm fakticky sledoval; postačí pouze možnost 

(potencialita), že tomu tak být skutečně mohlo. 

Zmíněn je rovněž hospodářský aspekt umístění technicky způsobilých přijímačů 

na ubytovací pokoje – v případě hotelových zařízení je vybavenost pokojů televizory 

dokonce nutnou podmínkou k tomu, aby hotel byl ohodnocen náležitým počtem 

hvězdiček55; hospodářský prospěch z umístění televizoru pro provozovatele hotelového 

zařízení je tedy nepochybný. 

V bodě 46 citovaného rozsudku pak SDEU seznal, že poskytování signálu 

hotelovým hostům prostřednictvím technicky způsobilých zařízení je bez dalšího nutné 

považovat za sdělování díla veřejnosti. Promítneme-li tuto skutečnost do ust. § 18  

a § 23 českého autorského zákona, je možné z uvedeného snadno vyvodit důvod pro 

                                                             
53 Body 43, 44, 46 citovaného rozsudku 
54 Shodně i TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007), komentář k § 18 
autorského zákona, str. 218  a rovněž Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 5. 6. 2000, sp. zn. 3 
Co 10/2000   
55 Stanoví tak body 123 - 125 Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky 2010 – 
2012 vydané Asociací hotelů a restaurací ČR 
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zrušení výjimky pro ubytovací zařízení, která byla v autorském zákoně zakotvena  

coby věta 2. ust. § 23 AZ v období od 23. 2. 2005 do 18. 5. 2008.56 

Soudní dvůr se rovněž zabýval otázkou, zda soukromá povaha pokojů 

hotelového zařízení brání tomu, aby zpřístupňování děl v těchto prostorách 

představovalo sdělování veřejnosti. 

Na tuto otázku odpověděl v bodech 50 a 51 citovaného rozsudku: „Jak ze znění, 

tak z ducha čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29 a článku 8 smlouvy WIPO o právu 

autorském, kdy oba vyžadují svolení autora nikoliv pro přenosy na veřejném místě nebo 

na místě přístupném veřejnosti, ale pro sdělování, kterými se dílo zpřístupňuje 

veřejnosti, totiž vyplývá, že soukromá, nebo veřejná povaha místa sdělování je 

bezvýznamná. 

Krom toho, podle ustanovení směrnice 2001/29 a smlouvy WIPO o právu 

autorském zahrnuje právo na sdělování veřejnosti zpřístupnění děl veřejnosti takovým 

způsobem, že každý jednotlivec má k těmto dílům přístup z místa a v době, které si zvolí. 

Uvedené právo na zpřístupnění děl veřejnosti, a tedy i na sdělování veřejnosti, by 

v důsledku toho bylo zjevně zbaveno své podstaty, pokud by se netýkalo rovněž 

sdělování uskutečňovaných v soukromých prostorách.“ 

Soukromá povaha pokojů ubytovacích zařízení je autorskoprávně irelevantní; 

pro posuzovaný případ je zcela nerozhodné, zda televizor byl umístěn ve společných 

(„veřejných“) prostorách ubytovacího zařízení (hotelová lobby) nebo na pokojích 

ubytovacího zařízení (tedy v prostorách „soukromých“).  

 

2.2.2 Rozsudek ze dne 15. 3. 2012, SCF v. Marco Del Corso, C-135/10 
Druhý z klíčových rozsudků Soudního dvora, jenž modifikoval některé právní 

věty přijaté v rozsudku SGAE a na problematiku lázeňských kauz dopadá rovněž, a to 

z titulu samotné povahy věci – na straně žalovaného v původním řízení se totiž objevuje 

zubní lékař, který ve své soukromé ordinaci umístil rozhlasový přijímač, za jehož 

provozování požaduje italský kolektivní správce SCF zaplacení autorské odměny. 

Soudní dvůr nejprve zpřesňuje položenou předběžnou otázku, když konstatuje, 

že „(z)a těchto podmínek je třeba čtvrté a páté otázce rozumět tak, že jejich podstatou 

je, zda musí být pojem ‚sdělování veřejnosti‘ ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 92/100 

                                                             
56 Stručné pojednání o genezi a zrušení uvedeného ustanovení jsme uvedli v předchozím textu této práce 
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vykládán v tom smyslu, že se vztahuje na bezplatné šíření zvukových záznamů v kabinetu 

zubního lékaře pro pacienty nezávisle na jejich vůli v rámci výkonu svobodného 

povolání, a zda takové šíření zakládá právo výrobců zvukových záznamů na odměnu.“57 

Soudní dvůr seznal, že v takovém případě se nepoužijí ustanovení Informační 

směrnice, protože tato dopadá pouze na užití „interaktivních přenosů na požádání“, 

které se vyznačují tím, že veřejnost má k nim přístup z místa a v době, které si zvolí. 

V řešené věci se však o zmíněné užití nejednalo; původní řízení se týkalo pouze šíření 

hudby prostřednictvím rozhlasu v „kabinetu“58 zubního lékaře pro pacienty, kteří se 

v něm nacházejí.59 

Pokud jde o pojem sdělování veřejnosti, charakterizuje jej rozsudek takto: 

„V souvislosti s pojmem ‚sdělování veřejnosti‘ je třeba úvodem poznamenat, že se tento 

pojem nachází nejen v čl. 8 odst. 2 směrnice 92/100, tedy v ustanovení, které je 

relevantní ve věci v původním řízení, ale rovněž v čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29, a dále 

zejména v článku 12 Římské úmluvy, článku 15 Smlouvy WPPT a čl. 14 odst. 1 Dohody 

TRIPS. 

Jak vyplývá z bodu 55 tohoto rozsudku, pojem ‚sdělování veřejnosti‘ musí být 

vykládán ve světle odpovídajících pojmů obsažených v Římské úmluvě, Dohodě TRIPS 

a Smlouvě WPPT a takovým způsobem, aby byl s těmito mezinárodními smlouvami 

i nadále v souladu, a to rovněž s přihlédnutím ke kontextu, v němž jsou takové pojmy 

použity, a k účelu sledovanému ustanoveními uvedených mezinárodních smluv.“60 

Ačkoli tedy Soudní dvůr konstatoval nepoužitelnost Informační směrnice pro 

tento případ, pojem sdělování veřejnosti je podle jeho názoru možno vykládat v zásadě 

shodně se zněním, v jakém je zakotven v Informační směrnici, v Římské úmluvě, 

Dohodě TRIPS či Smlouvě WPPT. 

Soud zopakoval i úlohu uživatele, když konstatoval, že „Soudní dvůr již 

zdůraznil nevyhnutelnou úlohu uživatele. Soudní dvůr tak ve vztahu k provozovateli 

hotelového a restauračního zařízení rozhodl, že jeho jednání představuje sdělení ve 

                                                             
57 Bod 64 citovaného rozsudku 
58 „Kabinetem“ zubního lékaře pak je třeba chápat nejenom samotnou ordinaci, ale i čekárnu, jak plyne 
z původního italského znění pojmu („uno studio odontoiatrico“); uvedené plyne i z bodu 98 rozsudku  
(„… závisí na okamžiku jejich příchodu do kabinetu a délce jejich čekání, jakož i na povaze ošetření, 
které jim je poskytnuto“) 
59 Bod 59 a 60 citovaného rozsudku 
60 Body 70 a 71 citovaného rozsudku 
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smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29, pokud při plné znalosti důsledků svého jednání 

tento provozovatel zprostředkuje svým hostům přístup k rozhlasovému nebo televiznímu 

vysílání obsahujícímu chráněné dílo.“61 

Soudní dvůr se dále zabýval problematikou kritéria „dosti vysokého počtu 

osob“, který definoval již ve svém rozsudku ve věci SGAE62: „Co se dále týče kritéria 

týkajícího se ‚dosti vysokého počtu osob‘, je třeba uvést, že z tohoto kritéria vyplývá, že 

pojem veřejnost zahrnuje určitý minimální práh, což z tohoto pojmu vylučuje příliš 

malý, či dokonce nevýznamný počet dotčených osob. 

Za účelem určení tohoto počtu Soudní dvůr přihlédl ke kumulativním účinkům 

vyplývajícím ze zpřístupnění děl potenciálním posluchačům (viz výše uvedený rozsudek 

SGAE, bod 39). V tomto ohledu je relevantní nejen skutečnost, kolik osob má přístup 

k témuž dílu souběžně, ale rovněž skutečnost, kolik z těchto osob k němu má přístup 

postupně. 

Konkrétně je třeba uvést, že Soudní dvůr již rozhodl, že zprostředkování přístupu 

k dílu vysílanému rozhlasem či televizí provozovatelem hotelového zařízení pro jeho 

hosty musí být považováno za poskytnutí dodatečné služby s cílem dosažení určitého 

prospěchu v rozsahu, v němž nabídka této služby ovlivňuje úroveň jeho zařízení, a tím 

i cenu pokojů. Obdobně Soudní dvůr rozhodl, že provozovatel restauračního zařízení 

přenáší díla vysílaná rozhlasem či televizí za účelem ovlivnění návštěvnosti a že se tento 

přenos může odrážet v návštěvnosti tohoto zařízení a potažmo v jeho hospodářských 

výsledcích (v tomto smyslu viz výše uvedené rozsudky SGAE, bod 44, jakož i Football 

Association Premier League a další, bod 205).“63 

Došlo tedy k upřesnění relativně neurčitého právního pojmu, jejž nyní Soudní 

dvůr precizoval. Aby bylo možné hovořit o dosti vysokém počtu osob, musí být tento 

počet vyšší než příliš malý, nebo dokonce nevýznamný počet dotčených osob. Je však 

třeba zkoumat nejen to, kolik osob má k dílu přístup souběžně, ale také skutečnost, 

kolik osob k němu má přístup postupně (následně). Zdůraznil rovněž nutnost zohlednění 

hospodářského prospěchu z umístění technicky způsobilého přístroje do prostor, kde 

k němu má veřejnost přístup, a to zcela v souladu s rozhodnutím ve věci SGAE64. 

                                                             
61 Bod 82 rozsudku Del Corso 
62 Bod 38 rozsudku ve věci SGAE 
63 Body 86 - 88 citovaného rozsudku 
64 Bod 44 rozsudku ve věci SGAE 
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V rozebíraném rozsudku pokračuje Soudní dvůr tak, že „je nutno konstatovat, že 

v případě pacientů zubního lékaře se jedná o malý či dokonce nepatrný počet osob, 

jelikož okruh osob současně přítomných v jeho kabinetu je zpravidla velmi omezený. 

Mimoto, i když se pacienti střídají, nic to nemění na tom, že tito střídající se pacienti 

nejsou zpravidla posluchači týchž zvukových záznamů, zejména zvukových záznamů 

vysílaných rozhlasem nebo televizí.“65 

Na rozdíl od rozsudku ve věci SGAE tedy podle soudu není splněna podmínka 

„dosti velkého počtu osob“. 

Tento argument však není jediným, kterým se rozsudky ve věci SGAE a ve věci 

Del Corso odlišují; soud totiž dále shledává, že „nelze zpochybnit, že v takové situaci, 

jako je situace ve věci v původním řízení, zubní lékař, který šíří jakožto hudební kulisu 

zvukové záznamy za přítomnosti svých pacientů, nemůže ani důvodně očekávat, že pouze 

díky tomuto šíření dojde k nárůstu počtu pacientů jeho kabinetu, ani zvýšit ceny péče, 

kterou poskytuje. Toto šíření tudíž nemůže mít samo o sobě dopad na příjmy tohoto 

zubního lékaře. 

Pacienti zubního lékaře totiž navštěvují kabinet zubního lékaře pouze s tím 

cílem, aby se jim dostalo péče, přičemž šíření zvukových záznamů k poskytování zubní 

péče inherentně nepatří. Jejich přístup k některým zvukovým záznamům je pouze 

nahodilý a nezávislý na jejich přání, závisí na okamžiku jejich příchodu do kabinetu 

a délce jejich čekání, jakož i na povaze ošetření, které jim je poskytnuto. Za těchto 

podmínek nelze předpokládat, že by obvyklí pacienti zubního lékaře byli k dotčenému 

šíření vnímaví.“66 

Schází tedy hledisko výdělečné povahy sdělování děl veřejnosti (pacientům); 

zubní lékař stěží může očekávat, že přítomnost rozhlasového přijímače mu zajistí přímý 

či nepřímý ekonomický prospěch v podobě zvýšeného počtu pacientů, kteří navíc ani 

nemají možnost o své vůli ovlivňovat obsah sdělování.  

Rozebrané rozsudky vykazují nejen po skutkové, ale i po právní stránce řadu 

odlišností; oba jsou však svou povahou problematice lázeňských kauz blízké (ať už 

z toho důvodu, že lázeňská zařízení poskytují mimo jiné i ubytovací služby a jejich 

pokoje jsou vybaveny televizory, nebo z toho důvodu, že se bez výjimky jedná 

                                                             
65 Bod 96 citovaného rozsudku 
66 Body 97 a 98 citovaného rozsudku 
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o registrovaná zdravotnická zařízení). Odlišnostmi rozsudků se budu podrobněji 

zabývat v kapitole čtvrté týkající se případové studie - modelového rozsudku. 

 

2.2.3 Probíhající řízení ve věci OSA v. Léčebné lázně Mariánské Lázně,  

C-351/12 
Toto řízení se přímo dotýká problematiky placení autorských odměn za 

provozování vysílání lázeňskými zařízeními. Krajský soud v Plzni položil dne 24. 7. 

2012 SDEU celkem tři předběžné otázky, z nichž pro účely této práce se jeví jako 

klíčová především první z nich, která zní: 

„Je třeba vykládat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 

22. 5. 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících 

v informační společnosti tak, že je v rozporu s článkem 3 a článkem 5 (čl. 5 odst. 2 písm. 

e/, odst. 3 písm. b/, odst. 5) výjimka nepřipouštějící odměnu autorům za sdělování jejich 

díla televizním či rozhlasovým vysíláním prostřednictvím televizního či rozhlasového 

přijímače pacientům na pokojích lázeňského zařízení, které je podnikatelským 

subjektem?“67 

Písemné vyjádření v uvedené věci podaly kromě žalobce a žalovaného rovněž 

Rakousko, Německo, Maďarsko, Polsko, Česká republika a Evropská komise. 

Výše popsaný případ prozatím nebyl Soudním dvorem rozhodnut; dne 26. 6. 

2013 se ve věci konalo ústní jednání, jehož předmětem však nebylo projednání první 

předběžné otázky. 

 

                                                             
67 Srov. odkaz na internetových stránkách Soudního dvora InfoCuria dostupný na internetové adrese 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126875&pageIndex=0&doclang=cs&m
ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3666320 
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3. Případová studie – vylíčení rozhodných skutečností 
 Na tomto místě budou popsány skutkové okolnosti hypotetického případu, jejž 

jsem zvolil coby podklad pro detailní rozbor všech aspektů problematiky placení 

autorských odměn na pokojích lázeňských zařízení. 

Představeny zde budou subjekty, mezi nimiž vznikl spor o zaplacení autorské 

odměny, a zabývám se rovněž skutečnostmi rozhodnými pro soudní spor, který 

rozhodne Krajský soud v Českých Budějovicích poté, co kolektivní správce podá na 

lázeňské zařízení žalobu o zaplacení autorské odměny. 

 

3.1 Skutkový stav před podáním žaloby – věcná legitimace 

3.1.1 Pasivní věcná legitimace žalovaného 
Lázeňské zařízení XY a.s. je právnická osoba, akciová společnost a podnikatel 

zapsaný v obchodním rejstříku, se sídlem na adrese Lázeňská 1, České Budějovice, 

s předmětem podnikání „komplexní ústavní a ambulantní péče za využití místních 

přírodních léčivých zdrojů“ na základě rozhodnutí registraci vydaného Krajským 

úřadem v Českých Budějovicích. Lázeňské zařízení tak je poskytovatelem lázeňské 

léčebně rehabilitační péče ve smyslu ust. § 5 odst. 2 písm. f), § 9 odst. 2 písm. c), § 19 a 

§ 74 odst. 1 písm. m) a dalších odpovídajících ustanovení zák. č. 372/2011, o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů68. 

Tento subjekt budeme dále označovat pouze jako „lázeňské zařízení“. Předmětem 

podnikání lázeňského zařízení jsou rovněž ubytovací služby a hostinská činnost. 

Pokud jde o klientelu lázeňského zařízení, je možno ji rozdělit do několika 

skupin, a to na 

a) hosty, jejichž pobyt je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění (komplexní 

lázeňská péče neboli lázeňský pobyt „na křížek“; pacientům jsou hrazeny 

lázeňské procedury, ubytování a stravování) 

                                                             
68 Tento předpis nabyl účinnosti dnem 1. 4. 2012; do tohoto data docházelo k registraci lázeňských 
zařízení zpravidla coby nestátních zdravotnických zařízení ve smyslu zák. č. 20/1966 Sb., zákon o péči o 
zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tento zákon upravoval mimo jiné i samotný režim 
poskytování služeb lázeňským zařízením. Na rozdíl od úpravy účinné do 31. 3. 2012 zde již zákon 
nehovoří o lázeňských zařízeních jako o (zpravidla a v našem případě) nestátních zdravotnických 
zařízeních, ale pouze jako o poskytovatelích zdravotních služeb. Dále v textu budeme používat pojmy 
„zdravotní péče“ a „poskytování zdravotních služeb“ jako synonyma. 
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b) hosty, jejichž pobyt je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění 

(příspěvková lázeňská péče; pacientům jsou hrazeny pouze lázeňské procedury) 

c) hosty – samoplátce (tzv. wellness klientela, tedy hosté, jejichž pobyt v lázeňském 

zařízení je toliko rekreačního charakteru).  

 

3.1.2 Aktivní věcná legitimace žalobce 
Kolektivní správce je právnickou osobou splňující podmínky stanovené § 97 

AZ, kterému bylo rozhodnutím Ministerstva kultury ČR uděleno oprávnění k výkonu 

kolektivní správy ve smyslu ust. § 95, § 98 autorského zákona, zde například oprávnění 

mimo jiné k udělování souhlasu k užití hudebních děl s textem či bez textu při jejich 

nedivadelním provozování a přenosu provozování živě nebo ze zvukového či zvukově 

obrazového záznamu a při provozování rozhlasového a televizního vysílání (rozhodnutí 

Ministerstva kultury ČR č.j. 4449/2001 ze dne 28. 2. 2001 ve prospěch kolektivního 

správce OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s.), popřípadě 

oprávnění k udělování souhlasu k užití vysílání uměleckých výkonů, zvukových 

záznamů nebo uměleckých záznamů při provozování rozhlasového nebo televizního 

vysílání (rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. 3209/2001 ze dne 22. 3. 2001 ve 

prospěch kolektivního správce INTERGRAM, nezávislé společnosti výkonných umělců 

a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů). Tento subjekt budeme dále 

označovat „kolektivní správce“. 

Mezi všemi kolektivními správci oprávněnými k výkonu kolektivní správy 

týkající se provozování vysílání byla uzavřena smlouva o pověření k zastupování 

tuzemských kolektivních správců i zahraničních osob v souladu s § 97 odst. 5 písm. a), 

b) autorského zákona ve prospěch jiného kolektivního správce, a kolektivní správce je 

tedy oprávněn k výběru autorských odměn za všechny příslušné kolektivní správce. 

Kolektivní správce je dále pověřen sjednávat a vybírat autorské odměny za užití 

chráněných autorských děl či se domáhat nároku na vydání bezdůvodného obohacení 

z jejich neoprávněného užití (týká se českých i cizozemských autorů) ve smyslu ust. § 

40 odst. 4 autorského zákona, a to i ve prospěch kolektivních správců, s nimiž má 

uzavřeny smlouvy (§ 97 odst. 5 AZ). 
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3.2 Vylíčení rozhodných skutečností 
Lázeňské zařízení provozovalo v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 chráněná 

autorská díla prostřednictvím reprodukčních přístrojů, přičemž se jednalo o zvukově 

obrazové přístroje s TV vysíláním (televizory) a zvukové přístroje včetně dvou 

reproduktorů (rádia) umístěné na ubytovacích pokojích lázeňského zařízení. 

Kolektivní správce tuto skutečnost zjistil na základě kontroly, kterou 

v lázeňském zařízení provedl v souladu s ust. § 100 odst. 3, 4 autorského zákona dne 

30. 6. 2010. Lázeňské zařízení nijak nerozporovalo, že na jeho ubytovacích pokojích se 

reprodukční přístroje nacházely (a nacházejí) a tato skutečnost je tedy mezi stranami 

nesporná; lázeňské zařízení však odmítá uzavřít s kolektivním správcem licenční 

smlouvu ve smyslu ust. § 46 a násl. a ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. h) autorského 

zákona, a to s poukazem na skutečnost, že podle platného a účinného znění § 23 in fine 

AZ není coby poskytovatel zdravotních služeb při poskytování zdravotní péče k platbě 

autorské odměny povinen. Podle sdělení lázeňského zařízení se vůbec nejedná o 

sdělování děl veřejnosti ve smyslu ust. § 18 autorského zákona; lázeňské zařízení na 

pokojích poskytuje soustavnou zdravotní péči a je zdravotnickým zařízením a proto 

nemá důvod uzavírat s kolektivním správcem licenční smlouvu a uhradit autorskou 

odměnu. 

I kdyby lázeňské zařízení mělo být osobou povinnou k platbě autorské odměny, 

rozporuje nárok kolektivního správce (rovněž) co do jeho výše; podle údajů o počtu 

osob čerpajících ubytování v lázeňském zařízení totiž nebyly v předmětném období 

obsazeny všechny ubytovací pokoje. Vytíženost (obsazenost) pokojů ubytovacího 

zařízení uvádí lázeňské zařízení v podílu 70 % a pouze z tohoto podílu obsazených 

pokojů a příslušného počtu televizorů a rádií na něm umístěných by tedy kolektivní 

správce mohl eventuálně po lázeňském zařízení požadovat zaplacení autorské odměny. 

Lázeňské zařízení navíc tvrdí, že převážnou většinu (80 %) z osob ubytovaných 

na jeho pokojích tvoří pacienti, jejichž pobyt je plně či částečně hrazen z veřejného 

zdravotního pojištění (tzv. lázně „na křížek“); pouze 20 % ubytovaných tvoří 

samoplátci a wellness klientela. I kdyby tedy lázeňské zařízení bylo povinno k platbě 

autorské odměny, kromě vytíženosti ubytovacích pokojů by bylo nutné zohlednit 

obsazenost pokojů osobami, jejichž ubytování je hrazeno veřejným zdravotním 
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pojištěním, a odměnu by lázeňské zařízení platilo pouze v případě samoplátců a 

wellness klientely. 

Předestřený stav trvá i poté, co kolektivní správce zašle dne 31. 3. 2012 

lázeňskému zařízení výzvu k vydání bezdůvodného obohacení ve výši 100.000,- Kč, 

kterou nárokuje úhradu sankčního dvojnásobku obvyklé autorské odměny ve smyslu  

§ 40 odst. 4 AZ, a to z toho důvodu, že neuzavřením licenční smlouvy se lázeňské 

zařízení bezdůvodně obohatilo na úkor kolektivním správcem zastupovaných autorů 

tuzemských i zahraničních a došlo k neoprávněnému užití chráněných autorských děl 

lázeňským zařízením. Splatnost výzvy k vydání bezdůvodného obohacení je dne 30. 4. 

2012. 

Výši původně požadované autorské odměny odvozuje kolektivní správce ze 

svých sazebníků, na jejichž podkladě běžně účtuje uživatelům autorských děl autorské 

odměny v režimu uzavřené licenční smlouvy, přičemž takto činí s odkazem na ust. § 49 

v návaznosti na ust. § 46 a násl. AZ. Kolektivní správce přitom respektuje ust. § 23 věty 

2. autorského zákona a coby obvyklou odměnu požaduje po žalovaném jakožto 

poskytovateli ubytovacích služeb částku v maximální zákonem povolené výši, tedy  

50 % výše koncesionářského poplatku pro všechny kolektivní správce. Tuto odměnu 

považuje kolektivní správce za obvyklou. 

Lázeňské zařízení ani na výzvu k zaplacení bezdůvodného obohacení 

nereagovalo úhradou příslušné sumy, a proto kolektivní správce po marném uplynutí 

splatnosti výzvy podává Krajskému soudu v Českých Budějovicích (jakožto soudu 

věcně příslušnému k projednání žaloby na základě ust. § 9 odst. 2 písm. b) zák. 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „OSŘ“ 

nebo též „občanský soudní řád“/ a místně příslušnému na základě ust. § 84 – § 85a 

OSŘ) dne 1. 5. 2012 žalobu o zaplacení částky odpovídající bezdůvodnému obohacení 

vzniklému na straně lázeňského zařízení ve výši dvojnásobku autorské odměny jinak 

obvyklé za získání licence (§ 40 odst. 4 autorského zákona). 

 

3.3 Zahájení soudního řízení 
Krajský soud v Českých Budějovicích vydává v uvedené věci platební rozkaz 

(§ 172 OSŘ), který lázeňské zařízení napadá včasně podaným odůvodněným odporem. 

Platební rozkaz je proto zrušen a ve věci je nařízeno jednání (§ 174 odst. 2 OSŘ).  



- 44 - 
 

Na soudním jednání označí účastníci důkazy k prokázání svých tvrzení (§ 120 

odst. 1 OŠR); jejich výčet včetně věcných námitek žalovaného uvádím v bodech níže. 

Jednotlivé body důkazů navrhovaných k provedení účastníky budou rozvedeny 

a podrobně vypořádány v rozsudku, jejž v dané věci Krajský soud v Českých 

Budějovicích vydá. 

 

3.4 Shrnutí argumentace účastníků řízení 

3.4.1 Shrnutí argumentace žalovaného 
a) Ustanovení § 23 in fine autorského zákona se na lázeňská zařízení vztahuje 

- zákonná výjimka uvedená v § 23 in fine autorského zákona se pro lázeňské 

zařízení uplatní; na pokojích lázeňského zařízení jsou poskytovány zdravotní 

služby (lázeňská péče) a lázeňské zařízení je zdravotnickým zařízením. 

b) Lázeňská péče jako soubor služeb komplementárně spojených 

- lázeňské zařízení poskytuje služby ve třech oblastech komplementárně 

spojených: ubytování, stravování, lázeňská péče („komplexní lázeňská 

péče“). Proto nelze složku ubytování oddělit zejména od složky poskytování 

lázeňské péče. 

c) Charakter lázeňských a hotelových pokojů není srovnatelný 

- v případě umístění TV na pokojích lázeňského zařízení nedochází ke 

sdělování děl veřejnosti podle § 18 autorského zákona, a to zejména 

z důvodu nedostatečné frekvence střídání lázeňských hostů (22 dní v případě 

lázní v porovnání s několika dny v případě hotelů) (s odkazem na rozsudek 

SDEU ve věci Del Corso). 

- nelze uplatnit předchozí judikaturu vnitrostátních soudů ani SDEU ve věci 

hotelových pokojů. Lázeňská zařízení totiž nejsou s hotelovými pokoji 

srovnatelná (charakter pokoje, jeho určení, poskytování zdravotních služeb 

přímo na lázeňském pokoji na rozdíl od pokoje hotelového).  

d) Nevýznamnost hospodářského prospěchu při umístění TV a rádií na pokoje 

- umístění TV či rádia na pokoji je z hlediska hospodářského prospěchu 

nevýznamné, neboť u lázní funguje princip genia loci, takže hosté do 

lázeňského zařízení jezdí kvůli jeho specifickému prostředí. Lázeňská 

zařízení si tedy navzájem nekonkurují.  
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- lázeňští hosté nenavštěvují lázeňská zařízení proto, aby sledovali televizi či 

poslouchali rádio, nýbrž jejich pobyt slouží k doléčení; televize či rádio je 

jako vybavení lázeňských pokojů zcela běžnou věcí, standardem, na který 

jsou ubytovaní zvyklí ze svých domovů.  

e) Promlčení nároku 

- nárok kolektivního správce je přinejmenším částečně promlčen. 

f) Nutnost zohledňování vytíženosti při určení výše nároku, pokud by byl dán 

- i kdyby se v případě umístění TV či rádia na pokojích lázeňských zařízení 

jednalo o sdělování děl veřejnosti a lázeňská zařízení musela s kolektivním 

správcem uzavřít licenční smlouvu a platit odměnu, bylo by nutné zohlednit 

vytíženost (obsazenost) jednotlivých pokojů. Pokud pokoj není obsazen, 

není možné sdělovat díla veřejnosti. 

g) Nutnost zohledňování charakteru pobytu ubytovaného při určení výše nároku, 

pokud by byl dán 

- i kdyby se v případě umístění TV či rádia na pokojích lázeňského zařízení 

jednalo o sdělování veřejnosti a lázeňská zařízení musela s kolektivním 

správcem uzavřít licenční smlouvu a platit odměnu, je potřeba přihlédnout k 

charakteru pobytu ubytovaného, konkrétně k okolnosti, zda se jednalo o tzv. 

samoplátce či wellness klienta, nebo zda byl ubytovanému pobyt 

v lázeňském zařízení zcela či plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

Ve druhém z uvedených případů lázeňské zařízení není povinno k platbě 

autorské odměny, protože je bez pochybnosti naplněno ust. § 23 věty 

3. autorského zákona. 

h) Neaplikovatelnost Bernské úmluvy na domácí autory  

- Bernská úmluva je aplikovatelná pouze na zahraniční autory, na české autory 

se nemůže vztahovat; proto i kdyby byla Bernská úmluva přímo 

aplikovatelná na základě čl. 10 Ústavy, žalobci by nesvědčila. 

- Bernská úmluva nezakládá povinnost žalovaného k platbě autorské odměny.  

 

3.4.2 Shrnutí argumentace žalobce 
a) Nemožnost aplikace § 23 in fine autorského zákona na lázeňské zařízení 
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- nejsou splněny podmínky pro aplikaci § 23 in fine autorského zákona, a to 

z důvodu nenaplnění všech definičních znaků lázeňským zařízením (zejména 

znaku „při poskytování zdravotních služeb“), když výjimku z provozování 

vysílání je zásadně třeba vykládat restriktivně (tzn. že důsledkem by byla její 

neaplikovatelnost). 

- nemůže být aplikováno ustanovení § 23 in fine autorského zákona, a to pro 

jeho rozpor s předpisy Evropské unie (zejména se směrnicí 2001/29, s jejími 

články 3 a 5 a s jejím tříkrokovým testem). 

- nemůže být aplikováno ustanovení § 23 in fine autorského zákona, a to 

z důvodu jeho rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána (zejména s Bernskou úmluvou, s dohodou TRIPS a dohodou WIPO). 

b) Srovnatelná povaha lázeňských a hotelových pokojů 

- na lázeňská zařízení je možné uplatnit judikaturu vnitrostátních soudů 

i SDEU (zejména rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 2277/2007 

a rozsudek Soudního dvora ve věci SGAE) ve věcech hotelových pokojů: 

ubytovací pokoj lázeňského zařízení má stejnou funkci jako hotelový pokoj. 

- pokoje lázeňských zařízení neslouží pouze pacientům, ale i jejich 

doprovodu, jejich rodinným příslušníkům a v neposlední řadě tzv. wellness 

klientele, která do lázeňského zařízení jezdí relaxovat. 

- na ubytovacích pokojích lázeňských zařízení dochází ke sdělování 

veřejnosti. 

c) Hospodářský prospěch vzniklý umístěním TV či rádia na lázeňském pokoji 

- lázeňská zařízení umístěním televize či rádia na pokojích zvyšují cenu za 

ubytování (sledují hospodářský prospěch) a čelí konkurenčnímu boji ze 

strany srovnatelných lázeňských zařízení, v němž by v případě neumístění 

přístrojů na pokojích neobstála. 

d) Nemožnost zohledňování vytíženosti lázeňských pokojů při určování výše 

autorské odměny 

- vytíženost (obsazenost) pokojů lázeňskými hosty není z hlediska pojmu 

sdělování veřejnosti relevantní. Povinnost k uzavření licenční smlouvy za 

TV či rádio vzniká lázeňskému zařízení již tím, že umožní veřejnosti 

chráněná autorská díla sledovat umístěním zařízení na pokoji. 
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  e) Nemožnost zohledňování charakteru pobytu ubytovaných 

- charakter pobytu ubytovaných osob je z hlediska autorského zákona 

irelevantní. Rozhodující je pouze skutečnost, že na pokojích ubytovací části 

lázeňského zařízení došlo k zpřístupňování autorských děl vysílaných 

rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu 

rozhlasového či televizního vysílání. Není pak rozhodná skutečnost, kdo se 

na pokoji ubytoval (ve spojení s argumentem předchozím se jedná o logický 

argument a maiori ad minus – pokud není rozhodující jestli se na pokoji 

někdo ubytoval, pak je i zcela nerozhodné kdo se na pokoji ubytoval). 

 

3.5 Prohlášení o odchýlení od procesních ustanovení 
S ohledem na charakter této práce se nadále nebudu držet ustanovení o civilním 

soudním řízení předepisovaných občanským soudním řádem a dalšími procesními 

předpisy a zaměřím se pouze na aplikaci a výklad předmětných ustanovení týkajících se 

vlastního autorskoprávního nároku. 

Totéž se bude týkat samotného rozsudku, který rozčlením dle jednotlivých 

námitek, s nimiž se rozsudek postupně vypořádá. Povinné náležitosti rozsudku, které 

však nejsou pro práci rozhodující, uvádím na příslušném místě rozsudku v závorkách 

a kurzívou. 
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4. Případová studie - rozsudek 
ČESKÁ REPUBLIKA 

ROZSUDEK 

JMÉNEM REPUBLIKY 

(číslo jednací) 

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl jako soud prvního stupně 

samosoudcem Diplomantem v právní věci žalobce Kolektivní správce, IČ 123 45 678, 

se sídlem Kolektivní 13, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Lázeňské zařízení XY 

a.s., IČ 876 54 321, se sídlem Lázeňská 1, 370 01 České Budějovice, o zaplacení 

100.000,- Kč s příslušenstvím, takto: 

I. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci rozsudku uhradit žalobci 

částku ve výši 100.000,- Kč s úrokem z prodlení69, 

II. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci rozsudku nahradit žalobci 

náklady řízení. 

Odůvodnění: 

Soud se bude zabývat důvodností nároku žalobce nejprve z hlediska předpisů 

Evropské unie a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána70 a následně 

z hlediska práva vnitrostátního.  

 

4.1 Důvodnost nároku podle mezinárodních smluv a práva Evropské unie 

4.1.1 Rozhodná ustanovení mezinárodních smluv 
Podle Ústavy ČR má před zákonem kolizní (aplikační) přednost mezinárodní 

smlouva ratifikovaná a vyhlášená Českou republikou.71 
                                                             
69 Pro účely této práce není přesné stanovení výše a běhu úroku z prodlení rozhodující, přičemž totéž se 
týká i náhrady nákladů řízení. Z tohoto důvodu se zaměřím toliko na autorskoprávně relevantní 
problematiku a nebudu tyto údaje uvádět.  
70 Možnost takovéto komplexní právní kvalifikace je odvozena zejména z čl. 10 Ústavy a z nálezu 
Ústavního soudu České republiky ze dne 29. 11. 2011 sp. zn. II. ÚS 1658/11, když bod 17. tohoto nálezu 
stanoví, že „(r)eferenčním rámcem přezkumu Ústavního soudu zůstávají i po 1. 5. 2004 normy ústavního 
pořádku ČR. … Právo EU není součástí ústavního pořádku, a i proto není Ústavní soud příslušný k tomu, 
aby toto právo vykládal. … Jelikož právo EU náleží k mase práva podústavního, je zásadně věcí obecných 
soudů zkoumat uplatnění unijního práva a v určitých případech spadajících pod rozsah čl. 267 SFEU 
případně předložit ESD otázku výkladu nebo platnosti práva EU.“ 
71Srov. čl. 10 Ústavy České republiky 
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Článek 11 odst. 1 Bernské úmluvy: 

„Autoři dramatických, hudebně dramatických a hudebních děl mají výlučné 

právo udílet svolení: 

(i) k veřejnému provozování a provedení svých děl, ať již se takové veřejné 

provozování a provedení uskutečňuje jakýmikoli prostředky nebo způsoby; 

(ii) k veřejnému přenosu provozování a provedení svých děl, a to jakýmikoli 

prostředky.“ 

Článek 11 bis odst. 1 písm. (ii) Bernské úmluvy: „Autoři literárních 

a uměleckých děl mají výlučné právo udílet svolení,…, k jakémukoliv veřejnému 

sdělování po drátě nebo bezdrátově díla vysílaného rozhlasem či televizí, uskutečňuje-li 

toto sdělování jiná organizace než původní.“ 

Článek 11 bis odst. 2 Bernské úmluvy: „Zákonodárstvím států Unie se 

vyhrazuje, aby stanovila podmínky výkonu práv uvedených v odstavci 1, avšak účinnost 

těchto podmínek bude přísně omezena na státy, které je stanovily. V žádném případě 

nesmějí být na újmu osobních práv autora ani na újmu práv autora na přiměřenou 

odměnu, kterou určí, není-li dohody, příslušný státní orgán.“ 

Ve znění článku 8 Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví 

(WIPO) o právu autorském ze dne 20. 12. 1996, která byla vyhlášena po souhlasu 

Parlamentu České republiky a ratifikaci prezidenta republiky sdělením Ministerstva 

zahraničních věcí č. 33/2002 Sb.m.s.: „…mají autoři literárních a uměleckých děl právo 

udílet svolení k jakémukoliv sdělování svých děl veřejnosti po drátě nebo bezdrátovými 

prostředky, včetně zpřístupňování svých děl veřejnosti takovým způsobem, že každý 

může mít přístup k těmto dílům na místě a v čase podle své individuální volby.“ 

Článek I Všeobecné úmluvy o autorském právu ze dne 6. 9. 1952, revidované 

v Paříži dne 24. 7. 1971, která byla vyhlášena po souhlasu parlamentu a ratifikaci 

prezidenta republiky vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 134/1980 Sb. stanoví, že 

„(k)aždý smluvní stát se zavazuje učinit všechna opatření nutná k zajištění dostatečné 

a účinné ochrany práv autorů a všech ostatních nositelů autorských práv k dílům 

literárním, vědeckým a uměleckým jako jsou díla písemná, díla hudební, dramatická 

a filmová, malby, rytiny a díla sochařská.“ 

Článek IV bis odst. 1 Všeobecné úmluvy o autorském právu: „Práva uvedená 

v článku I zahrnují základní práva, která zajišťují ochranu majetkových zájmů autorů, 



- 50 - 
 

zejména výlučné právo autora udílet svolení k rozmnožování jakýmkoliv způsobem, 

k veřejnému provozování a provedení a k vysílání rozhlasem či televizí…“ 

 

4.1.2 Rozpor výjimek vust. § 23 AZ s Bernskou úmluvou 
Zákonem č. 81/2005 Sb. byl s účinností od 23. 2. 2005 novelizován § 23 

autorského zákona tak, že na jeho konec byly doplněny následující věty: 

„Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 

3 nepovažuje zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky způsobilých k příjmu 

rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených 

s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému 

užívání ubytovanými osobami. 

Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 rovněž 

nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotní péče ve 

zdravotnických zařízeních.“ 

První výjimka byla zrušena dnem 18. 5. 2008 zákonem č. 168/2008 Sb., druhá 

výjimka zrušena nebyla72. 

Soud zastává v souladu s odbornou literaturou73 názor, že obě zákonné výjimky 

jsou v rozporu se zmíněnými mezinárodními smlouvami; je evidentní, že zákonné 

výjimky zasahují do práva autora jakkoliv sdělovat díla veřejnosti a že tento zákonný 

zásah není kompenzován ani přiměřenou odměnou pro autora. Podle Bernské úmluvy 

může být autorovo dílo veřejně sdělováno vysíláním rozhlasem nebo televizí pouze 

s jeho souhlasem74 a autorovi nesmí žádný vnitrostátní zákon odejmout právo na 

přiměřenou odměnu za takové vysílání provozované jinou osobou;75 obě zákonné 

výjimky však toto právo odnímají (a nepřiznávají mu právo na přiměřenou odměnu). 

                                                             
72Bližší výklad podává kapitola 1. této práce 
73TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 276: „Pokud odhlédneme 
od právně politické problematičnosti tohoto ustanovení, je zásadním nedostatkem této úpravy její možný 
rozpor s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a s komunitárním právem…“ 
74 Viz čl. 11 bis odst. 1 písm. (ii) Bernské úmluvy: „Autoři literárních a uměleckých děl mají výlučné 
právo udílet svolení,…, k jakémukoliv veřejnému sdělování po drátě nebo bezdrátově díla vysílaného 
rozhlasem či televizí, uskutečňuje-li toto sdělování jiná organizace než původní.“ 
75 Viz čl. 11 bis odst. 2 Bernské úmluvy: „Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje, aby stanovila 
podmínky výkonu práv uvedených v odstavci 1, avšak účinnost těchto podmínek bude přísně omezena na 
státy, které je stanovily. V žádném případě nesmějí být na újmu osobních práv autora ani na újmu práv 
autora na přiměřenou odměnu, kterou určí, není-li dohody, příslušný státní orgán.“ 
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Žalovaný se vyjádřil v tom smyslu, že z Bernské úmluvy ani z dalších 

mezinárodních smluv nelze dovodit jeho povinnost k platbě odměny. Tento právní 

názor nemůže soud akceptovat, protože zcela pomíjí, že s účinností od 1. 6. 2002 byla 

do čl. 10 Ústavy zavedena zmíněná inkorporační norma čili recepční norma; podle ní 

jsou vyhlášené, ratifikované a Českou republiku zavazující mezinárodní smlouvy 

součástí českého právního řádu a v případě rozporu zákona s mezinárodní smlouvou má 

mezinárodní smlouva přednost. 

Takové mezinárodní smlouvy nezavazují pouze Českou republiku, nýbrž i osoby 

podléhající jejímu právnímu řádu. Kromě zmíněných formálních předpokladů 

(vyhlášení, ratifikace a závaznost pro Českou republiku) je podmínkou aplikační 

přednosti mezinárodní smlouvy (či jejího ustanovení) její samovykonatelnost, tedy aby 

její výslovné ustanovení či její povaha nevylučovaly přímé použití na osoby.76 

V konstantní judikatuře77 i v odborné literatuře78 je zaujat právní názor, že čl. 11 bis 

odst. 1 a odst. 2 Bernské úmluvy je samovykonatelný. 

Názor, že Bernská úmluva zakládá práva a povinnosti pouze pro jiné než domácí 

autory, je v rozporu s konstantní judikaturou79 i odbornou literaturou.80Soud nepopírá, 

že iura conventionis (přímé normy) samotné Bernské úmluvy se podle jejího čl. 5 odst. 

181 přiznávají autorům mimo stát původu díla; to je otázka přímé mezinárodněprávní 

závaznosti, jinou otázkou je však přímá aplikovatelnost podle vnitrostátního právního 

řádu.82 

                                                             
76Srov. např. MALENOVSKÝ, J. Obecně uznávaná pravidla mezinárodního práva, mezinárodní smlouvy 
a naše Ústava. Právník, č. 7, r. 1997, s. 542 či čl. 10 Ústavy ČR. 
77 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2277/2007 či rozsudek 
Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Co 34/2007.  
78 Viz např. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 276.  
79 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2277/2007 či rozsudek 
Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Co 34/2007.  
80 Viz např. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 864-865.  
81 Viz např. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 276.  
82 Viz např. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 865: „Toto 
ustanovení tedy pouze říká, že nepřiznáním ochrany subjektivním právům stanoveným RÚB (iura 
conventionis) vzniká mezinárodněprávní odpovědnost státu z důvodu nezajištění dostatečné právní 
ochrany cizích státních příslušníků, nikoli příslušníků vlastních. Nestanoví však rozsah přímé 
aplikovatelnosti RÚB v členských státech, neboť to je vnitřní záležitost členských států, nikoli 
mezinárodní smlouvy.“ 
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Z hlediska čl. 10 Ústavy a ostatních článků Ústavy je přípustný jenom ten 

výklad, že iura conventionis Bernské úmluvy (jakož i dalších mezinárodních 

autorskoprávních smluv) bez ohledu na jejich vymezení jsou platná pro všechny autory: 

„Rozsah přímé aplikovatelnosti mezinárodních autorskoprávních smluv v České 

republice tedy záleží výhradně na čl. 10 Úst a jeho interpretaci. Tento výklad však musí 

být proveden tak, aby byla respektována ústavně zaručená základní práva a svobody 

a dodržovány mezinárodní závazky České republiky, což lze řadit mezi základní znaky 

demokratického právního státu (srov. čl. 1 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 Úst a čl. 4 LPS). Z toho 

vyplývá, že práva přiznaná mezinárodními autorskoprávními smlouvami (iura 

conventionis) jsou u nás přímo závazná nejen pro státní příslušníky ostatních smluvních 

stran, nýbrž i pro české občany a rovněž pro občany všech členských států EU, 

a to bez ohledu na otázku mezinárodněprávní odpovědnosti za nedodržení mezinárodní 

smlouvy, která je vymezena v samotné mezinárodní smlouvě (kupř. cit. čl. 5 odst. 1 

RÚB). Opačný výklad by byl ústavněprávně neúnosný, neboť by zaručoval ústavně 

zaručené základní lidské právo vlastnit a užívat majetek (čl. 11 LPS) a kulturní lidské 

právo na ochranu duševních výtvorů (čl. 34 odst. 1 LPS) cizím státním příslušníkům 

v širším rozsahu než vlastním občanům, což by bylo v rozporu s mezinárodními závazky 

České republiky, zejména čl. 12 SES, který členským státům zakazuje diskriminaci 

na základě státní příslušnosti, což platí i pro oblast práva duševního vlastnictví, včetně 

práva autorského (srov. zejm. ESD C-92/92, C-326/92 a C-360/00).“83 

Soud tedy z výše uvedených důvodů uzavřel, že provozování televizního 

vysílání na pokojích lázeňského zařízení žalovaného je užíváním chráněných 

autorských děl; žalovaný tudíž k tomuto užívání potřebuje souhlas autorů a autoři mají 

právo na odměnu za takové užívání svých děl. Z důvodu rozporu zákonné výjimky 

uvedené v § 23 in fine autorského zákona s výše uvedenými mezinárodními smlouvami, 

kterými je v souladu s čl. 10 Ústavy Česká republika přímo vázána, je nutné dát 

přednost ustanovení mezinárodní smlouvy a konstatovat neaplikovatelnost zákonné 

výjimky pro zdravotnická zařízení.  

 

                                                             
83 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 865.  
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4.1.3 Rozhodná ustanovení práva Evropské unie v kontextu rozsudků 

Soudního dvora ve věcech SGAE a Del Corso 

V primárním právu Evropské unie je právo k duševnímu vlastnictví zaručeno čl. 

17 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie84 a nepsanou obecnou zásadou práva 

Evropské unie.85 

Obecná právní zásada ochrany duševního vlastnictví je konkretizována směrnicí 

2001/29. Tento pramen sekundárního práva Evropské unie prosazuje: harmonizaci 

právních řádů členských států, která spočívá na vysoké úrovni ochrany autorského 

práva;86 právo na přiměřenou odměnu za tvůrčí duševní činnost;87 kulturní rozměr 

tvůrčí duševní činnosti;88 široké pojetí práva na sdělování díla veřejnosti;89 

u připuštěných výjimek taxativnost,90 fakultativnost a nekomerčnost,91 souladnost 

                                                             
84 Článek 17 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie zní: „Duševní vlastnictví je chráněno.“ 
85 Bod 3 odůvodnění směrnice 2001/29: „Navrhovaná harmonizace napomůže uplatňování čtyř svobod 
vnitřního trhu a je v souladu se základními zásadami právních předpisů, a zejména vlastnictví, včetně 
duševního vlastnictví, a svobody projevu a veřejného zájmu.“ 
86 Bod 9 odůvodnění směrnice: „Jakákoliv harmonizace autorského práva a práv s ním souvisejících 
musí vycházet z vysoké úrovně ochrany, jelikož taková práva jsou pro duševní výtvory zásadní. Jejich 
ochrana napomáhá zajistit udržení a rozvoj tvořivosti v zájmu autorů, výkonných umělců, výrobců, 
spotřebitelů, kultury, průmyslu a široké veřejnosti. Duševní vlastnictví bylo proto uznáno za nedílnou 
součást vlastnictví.“ 
87 Bod 10 odůvodnění směrnice:„Mají-li autoři nebo výkonní umělci pokračovat ve své tvůrčí a umělecké 
činnosti, musí dostat za užití svého díla přiměřenou odměnu, stejně jako výrobci, mají-li tuto činnost 
financovat. Investice vyžadovaná na produkci výrobků, jako jsou zvukové záznamy, filmy nebo 
multimediální výrobky, a služeb, jako jsou služby na požádání, jsou značné. Odpovídající právní ochrana 
duševního vlastnictví je nezbytná pro zajištění dostupnosti takové odměny a pro možnost uspokojivé 
návratnosti takové investice.“ 
88 Bod 11 odůvodnění směrnice: „Nekompromisní a účinný systém ochrany autorského práva a práv 
s ním souvisejících je jedním z hlavních způsobů zajištění toho, že evropská kulturní tvořivost a produkce 
získají nezbytné zdroje, a zajištění ochrany nezávislosti a důstojnosti tvůrců a výkonných umělců.“ a bod 
12 odůvodnění směrnice: „Odpovídající ochrana děl chráněných autorským právem a předmětů 
chráněných právy s ním souvisejícími je z kulturního hlediska rovněž velmi důležitá. Článek 151 Smlouvy 
požaduje, aby Společenství při své činnosti ke kulturním hlediskům přihlíželo.“ 
89 Bod 23 odůvodnění směrnice: „Tato směrnice by měla pokračovat v harmonizaci práva autora 
na sdělování veřejnosti. Tímto právem by se v širokém smyslu mělo rozumět veškeré sdělování veřejnosti 
nepřítomné v místě, ze kterého sdělování vychází. Toto právo by mělo zahrnovat jakékoli sdělování nebo 
přenos díla pro veřejnost po drátě nebo bezdrátově, včetně vysílání. Toto právo by nemělo zahrnovat 
žádné jiné úkony.“ 
90 Bod 32 věta 1. odůvodnění směrnice: „Tato směrnice stanoví vyčerpávající výčet výjimek a omezení 
práva na rozmnožování a práva na sdělování veřejnosti.“ 
91 Bod 34 odůvodnění směrnice: „Členským státům by měla být dána možnost stanovit určité výjimky 
nebo omezení pro případy jako jsou vzdělávací nebo vědecké účely ve prospěch veřejných institucí, 
jakými jsou knihovny a archivy, pro účely aktuálního zpravodajství, pro citace, pro užití zdravotně 
postiženými osobami, pro účely veřejné bezpečnosti a užití ve správních a soudních řízeních.“ a bod 42 
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s mezinárodními smlouvami92 a šetrnost (co do rozsahu vyjímaného zpřístupňování i co 

do zachování práva autorů na odměnu).93 

Tyto zásady směrnice jsou promítnuty do autorova výlučného práva udělit 

svolení nebo zakázat jakékoliv sdělení jeho díla veřejnosti94 na straně jedné 

a uzavřeného výčtu výjimek z práva na sdělování veřejnosti95 a tříkrokového testu96 na 

straně druhé. 

K právní otázce sdělování veřejnosti se ve své judikatuře vyjádřil i Soudní dvůr. 

Jedná se především rozsudek SGAE, jímž byly poskytnuty následující odpovědi na 

předběžné otázky: 

                                                                                                                                                                                   
odůvodnění směrnice: „Při uplatňování výjimky nebo omezení pro nekomerční vzdělávací 
a vědeckovýzkumné účely včetně dálkového vzdělávání by nekomerční povaha dotyčné činnosti měla být 
určována touto činností. Organizační struktura a způsoby financování dotyčného zařízení nejsou v tomto 
ohledu rozhodujícími faktory.“ 
92 Bod 44 věta 1. odůvodnění směrnice: „Uplatňování výjimek a omezení stanovených v této směrnici by 
mělo být činěno v souladu s mezinárodními závazky.“ 
93 Bod 44 věta 2., 3. a 4. odůvodnění směrnice: „Takové výjimky a omezení nesmí být uplatňovány 
způsobem, který se dotýká oprávněných zájmů nositele práv nebo který je v rozporu s běžným způsobem 
užití jeho díla nebo jiného předmětu ochrany. Stanovení takových výjimek nebo omezení členskými státy 
by mělo zejména patřičně odrážet zvýšený hospodářský dopad, který by takové výjimky a omezení mohly 
mít v souvislosti s novým elektronickým prostředím. Z tohoto důvodu je možné, že rozsah určitých výjimek 
nebo omezení bude muset být stále užší, dojde-li na určitá nová užití děl chráněných autorským právem 
nebo jiných předmětů ochrany.“ 
bod 35 odůvodnění směrnice: „V určitých případech výjimek nebo omezení by nositelé práv měli získat 
spravedlivou odměnu jako přiměřenou náhradu za užití jejich chráněných děl nebo jiných předmětů 
ochrany. Při určování způsobu, podrobností a možné výše odměny je třeba vzít v úvahu konkrétní 
okolnosti každého případu. Při hodnocení těchto okolností by cenným kritériem byla možná újma 
nositelům práva vyplývající z dotyčného úkonu. V případech, kdy nositelé práv již získali platbu v jiné 
formě, například jako součást licenčního poplatku, nemusí přicházet žádná zvláštní nebo samostatná 
platba v úvahu. Výše spravedlivé odměny by měla brát ohled na míru využití prostředků technologické 
ochrany uvedených v této směrnici. V určitých situacích, kdy je újma způsobená nositeli práva minimální, 
nesmí vzniknout žádná povinnost platby.“ 
bod 36 odůvodnění směrnice: „Členské státy mohou stanovit spravedlivou odměnu pro nositele práva 
rovněž při uplatňování volitelných ustanovení o výjimkách nebo omezeních, která nevyžadují takovou 
náhradu.“ 
a bod 45 odůvodnění směrnice: „Výjimky a omezení uvedené v čl. 5 odst. 2, 3 a 4 by však neměly bránit 
vymezení smluvních vztahů navržených k zajištění spravedlivé odměny pro nositele práv, 
pokud to povolují vnitrostátní právní předpisy.“ 
94 Čl. 3 odst. 1 směrnice: „Členské státy poskytnou autorům výlučné právo udělit svolení nebo zakázat 
jakékoliv sdělení jejich děl veřejnosti po drátě nebo bezdrátově včetně zpřístupnění jejich děl veřejnosti 
takovým způsobem, že každý jednotlivec ze strany veřejnosti má k těmto dílům přístup z místa a v době, 
které si zvolí.“ 
95 Viz 15 výjimek v čl. 5 odst. 3 směrnice.  
96 Čl. 5 odst. 5 směrnice. 
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„1) Ačkoliv pouhé poskytnutí fyzického zařízení nepředstavuje, jako takové, 

sdělování ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. 

května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 

souvisejících v informační společnosti, poskytování signálu hotelovým zařízením 

prostřednictvím televizních přijímačů klientům ubytovaným v pokojích tohoto zařízení 

představuje, nezávisle na užívané technice přenosu signálu, sdělování veřejnosti ve 

smyslu čl. 3 odst. 1 této směrnice. 

2) Soukromá povaha pokojů hotelového zařízení nebrání tomu, aby v nich 

uskutečňované sdělování díla prostřednictvím televizních přijímačů představovalo 

sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29.“ 

Nutno vzít na zřetel i rozsudek Soudního dvora ve věci Del Corso, jímž byly 

poskytnuty následující odpovědi na předběžné otázky: 

„1) Ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, 

která je přílohou 1 C k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 

podepsané v Marrákeši dne 15. dubna 1994 a schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES 

ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem 

na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných 

jednání, a Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech 

výkonných umělců a o zvukových záznamech ze dne 20. prosince 1996 jsou použitelná 

v unijním právním řádu. 

Jelikož Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových 

záznamů a rozhlasových a televizních organizací uzavřená v Římě dne 26. října 1961 

není součástí unijního právního řádu, není v tomto právním řádu použitelná, avšak 

vyvolává v něm nepřímé účinky; 

Jednotlivci se nemohou uvedené Úmluvy, uvedené Dohody, ani uvedené Smlouvy 

přímo dovolávat. 

Pojem ‘sdělování veřejnosti‘, který je uveden ve směrnici Rady 92/100/EHS ze 

dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech 

v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem a směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů 

autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, musí být 

vykládán ve světle odpovídajících pojmů obsažených v uvedené Úmluvě, uvedené 
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Dohodě, jakož i výše uvedené Smlouvě a takovým způsobem, aby byl s uvedenými 

mezinárodními smlouvami i nadále v souladu, a to rovněž s přihlédnutím ke kontextu, 

v němž jsou takové pojmy použity, a k účelu sledovanému příslušnými ustanoveními 

mezinárodních smluv v oblasti duševního vlastnictví. 

2) Pojem ‘sdělování veřejnosti‘ ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 92/100 musí být 

vykládán v tom smyslu, že se nevztahuje na bezplatné šíření zvukových záznamů 

v takovém kabinetu zubního lékaře, jako je kabinet zubního lékaře dotčený v původním 

řízení, pro pacienty nezávisle na jejich vůli v rámci výkonu svobodného povolání. 

Takové šíření tudíž nezakládá právo výrobců zvukových záznamů na odměnu.“ 

Aplikovatelností uvedených rozsudků na rozhodovaný případ se bude soud 

zabývat dále v textu. 

 

4.1.4 Rozpor výjimek v ust. § 23 AZ s Informační směrnicí 
V článku 5 odst. 3 směrnice 2001/29 je obsažen taxativní výčet 15 možných 

zákonných výjimek či omezení práva na sdělování díla veřejnosti; výjimka pro pacienty 

při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních a tím méně výluka pro 

ubytované na pokojích ubytovacích zařízení v něm však uvedeny nejsou, a to ani v jim 

typově nejbližším čl. 5 odst. 3 písm. b)97 ani v čl. 5 odst. 3 písm. o).98 

Pokud se jedná o čl. 5 odst. 3 písm. b), lázně žalovaného jako celek a tedy ani 

ubytovací pokoje jako jejich část nejsou specializovány na služby pro zdravotně 

postižené. Sdělování díla veřejnosti na pokojích lázeňského zařízení žalovaného navíc 

není nekomerční povahy. 

Pokud jde o čl. 5 odst. 3 písm. o), předmětná zákonná výjimka pod tento článek 

nepatří z důvodu, že tato výjimka nepředstavuje užití menšího významu či že v ní nejde 

pouze o analogové užití.  

                                                             
97 Čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice 2001/29 zní: „Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práv 
podle článků 2 a 3 v těchto případech,…, užití ve prospěch osob zdravotně postižených, přičemž toto 
využití se přímo týká uvedeného postižení a je nekomerční povahy, a to v rozsahu vyžadovaném dotyčným 
postižením.“ 
98 Čl. 5 odst. 3 písm. o) směrnice 2001/29 zní: „Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práv 
podle článků 2 a 3 v těchto případech,…, užití v určitých jiných případech menšího významu, pokud již v 
rámci vnitrostátních právních předpisů existují výjimky nebo omezení, za předpokladu, že se tyto případy 
týkají pouze analogových užití a nenarušují volný pohyb zboží a služeb v rámci Společenství, aniž jsou tím 
dotčeny jiné výjimky a omezení uvedené v tomto článku.“ 
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Podstatné rovněž je, že implementaci čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice 2001/29 

v českém právním řádu nepředstavuje poslední věta ustanovení § 23 autorského zákona, 

nýbrž § 38e autorského zákona: 

„Do práva autorského nezasahuje také zdravotnické nebo sociální zařízení, 

které nebylo zřízeno nebo založeno za účelem dosažení zisku, zejména nemocnice a 

věznice, které zhotoví záznam vysílaných děl a takto zaznamenaná díla provozuje 

osobám umístěným v těchto zařízeních v rozsahu odpovídajícím účelu této licence. 

Právo na odměnu podle § 25 není dotčeno.“ 

Soud tudíž konstatoval, že zákonná limitace výše odměny za provozování 

vysílání ubytovaným v rámci služeb spojených s ubytováním a výjimka pro pacienty při 

poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních jsou v rozporu s čl. 3 odst. 1 a 

čl. 5 odst. 3 směrnice 2001/29.99 Tím spíše je pak nesouladná výjimka nepřipouštějící 

odměnu autorům za sdělování jejich díla televizním a rozhlasovým vysíláním 

prostřednictvím televizního či rozhlasového přijímače pacientům na pokojích 

lázeňského zařízení, které je podnikatelským subjektem. 

Tento právní názor je navíc plně v souladu se zásadami, na nichž je směrnice 

2001/29 postavena. Posuzované vynětí zpřístupňování díla na ubytovacích pokojích 

v lázních žalovaného z autorova výlučného práva dát svolení ke sdělování svého díla 

veřejnosti (a za takové užití dostat přiměřenou odměnu) by pro svou komerčnost, 

mezinárodněprávní nesouladnost a nešetrnost a s přihlédnutím k velkému počtu 

lázeňských zařízení v České republice a účelu pokojů nepřípustně odnímalo tvůrčí 

duševní činnosti její nezbytné materiální a kulturní uznání; znamenalo by překročení 

inherentních mezí autorskoprávního omezení. 

Na základě výše uvedeného soud konstatuje, že zákonná výjimka pro pacienty 

při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních je se směrnicí 2001/29 

v rozporu. I v případě neexistence takového rozporu by však nebylo lázeňské zařízení 

možné podřadit pod žádnou z výjimek uvedených v čl. 5 odst. 3 Informační směrnice. 
                                                             
99 K tomu se vyjadřuje i česká odborná literatura, viz např. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 276: „Předmětné ustanovení se zdá být rovněž v rozporu s právem 
ES, a to konkrétně s čl. 3 ve spojení s čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 
22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů práva autorského a práv s ním souvisejících v informační 
společnosti (Úř. věst. č. L 167, 22. 6. 2001, s. 10), který ukládá členským státům povinnost přiznat 
autorům právo na sdělování svých děl veřejnosti (right of communication to the public), jehož součástí je 
i právo na provozování rozhlasového nebo televizního vysílání. Směrnice v čl. 5 rovněž stanoví taxativní 
výčet výjimek z tohoto práva, přičemž obě předmětné výjimky nelze pod toto ustanovení podřadit.“ 
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4.1.5 Nesoulad aplikace ust. § 23 in fine AZ na rozhodovaný případ 

s tříkrokovým testem 
I kdyby totiž bylo možno poslední větu ustanovení § 23 autorského zákona 

posoudit jako souladnou s čl. 5 odst. 2 či 3 směrnice 2001/29, neobstála by, a zvláště ne 

její použití na televizory na ubytovacích pokojích lázeňských zařízení podnikatelských 

subjektů, v tříkrokovém testu ve smyslu čl. 5 odst. 5 směrnice 2001/29.100 

Při výkladu tohoto tříkrokového testu je nutno přihlédnout ke zprávě skupiny 

odborníků (Report of the Panel) z Orgánu pro provádění dohody (Dispute Settlement 

Body) Světové obchodní organizace (WTO), která byla vydána dne 15. 6. 2000 ve 

sporu mezi Evropskými společenstvími a USA, sp. zn. WTO/DS160/R (2000). 

Ve světle této zprávy je zřejmé, že vynětí zpřístupňování díla na pokojích 

lázeňských zařízení není v souladu ani s jedním krokem třístupňového testu; toto vynětí 

není zvláštním případem, je v rozporu s běžným způsobem užití díla a jsou jím 

nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositelů práv; nejde o nepodstatnou výjimku 

(minor exception). K tomuto závěru dospívá soud na základě následujících důvodů: 

Nikoliv zvláštní případ: Zmíněné vynětí není úzkého, ale širokého rozsahu - v 

České republice je velký počet lázní a velký počet osob v nich ubytovaných; k tomu 

dlužno přičíst další výdělečná zdravotnická zařízení, která poskytují ubytovaní, ale 

nejsou lázněmi. 

Podnikatelská lázeňská i nelázeňská zdravotnická zařízení poskytující ubytování 

představují podstatný podíl na všech zdravotnických zařízeních i na všech ubytovacích 

zařízeních; ekonomický rozvoj v určitých regionech České republiky je založen na 

cestovním ruchu spojeném s poskytováním služeb v lázeňských zdravotnických 

zařízeních. 

Rozpor s běžným způsobem užití díla: Zpřístupňování díla ubytovaným na 

ubytovacích pokojích lázní je v rozporu s běžným způsobem užití díla z důvodu, že 

autoři mohou oprávněně očekávat poskytnutí odměny nebo z důvodu, že přinejmenším 

ve vztahu k wellness klientele vstupují lázně do hospodářské soutěže s ubytovacími 

zařízení, která zároveň nemají status zdravotnického zařízení. 

                                                             
100 Tento článek zní: „Výjimky a omezení stanovené v odstavcích 1, 2, 3 a 4 mohou být použity pouze 
ve zvláštních případech, které nejsou v rozporu s běžným způsobem užití díla nebo jiného předmětu 
ochrany a nejsou jimi nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositele práv.“ 
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Nepřiměřené dotčení oprávněných zájmů nositelů práv: Vzhledem k (dříve 

uvedenému) počtu lázeňských hostů a významu lázní v hospodářském odvětví 

nestátních podnikatelských zdravotnických služeb i v hospodářském odvětví 

ubytovacích služeb nemůže o nepřiměřenosti dotčení oprávněných zájmů nositelů práv 

být pochyb. 

 

4.1.6 Nepřípustná negativní zákonná definice pojmu sdělování děl veřejnosti 

v rozsudcích SGAE a Del Corso 
Z rozsudku SGAE, rozsudku Del Corso, jakož i dalších rozsudků Soudního 

dvora je možno vyvodit výkladové metody a definiční znaky (kritéria) pojmu sdělování 

díla veřejnosti, kterými jsou:  

1. autonomnost a jednotnost pojmu 

2. teleologický a mezinárodně konformní výklad 

3. extenzivní rozsah výkladu; sdělování coby vědomé zprostředkování přístupu 

k chráněnému dílu 

4. konstituování nové veřejnosti; relevance výdělečné povahy. 

Soud je přesvědčen o tom, že ohledně TV na pokojích lázní žalovaného je nutno 

dospět ke stejným konkrétním právním závěrům jako ohledně TV na pokojích hotelů 

společnosti Rafael Hoteles ve věci SGAE z důvodů, že pro oba případy platí stejné 

obecné právní premisy (výkladové metody a definiční znaky, kritéria pojmu sdělování 

díla veřejnosti) a že skutkové okolnosti u tzv. ryze hotelových hostů žalovaného jsou 

stejné jako u hotelových hostů společnosti Rafael Hoteles a skutkové okolnosti 

ostatních ubytovaných v lázeňských hotelech žalovaného jsou dosti podobné jako 

u hotelových hostů společnosti Rafael Hoteles. 

Oproti tomu je nutno ohledně TV (či rádií) na pokojích lázní žalovaného dospět 

k odlišným konkrétním právním závěrům než ohledně rádia v soukromém kabinetu 

zubního lékaře Del Corsa; pro případ žalovaného a pro případ Del Corso sice platí 

stejné obecné právní premisy, ale jejich skutkové okolnosti jsou zásadně odlišné. 

Ad 1. Autonomnost a jednotnost pojmu: Vymezení pojmu sdělování veřejnosti 

může být závazně provedeno toliko v unijních právních aktech; definování tohoto 

pojmu provedené ve vnitrostátním právním aktu proto může být přípustné a závazné, je-

li slučitelné s unijním vymezením. 
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Závaznost poslední věty ustanovení § 23 AZ ve znění účinném od 23. 2. 2005 

do 31. 3. 2012 je závislá na jejím souladu se směrnicí 2001/29 a navazující judikaturou 

Soudního dvora; vzhledem k tomu, že zmíněná zákonná věta je s ní v rozporu, 

je nezávazná; český zákonodárce tím nedbal autonomnosti a jednotnosti pojmu 

sdělování díla veřejnosti101. 

Ad 2. Teleologický a mezinárodně konformní výklad: Při výkladu ustanovení 

práva EU je nutno vzít v úvahu nejen jeho znění, nýbrž i jeho kontext, účel a související 

mezinárodní právo. 

Účelem směrnice 2001/29 je harmonizovat vysokou úroveň ochrany určitých 

aspektů autorského práva, a to zejména práva na sdělování díla veřejnosti, dále odstranit 

stávající rozdíly v zákonných pojetích sdělování díla veřejnosti v jednotlivých 

členských státech a konečně předejít novým rozdílům a odlišnostem. 

S přihlédnutím k bezpodmínečné garanci přiměřené odměny autorovi ze strany 

Bernské úmluvy a k judikatuře SDEU je v rozporu s tímto účelem, aby v České 

republice na rozdíl od ostatních členských států Evropské unie nebylo za sdělování díla 

veřejnosti považováno zpřístupňování díla při poskytování zdravotní péče pacientům 

ve zdravotnických zařízeních, natožpak zpřístupňování díla ubytovaným na pokojích 

lázeňských hotelů. 

Ad 3. Extenzivní rozsah výkladu: Směrnice 2001/29 zaručuje vysokou úroveň 

ochrany autorského práva, čemuž odpovídá chápání pojmu sdělování veřejnosti v jeho 

širokém smyslu. Širokému pojetí autorského práva odporuje vynětí zpřístupňování díla 

při poskytování zdravotní péče pacientům ve zdravotnických zařízeních, a tím spíše 

i zpřístupňování díla na pokojích lázeňských hotelů. 

Při zkoumání vztahu rozsudku Del Corso k předmětné věci nemožno pustit ze 

zřetele, že v případě Del Corso šlo o ochranu zvukových záznamů (práva výrobců 

zvukových záznamů), kdežto v předmětné věci o ochranu díla (práva autorů) a že právo 

Evropské unie přiznává vysokou úroveň ochrany pouze právu autorů, nikoliv i právu 

                                                             
101 Problematická souladnost zákonné výjimky v ust. § 23 in fine autorského zákona s předpisy EU byla 
několikrát naznačena i v důvodových zprávách k novelám autorského zákona, jimiž měla být výjimka 
odstraněna; např. str. 9 důvodové zprávy k neprojednávané novele autorského zákona postoupené 
Ministerstvem kultury ČR k připomínkovému řízení dne 7. 1. 2013 stanovila, že „(z)rušením stávajících 
výluk z výlučného práva na provozování rozhlasového či televizního vysílání bude český autorský zákon 
uveden do souladu s unijním právem a s mezinárodními závazky.“  
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výrobců zvukových záznamů; právo autorů je povahy výlučné a preventivní, právo 

výrobců zvukových záznamů je povahy toliko hospodářské a kompenzační. 

Sdělování: Míní se jím vědomé zpřístupnění díla klientům zprostředkovatelem 

přístupu (provozovatelem vysílání). Je nepochybné, že žalovaný i jiní provozovatelé 

lázeňských zařízení zprostředkovávají svým lázeňským ubytovaným hostům přístup 

k dílu vědomě; jsou to tito provozovatelé, kdo na ubytovací pokoje umísťují rádia nebo 

televizory. 

Ad 4. Konstituování nové veřejnosti: Provozovatel vysílání ex definitione má 

jiné obecenstvo než vysílatel. V této v souvislosti je vhodné poukázat, jak bylo učiněno 

i v odstavci 41 rozsudku SGAE a odstavci 50 stanoviska generální advokátky Eleanor 

Sharpston předneseného dne 13. 7. 2006 ve věci SGAE, na průvodce Bernskou úmluvou 

coby výkladový dokument vypracovaný Světovou organizací pro duševní vlastnictví 

(WIPO): 

„Ačkoli z podstaty samé nelze přesně určit počet osob přijímajících vysílání, 

autor má za to, že jím poskytnutá licence k vysílání zahrnuje pouze přímé obecenstvo 

přijímající signál v rodinném kruhu. Jakmile k tomuto příjmu dochází pro širší okruh 

obecenstva, a někdy i za účelem dosažení zisku, může mít požitek z díla další část 

veřejnosti a již nejde o pouhé vysílání. Autorovi je umožněna kontrola nad tímto novým 

veřejným provozováním jeho díla.“102 

Podle soudu je patrné, že zpřístupnění díla rádiem či televizorem na pokojích 

lázeňských hotelů není kryto licencí udělenou žalobcem televizním a rozhlasových 

vysílatelům (televizním a rozhlasovým stanicím); v daném případě totiž nejde 

o obecenstvo tvořené rodinou statutárních orgánů žalovaného ani zaměstnanci 

žalovaného, nýbrž o vnější, od žalovaného oddělenou skupinou osob. 

Relevance výdělečné povahy znamená, že provozování vysílání představuje 

dodatečnou službu s cílem dosažení určitého zisku. Podle názoru soudu jsou plně 

použitelné závěry o výdělečné povaze z rozsudku SGAE (bod 44): „Krom toho, 

z poznatků ve spisu předloženém Soudnímu dvoru vyplývá, že zprostředkování přístupu 

k dílu vysílanému rozhlasem či televizí hotelovým zařízením svým klientům, musí být 

považováno za poskytnutí dodatečné služby s cílem dosažení určitého zisku. Nelze totiž 

                                                             
102 Průvodce Bernskou úmluvou (dokument WIPO publikovaný v Ženevě v roce 1978 Guide to the Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works /Paris Act, 1971/), str. 68 - 69 
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vážně zpochybnit, že nabídka této služby ovlivňuje úroveň hotelu, a tím i cenu pokojů. 

Proto, i za předpokladu, jak uplatňuje Komise Evropských společenství, že sledování 

zisku jako cíle není podmínkou nezbytnou pro existenci sdělování veřejnosti, je 

v každém případě prokázáno, že zisková povaha sdělování, za takových okolností jako 

v původním řízení, existuje.“ 

Navíc soud ve shodě s odstavcem 138 stanoviska generální advokátky Verici 

Trstenjak předneseným dne 29. 6. 2011 ve věci Del Corso pokládá za relevantní nejen 

zpřístupňování díla jako přímý prostředek k dosažení zisku (provozování vysílání přímo 

placené jeho konzumentem), nýbrž i zpřístupňování díla jako nepřímý prostředek 

k dosažení zisku (provozování vysílání sloužící ke zkvalitnění celkového obrazu 

provozovatele). V rozsudku SGAE je míněn přímý i nepřímý výdělečný záměr 

provozovatele ubytovacího zařízení. 

Cena ubytování v lázních žalovaného by byla nižší, kdyby jejich pokoje nebyly 

vybaveny televizory. Vybavení pokojů televizorem se odráží v ceně, kterou ubytovaní 

platí žalovanému za ubytování; vybavení pokojů televizorem je přímým prostředkem 

žalovaného k dosažení zisku (výdělku, hospodářského prospěchu). 

Účel hospodářského prospěchu je dán i tím, že žalovaný je právnickou osobou 

provozující podnikatelskou činnost; každé podnikání je činnost zaměřená na dosažení 

zisku. Vybavení pokojů televizory zvyšuje komfort a atraktivitu ubytování 

a prostřednictvím toho i lázeňských procedur poskytovaných v lázeňském 

balneoprovozu, čímž přispívá ke zvýšení ceny ubytování i počtu ubytovaných. U všech 

ubytovaných v lázeňských hotelech žalovaného je vybavení pokojů televizorem 

prostředkem žalovaného k dosažení zisku (výdělku, hospodářského prospěchu). 

Závěr „(t)oto šíření tudíž nemůže mít samo o sobě dopad na příjmy tohoto 

zubního lékaře.“103rozhodně neplatí pro provozování vysílání na pokojích lázeňských 

hotelů žalovaného; je totiž možno důvodně očekávat, že značná část lázeňských hostů 

žalovaného by se na jeho pokojích neubytovala a dala přednost jiným, lépe vybaveným 

lázním, kdyby pokoje nebyly vybaveny televizory. 

Veřejnost jako inherentní znak výdělečného sdělování: Jak plyne i z citovaného 

odstavce 44 rozsudku SGAE, v judikatuře Soudního dvora Evropské unie je ustálen 

názor, že sledování zisku při sdělování díla není nutnou podmínkou (sdělování díla) 

                                                             
103Bod 97 rozsudku Del Corso 
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veřejnosti. Na druhou stranu je však soud přesvědčen o tom, že sledování zisku při 

sdělování díla je samo o osobě stejně jako neurčitost skupiny osob dostatečnou 

podmínkou veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29.104 Tento názor je 

možno vyvodit z Informační směrnice i z Bernské úmluvy („autor má za to, že jím 

poskytnutá licence k vysílání zahrnuje pouze přímé obecenstvo přijímající signál v 

rodinném kruhu.“105). 

Lze proto hovořit o zásadním bipolárním rozdílu mezi soukromým užitím díla 

(užitím díla pro osobní potřebu) na straně jedné a hospodářským užitím díla (v rámci 

podnikání uživatele) na straně druhé; hospodářské (výdělečné) užití tím, že opouští 

uživatelovu soukromou sféru, ocitá se nutně ve sféře veřejné (tertium non datur), byť 

nemusí toto hospodářské užití díla spočívat ve sdělování díla neurčité skupině osob. 

Není možno si představit výdělečné užití díla, které by nebylo veřejné; výdělku není 

možno dosáhnout jinak, než prostřednictvím jiných osob. Jsou však veřejná užití, která 

nejsou výdělečná (viz např. čl. 5 odst. 3 písm. b/ směrnice 2001/29). 

Veřejnost jako neurčitá skupina osob: Veřejností se též rozumí skupina osob 

neurčitá, dostatečně početná (současně či v určitém čase) a rozprostřená na určitém 

místě a v jeho okolí. Individuální neurčenost ubytovaných v zařízení žalovaného je dána 

tím, že žalovaný nabízí ubytování veřejně (např. na Internetu) a že se v jeho 

ubytovacích pokojích může ubytovat každý – každý ryze hotelový host, každý rekreant 

(wellness klient) i každý pacient s příslušnou indikací a schváleným návrhem 

na lázeňskou péči. 

Při zohlednění kumulativního účinku a toho, že lázně navštěvují i neubytovaní 

hosté (např. obyvatelé lázeňského města, ubytovaní v nelázeňském hotelu v lázeňském 

městě či turisté za účelem absolvování lázeňských procedur v balneoprovozu 

či za účelem návštěvy lázeňské restaurace či kavárny), nemůže být pochyb o naplnění 

kritéria dostatečně velkého počtu osob. Pro žalovaného platí plně teze vyslovené 

v rozsudku SGAE (bod 38, věta 1. a bod 39): „V takovém kontextu, jako ve věci 

v původním řízení, je třeba zvolit globální přístup vyžadující zohlednit jednak nejen 

                                                             
104 Shodně TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 219-221 a 274. 
105Převzato z původního znění dokumentu WIPO publikovaného v Ženevě v roce 1978 Guide to the 
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971): „… the author 
thinks of his licence to broadcast as covering only the direct audience receiving the signal within the 
family circle.“ (str. 68 – 69) 
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klienty obývající pokoje hotelového zařízení, kteří jsou jako jediní výslovně uvedeni 

v předběžných otázkách, ale rovněž klienty, kteří jsou přítomni ve všech ostatních 

prostorách uvedeného zařízení a mají ve svém dosahu umístěný televizní přijímač,…, 

Krom toho, vzhledem ke kumulativním účinkům vyplývajícím ze zpřístupňování děl 

takovým potenciálním televizním divákům může toto zpřístupňování v takové souvislosti 

nabývat značného významu. Proto není důležité, že jedinými adresáty jsou hoteloví 

hosté a že tito hosté, vzati odděleně, mají pro samotné hotelové zařízení pouze omezený 

hospodářský význam.“ 

Vzhledem k uvedené celkové skladbě ubytovaných a neubytovaných lázeňských 

hostů ztrácí zcela na významu, že některé kategorie ubytovaných setrvávají na pokojích 

delší dobu než kategorie jiné (pacienti s komplexní lázeňskou péčí a příspěvkovou 

lázeňskou péčí na straně jedné a rekreanti a ryze hoteloví hosté na straně druhé). 

Na rozdíl od případu Del Corso (bod 96 rozsudku) nelze říci, že by 

se na pokojích lázní žalovaného nejednalo o „obecné zpřístupnění“, ani že by byl 

zásadně omezen přístup veřejnosti k ubytování a tedy i dílům sdělovaným na pokojích 

lázeňských hotelů prostřednictvím rádia či televizoru. Ubytování v lázeňském zařízení 

totiž nutně nemusí čerpat jen pacienti s komplexní lázeňskou péčí. 

Na případ zpřístupňování díla na pokojích lázní žalovaného se vůbec nemůže 

vztahovat odpověď na druhou předběžnou otázku v rozsudku Del Corso,106 protože 

recepce díla ze strany lázeňských ubytovaných na rozdíl od pacientů zubaře Del Corsa 

neprobíhá „nezávisle na jejich vůli“.  

U žalovaného rovněž nejsou případné úvahy o pacientech, kteří nejsou 

ke zpřístupňovanému dílu vnímaví. Je tomu právě naopak: ubytovaní v lázních 

žalovaného mají zcela ve své moci, zda na pokojích uvedou do chodu televizor a budou 

sledovat vysílaná díla; učiní-li tak, lze jednoznačně předpokládat jejich vnímavost 

k dílu. 

 

                                                             
106„2) Pojem ‘sdělování veřejnosti‘ ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 92/100 musí být vykládán v tom 
smyslu, že se nevztahuje na bezplatné šíření zvukových záznamů v takovém kabinetu zubního lékaře, jako 
je kabinet zubního lékaře dotčený v původním řízení, pro pacienty nezávisle na jejich vůli v rámci výkonu 
svobodného povolání. Takové šíření tudíž nezakládá právo výrobců zvukových záznamů na odměnu.“ 
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4.2 Důvodnost nároku podle vnitrostátního práva 
I kdyby věta třetí § 23 autorského zákonu nebyla v rozporu s předpisy Evropské 

unie a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, přesto by byl 

nárok žalobce dán.  

 

4.2.1 Rozhodná ustanovení vnitrostátního práva 
Pokud jde o posouzení dle práva vnitrostátního, jsou pro tento případ rozhodná 

následující ustanovení právního řádu České republiky: 

Podle ust. § 451 odst. 1 občanského zákoníku, kdo se na úkor jiného bezdůvodně 

obohatí, musí obohacení vydat. Podle § 40 odst. 4 právo na náhradu škody a na vydání 

bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů zůstává předchozími 

odstavci § 40 nedotčeno; místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady 

ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době 

neoprávněného nakládání s dílem. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně 

toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí 

dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době 

neoprávněného nakládání s dílem. 

Podle ust. § 107 odst. 1 občanského zákoníku se právo na vydání plnění 

z bezdůvodného obohacení promlčí za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že 

došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor bezdůvodně obohatil 

(promlčecí doba subjektivní). 

Podle ust. § 107 odst. 2 občanského zákoníku se právo na vydání plnění 

z bezdůvodného obohacení promlčí za tři roky, a jde-li o úmyslné bezdůvodné 

obohacení, za deset let ode dne, kdy k němu došlo (promlčecí doba objektivní). 

Dále jsou rozhodná ustanovení § 10, § 12 odst. 1, 4 písm. f) bod 4, § 18, § 23, 

§ 40 odst. 4, § 46 a násl. autorského zákona, jejichž znění bylo v předchozím textu již 

zmíněno. 

 

4.2.2 Detailní popis skutkových okolností 
Meritum sporu mezi stranami tkví především ve výkladu ust. § 23 věty 3. 

autorského zákona, přičemž jeho jazykovým, systematickým a teleologickým výkladem 

dochází žalovaný k názoru, že se na něj výjimka uvedená v předmětném ustanovení 
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vztahuje, ježto je zdravotnickým zařízením a na jeho pokojích je poskytována zdravotní 

péče (zdravotní služby); žalobce je naopak toho názoru, že se v případě žalovaného 

coby lázeňského zařízení uvedená výjimka uplatnit nemůže. 

Z výpovědí zdravotnického personálu žalovaného vyplynulo, že v 

ubytovacím zařízení žalovaného se nachází sesterna s celodenní službou. Po skončení 

služby lékařů po 16. hodině koná vždy jeden z lékařů pohotovostní telefonickou službu; 

v případě potřeby je připraven dostavit se na pracoviště. Tento režim se uplatní ve 

všedních dnech i o víkendech. Lázeňský pobyt pacienta pak v průměru trvá 21 dní, 

pacient po tuto dobu v zařízení žije, bydlí, stravuje se, podstupuje léčebné procedury. 

Zajištění lékařské péče tedy je nutné považovat za součást léčebné péče. V případě 

obtíží totiž pacient může přivolat lékaře a lékařská péče je pro něho takto bezprostředně 

dostupná.  

Lázně nejsou klasickým ubytovacím zařízením; je zde ubytováno několik skupin 

pacientů, mezi nimi i skupina, které hradí lázeňskou péči v plné výši pojišťovna (tzv. 

„křížkové lázně“ nebo „lázně na křížek“). Tento pobyt pak nepodléhá dani z přidané 

hodnoty. V případě, že by pokoje v lázeňských zařízeních nebyly vybaveny televizory, 

nebylo by možné předepsat lázeňský pobyt k úhradě zdravotní pojišťovně. 

Pokoje nedisponují zvláštní zdravotnickou technikou, jakou například jsou 

nemocniční postele nebo tlačítka pro přivolání pomoci. Kontakt se sesternou je 

zajišťován pomocí telefonů, kterými jsou všechny pokoje vybaveny. Pokud má pacient 

zdravotní problém, obvykle dochází na sesternu vzdálenou asi 20 metrů od pokojů. 

Přístroje pro poskytnutí první pomoci a další zdravotnická technika se pak nachází 

právě v sesterně. 

Pokoje jsou vybaveny podobně jako hotelové pokoje; nejedná se však o hotelové 

zařízení, protože pacienti jsou podrobeni jinému režimu, jsou to nemocní lidé. Nejde 

však o režim nemocniční. 

Pravidelné procedury na pokojích neprobíhají, ty jsou aplikovány ve zvláštních 

(specializovaných) lázeňských prostorách („balneoprovoz“). V případě akutních 

zdravotních problémů je pak lékařská péče pacientovi poskytnuta přímo na pokoji. 

V průměru využije péči poskytovanou mimo tzv. balneoprovoz 20 – 25 % ubytovaných 

pacientů.  
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Při nástupu do lázeňského zařízení pacient podstoupí vstupní lékařskou 

prohlídku, která se uskutečňuje mimo pokoj pacienta v přijímací kanceláři. Pacient je 

vyšetřen nejprve zdravotní sestrou, která vypracuje chorobopis a objedná pacienta do 

ordinace k lékaři. Ten jej vyšetří podrobně a naordinuje léčbu. Na základě prohlídky je 

pacientovi vystaven rozpis procedur pro celý lázeňský pobyt. Během pobytu dochází 

k dalším vyšetřením zpravidla v téže ordinaci a je zpracována výstupní dokumentace o 

výsledku lázeňské léčby. Chod lázeňského zařízení zajišťuje odborný personál, který 

musí splňovat kritéria stanovená zdravotními pojišťovnami; v opačném případě by 

pojišťovna s lázeňským zařízením neuzavřela smlouvu. 

Klid na pokoji a relaxace jsou pacientům velmi často předepisovány i mezi 

procedurami, proto je nutné i tento způsob odpočinku hodnotit jako poskytování 

zdravotní péče. 

Přítomnost televizních přijímačů je důležitá především pro starší pacienty, kteří 

jsou pobytem v lázních vytrženi ze svého obvyklého prostředí a zpřístupněním 

televizoru je jim zajištěn kontakt s jejich oblíbenými pořady, které byli zvyklí sledovat 

doma.  

Pojišťovny lázeňským zařízením žádným způsobem na úhradu licenčních odměn 

nepřispívají; televizory patří k ubytovacímu standardu, pacienti by zřejmě byli 

rozladěni, kdyby televizory na pokojích nebyly umístěny. 

Umístění televizoru na pokoji nemá podle výpovědi zdravotnického personálu 

přímý vliv na zdravotní stav pacienta. Starší lidé jsou však velmi nejistí, pokud nejsou 

ve svém prostředí, a televizor pro ně může být uklidňující. 

Svědkové nevylučují, že pokud by v jiném lázeňském zařízení byla nabízena 

pacientům srovnatelná lázeňská péče bez televizoru na pokoji, vybrali by si pacienti 

lázeňské zařízení s televizorem. Zároveň ale doufají, že pacienti se rozhodují především 

podle kvality lázeňské péče107. 

                                                             
107 Skutkový stav byl volně převzat z rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 2. 
2013, sp. zn. 12 EC 77/2012, v němž jako žalovaný vystupuje lázeňské zařízení, jehož povahu je možné 
pro účely typizace lázeňských kauz označit za charakteristickou  
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4.2.3 Zhodnocení možnosti aplikace výjimky dle ust. § 23 in fine AZ na 

lázeňské zařízení žalovaného 
Podle dikce ust. § 23 in fine autorského zákona je k možnosti aplikace zákonné 

výjimky třeba splnění tří podmínek (kumulativně), a to aby autorská díla byla 

zpřístupňována 

1. pacientům 

2. ve zdravotnických zařízeních 

a zároveň 

3. při poskytování zdravotní péče (zdravotních služeb). 

První z uvedených podmínek není podle přesvědčení soudu splněna. Žalovaný 

neprokázal, že ubytovanými na pokojích jeho lázeňského zařízení by byli pouze 

pacienti; naopak z dostupných zdrojů plyne, že množina pacientů (tedy osob, jejichž 

pobyt je zcela hrazen z veřejného zdravotního pojištění, neboť v případě příspěvkových 

pobytů není ubytování hrazeno a v případě wellness klientely nejsou hrazeny ani 

lázeňské procedury) představuje toliko méně než jednu třetinu z celkového počtu 

ubytovaných108. 

U určitých kategorií ubytovaných v lázních, především pak u ryze hotelových 

hostů a wellness klientely, je evidentní, že nesplňují zákonný znak „pacient“. Z uvedené 

skladby lázeňských hostů je rovněž patrno, že lázně na rozdíl od nemocnic významnou 

měrou spočívají mimo systém zdravotního pojištění a zdravotnictví vůbec; představují 

totiž významnou část systému center, středisek (resortů, wellness center) k trávení 

rekreace, dovolené na zotavenou či odpočinku pro skupiny lázeňských hostů 

označované jako ryze hoteloví hosté a samoplátci (wellness klientela). 

Mezi stranami je nesporné, že lázeňské zařízení je zařízením zdravotnickým, jak 

plyne i z provedených důkazů, zejména z rozhodnutí o registraci lázeňského zařízení 

coby poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče Krajským úřadem v Českých 

Budějovicích podle zákona o zdravotních službách; má rovněž uzavřenou smlouvu 

                                                             
108 Viz tabulka 11. 1 Počty pacientů v lázních v letech 2005 – 2009, která je součástí publikace Lázeňská 
péče 2009 vydané Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, z níž plyne, že v roce 2009 přijelo 
do lázní v České republice celkem 378.181 osob a z nich pouze 108.025 osob mělo pobyt zcela hrazený 
z veřejného zdravotního pojištění coby komplexní lázeňskou péči. 
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s řadou zdravotních pojišťoven. Podle názoru soudu tedy je možno mít za prokázané, že 

druhá z podmínek je splněna. 

Pokud jde o podmínku třetí, to jest zpřístupňování děl při poskytování 

zdravotních služeb, je třeba konstatovat, že na pokojích lázeňských zařízení zpravidla 

k přímému poskytování zdravotní péče nedochází – pokoje jsou především hotelového 

typu, nejsou zde umístěny nemocniční postele ani jiná zdravotnická technika. Tyto 

skutečnosti žalovaný nijak nerozporoval, jak plyne především z výpovědí zaměstnankyň 

žalovaného; v souladu s provozním řádem žalovaného je vyloučeno některé úkony 

zdravotní péče poskytovat přímo na pokojích ubytovaných, a to z především z důvodů 

hygienických a z důvodu předcházení vzniku a rozšíření nakažlivých nemocí (například 

odběry krve).   

Při výkladu pojmu „poskytování zdravotní péče“ a při aplikaci výjimek ze 

sdělování díla veřejnosti (a tudíž z povinnosti k platbě autorské odměny) je třeba 

vycházet z výkladu restriktivního, jenž je z hlediska ústavního pořádku odůvodněn 

principem proporcionality (viz výše) a tříkrokovým testem (viz výše). 

Uznávané metody interpretace, a sice metoda jazyková (zákonný znak „při 

poskytování zdravotní péče“ a zejména jeho slovo „při“), teleologická aktuální (účelem 

autorského práva objektivního je především ochrana autorského práva subjektivního), 

teleologická historická (průběh pojednávání předmětné novely autorského zákona 

v Poslanecké sněmovně a Senátu), ústavněkonformní (zejména princip proporcionality 

a tříkrokový test), eurokonformní či systematická (§ 29 autorského zákona a 

nevyváženost 3. věty ustanovení § 23 autorského zákona ve srovnání s § 38e autorského 

zákona), vedou k restriktivnímu rozsahu interpretace.  

Restrikce se projevuje především v tom, že „poskytování zdravotní péče“ ve 

smyslu poslední věty § 23 autorského zákona se ve vztahu k lázním vymezuje toliko 

jako pravidelné uskutečňování lázeňských zdravotních výkonů (vyšetření a léčebné 

procedury, kúry v oboru balneoterapie a rehabilitace) zdravotníky vůči pacientům 

a nikoliv i jako odpočinek po zdravotním výkonu, nahodilý zdravotní zákrok při 

zhoršení zdravotního stavu pacientů či jako poskytnutí ubytování bez dalšího 

(argumentem tvrzení o neoddělitelnosti ubytování a poskytování lázeňských 

zdravotních výkonů). 
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V lázeňském zařízení žalovaného se zdravotní péče neposkytuje na pokojích, ale 

v prostorách k tomu určených (ordinace lázeňských lékařů, ošetřovny 

a tzv. balneoprovoz). Pokoje v lázních žalovaného jsou určeny k soukromému 

užívání jako obývací pokoje a ložnice ze strany ubytovaných osob; toto určení je 

patrno z vybavení těchto pokojů hotelovým způsobem a naopak z „nevybavení“ těchto 

pokojů zdravotnickými přístroji, nástroji ani technikou109. Žalovaný v soudním řízení 

ani netvrdil, že lázeňskými zdravotníky jsou poskytovány balneologické, rehabilitační či 

jiné zdravotní úkony přímo na ubytovacích pokojích.   

Námitka ubytování jakožto služby komplementárně spojené s  lázeňskou péčí 

Nutno v této souvislosti uvést, že žalovaný i ostatní lázeňská zařízení nabízejí 

lázeňskou zdravotní péči na straně jedné a ubytování, stravování, jiné služby, kulturní 

a jiné společenské akce na straně druhé; lázeňskou zdravotní péči poskytují lázně 

ve speciálních místnostech (ordinace lázeňských lékařů, ošetřovny a tzv. balneoprovoz), 

ubytování na pokojích v ubytovací části lázní, stravování v jídelnách či restauracích. 

Poskytování lázeňské zdravotní péče není nutně spojeno s poskytováním jiných 

služeb, a to již jen z toho důvodu, že lázně poskytují zdravotní péči i ambulantně nebo 

že lázně poskytují ubytování a stravování i hostovi, kterému neposkytují zdravotní péči. 

Lázeňskou zdravotní péči tedy čerpají jak ubytovaní lázeňští hosté, tak i lázeňští 

hosté neubytovaní, a to ve speciálních místnostech. Lázeňské hosty ubytované je možno 

členit na lázeňské hosty s komplexní lázeňskou péčí, příspěvkovou lázeňskou péčí, 

samoplátce a ryze hotelové hosty; lázeňské hosty neubytované pak na lázeňské hosty 

s příspěvkovou lázeňskou péčí ambulantní a na samoplátce. Pouze lázeňští hosté 

s komplexní lázeňskou péčí mají ze zdravotního pojištění kromě lázeňské zdravotní 

péče hrazeno i ubytování a stravování. 

Je notorietou, že ryze zdravotní účel lázní je s postupujícím rozvojem lékařské 

vědy a techniky oslabován (operace jsou prováděny čím dál šetrnějšími metodami), 

pročež se omezuje rozsah indikací pro komplexní lázeňskou péči i pro příspěvkovou 

                                                             
109 Pro názornost soud uvádí několik odkazů na internetové stránky lázeňských zařízení, z nichž uvedené 
skutečnosti plynou: Lázně Darkov (http://tv.darkov.cz/kategorie/lazne-darkov/rehabilitacni-sanatorium, 
čas 1:21 – 2:29), Bertiny lázně Třeboň (http://www.berta.cz/cz/nase-sluzby/ubytovani), Lázně Aurora 
(http://www.aurora.cz/cz/ubytovani-2/ubytovani), Léčebné lázně Jáchymov 
(http://www.laznejachymov.cz/ubytovaci-sluzby/detail/akademik-behounek-ubytovani/)    
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lázeňskou péči; o to více se snaží lázně zaujmout lázeňské hosty - „rekreanty“. To 

bezezbytku platí i pro žalovaného. 

Krajský soud v Českých Budějovicích k tomu ve svém rozsudku ze dne 8. 11. 

2010, sp. zn. 11 C 13/2010, shledal, že: „Samotné poskytování služeb žalovaného 

vyplývá i z předloženého důkazu, tedy internetově zveřejněné nabídky služeb 

žalovaného, který poskytuje mimo jiné relaxační pobyty při využití volného času 

způsobem dle zájmu návštěvníka s konkretizací ‘zájezdů‘ dle požadavku hostů 

(relaxační pobyt, rekreační pobyt atd.). Pokud jsou pak lázeňští hosté ubytováni 

v jednotlivých pokojích, jejich standard je dán i vybavením těchto pokojů, což je též 

jediným z aspektů při hodnotě ceny pobytů, ať již je hrazen ze státních či soukromých 

prostředků.“ (s. 5-6 rozsudku) 

Z hlediska ústavního pořádku (včetně mezinárodního práva a práva Evropské 

unie) ani z hlediska právních předpisů na úseku zdravotnictví a veřejných financí 

neobstojí úvaha, že vzhledem k tomu, že lázeňská péče je řazena mezi zdravotní péči 

hrazenou v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem (§ 13 odst. 2 zákona č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) a mezi léčebně preventivní péči (§ 19 

zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu), je zdravotní péčí v lázních nejen vlastní 

léčení, ale i ubytování a stravování. Tuto úvahu soud rozvede v podkapitole 4.2.5. 

 

4.2.4 Metoda výkladu teleologická historická 
Provozovatelé lázeňských zařízení před účinností novely č. 81/2005 Sb. odměny 

hradili za stejných podmínek jako provozovatelé hotelů. 

Podle restriktivního výkladu není možné určit pokoj, který slouží k ubytování 

lázeňských hostů, jako prostor zdravotnického zařízení, v němž je pacientům 

poskytována zdravotní péče, protože se jedná o ubytovací prostor, který pro svůj 

hotelový charakter spadá pod stejný režim jako hotely a další ubytovací zařízení. 

Za pozornost stojí rovněž průběh legislativního procesu, jehož výsledkem bylo 

právě přijetí kontroverzní novely autorského zákona č. 81/2005 Sb. (teleologický 

výklad historický); stalo se tak na návrh skupiny poslanců vedených snahou definovat 

pojem sdělování díla bez ohledu na ústavní a mezinárodně právní ochranu autorského 

práva.  
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Při projednávání tohoto poslaneckého návrhu v Senátu Parlamentu ČR bylo 

ustanovení § 23 rozšířeno pozměňovacím návrhem o větu třetí; pozměňovací návrh 

podal senátor MUDr. Vítězslav Vavroušek. Návrh byl prezentován jako návrh, „který se 

týká těch nemocnic“ a byl v tomto smyslu schválen jak v Senátu, tak i při projednávání 

vráceného návrhu zákona s tímto pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně. 

Záměrem pozměňovacího návrhu zjevně bylo vyjmout z povinnosti placení autorských 

odměn toliko nemocnice, nikoli zdravotnická zařízení obecně. 

Pro ilustraci dokládá soud citaci ze záznamu schůze Senátu konané dne 

5. 1. 2005, při níž byla projednávána novela č. 81/2005 Sb.: 

Senátor Luděk Sefzig: „…podpořím pozměňovací návrh, který připravil kolega 

Vavroušek, který explicitně vyjadřuje, že na nemocničních pokojích v souvislosti 

s léčbou nemohou kolektivní správci vybírat žádné dodatečné poplatky.“110(pozn. 

zvýraznění přidáno) 

Senátor Jiří Zlatuška: „Další je návrh senátora Vavrouška, který se týká těch 

nemocnic. Doporučuji.“111(pozn. zvýraznění přidáno) 

Citace ze záznamu schůze Poslanecké sněmovny konané dne 21. 1. 2005: 

Poslanec Ludvík Hovorka: „Domníváme se, že doplnění o výjimku pro zdravotnická 

zařízení není formulováno příliš šťastně, přesto předpokládám, že při restriktivním 

výkladu by s tímto ustanovením neměly být v praxi problémy.“ 

Z výše uvedeného vyplývá, že záměr zákonodárce ohledně osvobození od 

placení autorských odměn za užití děl prostřednictvím reprodukčních přístrojů se měl 

týkat pouze nemocnic. Z důvodu formulační nepřesnosti však byl v zákoně uveden 

pojem zdravotnických zařízení, avšak zákonodárce předpokládal, že nebude v praxi 

činit výkladové problémy, a to právě z důvodu nutnosti restriktivního výkladu výjimky. 

 

4.2.5 Předchozí judikatura Nejvyššího soudu – rozsudek ze dne 31. 1. 2013, 

sp. zn. 30 Cdo 3056/2012 
Soud považuje za nutné vypořádat se rovněž s aktuální judikaturou Nejvyššího 

soudu, která se řešené problematiky bezprostředně týká.112 Soud se ztotožňuje 

                                                             
110 Srov. str. 12 těstnopisecké zprávy z 2. schůze Senátu Parlamentu České republiky ze dne 5. 1. 2005  
111 str. 21 těstnopisecké zprávy z 2. schůze Senátu Parlamentu České republiky ze dne 5. 1. 2005 
112 Tento rozsudek již byl podrobně citován v kapitole sledující judikaturu v lázeňských kauzách, proto 
budu dále odkazovat pouze na jednotlivé strany rozsudku.  
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s premisou Nejvyššího soudu, že je třeba při výkladu výjimek postupovat 

restriktivně113; sám Nejvyšší soud však vzápětí od tohoto předpokladu ustupuje 

a přichází s domněnkou, že ve smyslu ust. § 33 zákona o veřejném zdravotním pojištění 

je nutno přihlédnout ke skutečnosti, že komplexní lázeňskou péči doporučuje ošetřující 

lékař, a to v závislosti na zdravotním stavu pacienta. Komplexní lázeňská péče zahrnuje 

kromě lázeňských procedur i ubytování a stravování. Kromě toho je takovýto lázeňský 

pobyt osvobozen od DPH, což v důsledku vede Nejvyšší soud k výkladu, že osvobození 

komplexního lázeňského pobytu od daně z přidané hodnoty bez dalšího může znamenat, 

že v těchto případech dochází k poskytování zdravotních služeb na pokojích takových 

pacientů.114 
Pokud se jedná o posouzení dle zdravotnických a finančních předpisů, lázeňskou 

zdravotní péčí se nutně rozumí pouze lázeňské vyšetření a lázeňské procedury, protože 

zákon rozeznává i ambulantní lázeňskou péčí, kterážto zahrnuje pouze lázeňské 

vyšetření a lázeňské procedury (zdravotní, léčebnou složku) a nezahrnuje složku 

ubytovací a stravovací (viz § 36 odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu). 

Výklad pojmu zdravotní péče ve smyslu poslední věty § 23 autorského práva 

musí především odpovídat premisám vyplývajícím z ústavního, mezinárodní a unijního 

práva, a to i tehdy, pokud by se odchýlil (restrikce i teleologická redukce) od definice 

podané ve zdravotnických předpisech; jak bylo uvedeno výše, pojem veřejnosti 

(sdělování veřejnosti) je autonomním pojmem práva Evropské unie, pročež nemůže být 

v zákoně členského státu definován jinak, než v právních aktech Evropské unie. 

Je otázkou politickou, závislou především na stavu veřejných financí a na 

ideologii většinové vlády, zda ubytování v lázeňských zařízeních zahrne do systému 

zdravotního pojištění či zda ji osvobodí od daně z přidané hodnoty; dočasně platné 

řešení těchto otázek nemůže mít žádný vliv na trvale zaručenou ochranu autorského 

práva, zvláště ne za situace, kdy mezinárodní právo i právo evropské nepřipouštějí 

vnitrostátní paušální popření práva na odměnu za sdělování děl veřejnosti ve 

zdravotnických zařízeních.        

                                                             
113 Str. 6 rozsudku 
114 Str. 8 rozsudku 
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Požadavek na restriktivní výklad poslední věty § 23 autorského zákona je 

vyslovován i odbornou literaturou, například v autoritativním komentáři k autorskému 

zákonu.115 Ve svém rozsudku s tímto názorem ostatně vyslovil souhlas i Nejvyšší soud.  

Není rovněž možné opomenout problematické slučování soukromoprávního 

předpisu (autorského zákona) a z něj plynoucího subjektivního práva autora na odměnu 

s veřejnoprávními předpisy, jakými jsou zákon o dani z přidané hodnoty a zákon o 

veřejném zdravotním pojištění.116 

Proto s ohledem na výše uvedené nelze názor Nejvyššího soudu akceptovat.117  

Soud proto s poukazem na výše řečené uzavírá, že na lázeňské zařízení 

žalovaného se výjimka uvedená v ust. § 23 autorského zákona nemůže uplatnit; 

lázeňská zařízení proto jsou povinna k platbě autorské odměny kolektivnímu správci, 

jímž je žalobce. 

 

4.2.6 Zohledňování vytíženosti při určení výše nároku 
Žalobce ve své žalobě požaduje zaplacení odměny za všechny přístroje umístěné 

na ubytovacích pokojích žalovaného bez ohledu na skutečnost, zda pokoj byl 

v žalovaném období obsazen hostem či nikoliv. Žalovaný naproti tomu namítá, že 

ubytovací pokoje lázeňského zařízení nebyly v rozhodném období plně obsazeny 

(vytíženy), což je třeba při určení výše nároku (pokud je vůbec dán) zohlednit. 

Podle soudu není podmínkou sdělování díla veřejnosti skutečnost, že 

v ubytovacích pokojích se zástupce veřejnosti fakticky ubytuje; sdělování děl veřejnosti 

totiž nastane již samotným zpřístupněním díla pomocí technicky způsobilého přístroje 

(televize, rádia) a nikoli až faktickým zhlédnutím díla ubytovaným. Zpřístupnění díla je 

tudíž realizováno již samotným umístěním přístroje na veřejnosti přístupný ubytovací 

pokoj.  

                                                             
115 K tomu viz např. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 275: 
„Při vymezení vzájemné souvislosti mezi prováděním zdravotní péče a provozováním vysílaného díla je 
nutno vycházet z výkladu restriktivního, neboť důsledkem tohoto omezení je bezplatné užívání cizího 
majetku. Pod rozsah uvedené výjimky tedy může patřit pouze provozování díla při samotném výkonu 
zdravotní péče, nikoli již v širší souvislosti s ní ...“ 
116 O této problematice jsem se již krátce zmínil v rámci hodnocení jmenovaného rozsudku Nejvyššího 
soudu v kapitole druhé týkající se judikatury v lázeňských kauzách. 
117 Pouze pro účely této práce; závaznost rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pro „skutečný“ Krajský soud 
v Českých Budějovicích (stejně jako pro ostatní soudy obecné soustavy soudů) však není možné 
zpochybnit. 
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Situaci, kdy se v pokoji nikdo neubytuje, ač se v něm ubytovat může, je však 

nutné důsledně odlišit od situace, kdy se v pokoji nikdo vůbec nemůže ubytovat, 

například z důvodu provozní uzavírky lázeňského zařízení. Ve druhém z uvedených 

případů je sdělování díla veřejnosti logicky vyloučeno, protože pro potenciálního 

ubytovaného není vůbec možné pokoj si najmout, do pokoje vstoupit, zapnout televizor 

a sledovat na něm chráněná autorská díla, tedy ke sdělování díla veřejnosti technicky 

nemůže dojít. 

Pokud však hovoříme o situaci první, k samotnému užití díla na ubytovacích 

pokojích dochází již tím, že na ně provozovatel umístí přístroj technicky způsobilý 

k příjmu rozhlasového či televizního vysílání. Z hlediska povinnosti k platbě autorské 

odměny je pak nerozhodné, zda ubytovaný skutečně na pokoji televizi (rádio) zapnul 

a sledoval na něm autorská díla; stejně tak je z hlediska autorskoprávního nerozhodné, 

kolik osob se v ubytovací části lázeňského zařízení ubytovalo. Podstatné je pouze to, že 

provozovatel zařízení nabízí k ubytování pokoje vybavené rádii či televizory; tím činí 

pro veřejnost přístupnými (zpřístupňuje) díla vysílaná rozhlasem a televizí, jak předvídá 

§ 23 autorského zákona (dochází tedy i ke sdělování děl veřejnosti dle § 18 autorského 

zákona).  

Je pouze podnikatelským rizikem provozovatele lázeňského zařízení, zda dokáže 

potenciální ubytované přesvědčit, aby se ubytovali zrovna v jeho ubytovacím zařízení, 

a nakolik tedy dokáže i zaktraktivnění svého ubytování (vybavením televizory či rádii) 

využít. 

Souladně s tímto názorem hovoří Vrchní soud v Praze v rozsudku ze dne 5. 6. 

2000, sp. zn. 3 Co 10/2000118. 

Na tuto problematiku má totožný náhled rovněž i česká odborná literatura, která 

je toho názoru, že užití díla rozhlasovým či televizním vysíláním dle § 23 autorského 

zákona je postaveno na principu potenciální recepce: „Obdobně jako v jiných případech 

sdělování díla veřejnosti není faktické uskutečnění přijmu (tj. faktická recepce 

příjemcem) aktu provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nutné. Výkonem 
                                                             
118 Slovy rozsudku: „Tím, že žalovaný jako provozovatel hotelu, tedy ubytovacího zařízení, vybavil jednak 
hotelové pokoje televizními přijímači a jednak hotelovým hostům přístupnou provozovnu dalšími 
technickými zařízeními sloužícími k užití hudebních děl, umožnil okruhu osob individuálně neurčenému i 
tento druh služby a stal se tedy uživatelem vysílaných děl. Z hlediska autorského práva pak není 
rozhodné, zda veřejnost – tedy blíže neurčený okruh osob – jako hotelových hostů – žalobcem nabídnuté 
služby využila či nikoliv.“ 
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tohoto práva je již samotné umožnění jiným osobám vnímání rozhlasového nebo 

televizního vysílání v objektivně vnímatelné podobě. Zda došlo skutečně ze strany členů 

veřejnosti ke skutečnému příjmu (zhlédnutí) díla není podmínkou pro vznik případné 

autorskoprávní odpovědnosti a nemusí to být ani dokazováno (postačí tzv. potenciální 

recepce).“119 

Z autorského zákona tedy nelze dovodit podmínku, že pro vznik povinnosti 

k platbě autorské odměny se skutečně alespoň jeden člověk na pokoji ubytovacího 

zařízení ubytuje (a zařízení má tedy vytíženost pokojů jinou než žádnou). Pokud 

bychom totiž přijali tento výklad, došlo by k zaměnění dvou odlišných institutů, a to 

využití pokoje na straně jedné a užití díla (zpřístupnění, sdělování veřejnosti, 

provozování vysílání) na straně druhé. 

Vytíženost (nebo jinak i obloženost, obsazenost, využití) jako projev principu 

fakticity se nesnese s principem potenciality, na němž je vybudováno užití díla 

prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání jako takové. 

Obdobný výklad podávají i předpisy práva Evropské unie a rozsudky Soudního 

dvora. V bodě 23 směrnice 2001/29 se zdůrazňuje široký rozsah pojmu „sdělování 

veřejnosti“120; z tohoto bodu směrnice stejně jako z jejího článku 3 odst. 1121 a rovněž 

z bodu 36 rozsudku SGAE122 je pak možno ve vztahu k ubytovacím pokojům vyložit, že 

rozhodná je možnost přístupu k dílům pro zástupce veřejnosti, nerozhodná skutečnost, 

zda televizor zapnul či zda se na pokoji ubytoval. 

                                                             
119 Shodně TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 273 
120 Bod 23 směrnice 2001/29 zní: „Tato směrnice by měla pokračovat v harmonizaci práva autora na 
sdělování veřejnosti. Tímto právem by se v širokém smyslu mělo rozumět veškeré sdělování veřejnosti 
nepřítomné v místě, ze kterého sdělování vychází. Toto právo by mělo zahrnovat jakékoli sdělování nebo 
přenos díla pro veřejnost po drátě nebo bezdrátově, včetně vysílání. Toto právo by nemělo zahrnovat 
žádné jiné úkony.“   
121 Čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29 zní: „Členské státy poskytnou autorům výlučné právo udělit svolení 
nebo zakázat jakékoliv sdělení jejich děl veřejnosti po drátě nebo bezdrátově včetně zpřístupnění jejich 
děl veřejnosti takovým způsobem, že každý jednotlivec ze strany veřejnosti má k těmto dílům přístup 
z místa a v době, které si zvolí.“ (pozn. zvýraznění přidáno) 
122„Z dvacátého třetího bodu odůvodnění směrnice 2001/29 vyplývá, že pojem ‚sdělování veřejnosti‘ je 
třeba chápat v jeho širokém smyslu. Takový výklad se jeví mimoto být nezbytným pro dosažení hlavního 
cíle uvedené směrnice, kterým je, jak vyplývá z devátého a desátého bodu odůvodnění, zavedení vysoké 
úrovně ochrany, mimo jiné, autorů, která jim umožní obdržet odpovídající odměnu za užívání jejich děl, 
zejména sdělováním veřejnosti.“ 
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Rozsudek SGAE za další znak (vedle poskytnutí přijímače) skutkové podstaty 

sdělování veřejnosti rovněž neoznačuje ubytování hosta na pokoji, ale „poskytování 

signálu hotelovým zařízením prostřednictvím televizních přijímačů…“123 

V poslední době byl tento názor potvrzen například usnesením Soudního dvora 

Evropské unie (sedmého senátu)  ze dne 18. 3. 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis 

Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C-136/09, Sb. rozh. s. I-00037: 

„Provozovatel hotelu tím, že umístí do pokojů svého zařízení televizory a napojí 

je na centrální anténu, uskutečňuje na základě této pouhé skutečnosti sdělování 

veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES 

ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 

souvisejících v informační společnosti.“ 

Výše uvedenou argumentaci lze tedy shrnout tak, že k samotnému užití díla na 

ubytovacích pokojích dochází již tím, že na ně provozovatel umístí přístroj technicky 

způsobilý k příjmu rozhlasového či televizního vysílání. Za irelevantní je pak 

prohlášena soukromá povaha pokoje124. Dikci směrnice a rozsudku týkající se 

potenciality lze tedy vztáhnout nejen k zapnutí televizoru, ale i k ubytování se na 

pokojích. 

Rovněž judikatura českých obecných soudů se zmiňuje o irelevanci vytíženosti 

z hlediska práva autora na odměnu za provozování vysílání v prostorách určených 

k soukromému užívání ubytovanými125. Proto tak jako je pro užití díla provozováním 

vysílání v prostorách ubytovacího zařízení určených k veřejnému (hromadnému) 

                                                             
123 Rozsudek ve svém výroku 1) stanoví, že „ačkoliv pouhé poskytnutí fyzického zařízení nepředstavuje, 
jako takové, sdělování ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 
2001 o harmonizaci určitých aspektů práva autorského a práv s ním souvisejících v informační 
společnosti, poskytování signálu hotelovým zařízením prostřednictvím televizních přijímačů klientům 
ubytovaným v pokojích tohoto zařízení představuje, nezávisle na užívané technice přenosu signálu, 
sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 této směrnice.“ 
124 Stanoví tak výrok 2) rozsudku SGAE: „Soukromá povaha pokojů hotelového zařízení nebrání tomu, 
aby v nich uskutečňované sdělování díla prostřednictvím televizních přijímačů představovalo sdělování 
veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29.“ 
125 Stanoví tak například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2277/2007: 
„Zpřístupněním díla vysílaného rozhlasem nebo televizí je tedy poskytnutí signálu televizního nebo 
rozhlasového vysíláním čímž je umožněn přístup veřejnosti k dílu (srov. bod 43 výše uvedeného rozsudku 
SGAE). Je přitom nerozhodné, zda tak sekundární uživatel činí v souvislosti s poskytováním určitých 
služeb nebo bez tohoto kontextu; podstatná je skutečnost, že dílo je zpřístupňováno třetím osobám pro 
jejich osobní potřebu, nikoli pro osobní potřebu toho, kdo dílo zpřístupňuje (srov. bod 41 výše uvedeného 
rozsudku SGAE).“ 
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užívání (např. bar či restaurace) irelevantní faktická přítomnost osob a jejich počet, tak 

je tudíž irelevantní i faktická přítomnost osob a jejich počet v prostorách určených 

k soukromému (individuálnímu) užívání (v ubytovacích pokojích). 

Rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi přitom není v jejich určení 

autorskoprávním (obě kategorie prostor jsou veřejně přístupné a v obou se užívá 

a sděluje dílo jeho zpřístupňováním), nýbrž v určení obecně občanskoprávním: služeb 

baru či restaurace může najednou (nezávisle na sobě) využívat více osob, kdežto pokoje 

v ubytovacím zařízení zpravidla nikoliv; vzhledem k tomu u prve uvedených prostor je 

dána potencialita veřejnosti nejen v určitém období, ale i v určitém okamžiku (tedy 

potencialita postupná i současná), kdežto u druhé skupiny zpravidla pouze v určitém 

období (chybí prvek současnosti). 

Tyto rozdíly obecně občanskoprávní však na rozdíl od shodnosti autorskoprávní 

nejsou nutné, ale pouze obvyklé: i ubytovací pokoj může být užíván více osobami 

nezávisle na sobě v jeden okamžik (např. ubytování rodiny na hotelovém pokoji, nebo 

osob navzájem cizích ve vícelůžkovém pokoji v ubytovně či hostelu). Navíc i vstup do 

hotelových prostor určených k hromadnému užívání může být podmíněn složením 

(zaplacením) ceny – to je například případ hotelových klubů.  

Přestože si fakticky na ubytovacím pokoji může zapnout televizor a sledovat 

autorská díla na něm pouze ubytovaný, toto faktické sledování není podmínkou vzniku 

práva na autorskou odměnu. Uživatelem díla při provozování vysílání na pokoji je totiž 

de iure provozovatel lázeňského zařízení, konzumentem (neboli beneficiářem, 

beneficientem či konečným příjemcem) je de facto veřejnost – jedná se totiž o sdělování 

díla veřejnosti. Podstatné je pouze to, zda kdokoliv z veřejnosti má přístup k vysílání; 

pokud tato faktická možnost existuje, tak vzhledem k potencialitě promítnuté do užití 

díla provozováním rozhlasového či televizního vysílání je možno rovněž říci, že 

konzumentem díla při provozování vysílání na pokoji je každý potenciálně ubytovaný 

(a to bez ohledu na to, zda se v tomto ubytovacím zařízení skutečně ubytoval). 

Kdyby se přiznala relevance vytíženosti ubytovacích pokojů, nebylo by možno 

bez pochyb stanovit, zda pro vznik povinnosti k platbě autorské odměny je rozhodující 

okamžik uzavření smlouvy o ubytování či realizace jiné právní skutečnosti opravňující 

určitou osobu užívat ubytovací zařízení, faktické ubytování se hosta či až zaplacení 

ceny hostem. Tento teleologický (logický) argument ad absurdum (impossibilum) je 
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dokladem toho, že přiznání relevance vytíženosti vede k nemožným, a tedy 

neudržitelným a nesprávným právním důsledkům. 

V moci žalobce (by) nebylo zjistit skutečnou vytíženost ubytovacího zařízení, 

pokud jeho provozovatel žalobci údaje o její výši neposkytne; žalobce jakožto 

kolektivní správce je vybaven toliko kontrolními pravomocemi přiznanými autorským 

zákonem a nemá tedy reálné oprávnění ani prostředek ke zjištění a dohledání 

konkrétních údajů o vytíženosti. 

Uznání rozhodnosti vytíženosti by znamenalo i ústavně nepřípustnou výhodu 

pro ty provozovatele ubytovacích zařízení, kteří pro svou laxnost či jiný důvod 

nespolupráce neposkytli kolektivnímu správci údaj o vytíženosti, což je zároveň 

nevýhoda pro kolektivního správce; zahájení soudního řízení o zaplacení bezdůvodného 

obohacení vzniklého provozováním rozhlasového či televizního vysílání na pokojích 

bez potřebných údajů o vytíženosti je riskantní, protože v jeho průběhu může vyjít 

najevo, že vytíženost byla podstatně nižší, než se kolektivní správce domníval a žaloval. 

Je rovněž nutné odmítnout argumentaci žalovaného, že v případě zohlednění 

vytíženosti ubytovacích pokojů v jeho zařízení bylo naplněno ust. § 100 odst. 6 

autorského zákona, podle něhož žalobce měl při uzavírání smluv podle § 100 odst. 1 

písm. h) autorského zákona přihlédnout mimo jiné rovněž k rozsahu užití předmětu 

ochrany, a tedy i k vytíženosti pokojů. Rozsahem užití se totiž může rozumět toliko 

počet rádií či televizorů v pokojích ubytovacího zařízení provozovatele, doba umístění 

takových přístrojů na pokojích a případné provozní přestávky (uzavírky) v ubytovacím 

zařízení, nikoli však počet ubytovaných na pokojích ubytovací části lázeňského zařízení 

v daný okamžik. 

Vytíženost není možno subsumovat ani pod přímý či nepřímý hospodářský nebo 

obchodní prospěch dle § 100 odst. 6 písm. c) AZ, protože žalovaný má prospěch 

již z toho, že televizory na pokoje umístí; ubytování nabízené bez televizorů by spoustu 

zájemců odradilo, ubytovací zařízení by rovněž nemohlo dosáhnout náležitého 

hvězdičkového ohodnocení126. 

Odhlédne-li soud od rozporu výjimky (limitace) obsažené ve větě druhé § 23 

autorského zákona s právem EU a ratifikovanými mezinárodními smlouvami a na 

                                                             
126 Tato skutečnost plyne především z bodů 123 - 125 Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení 
České republiky 2010 – 2012 vydané Asociací hotelů a restaurací ČR 
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okamžik připustí možnost její aplikace, bylo by třeba konstatovat, že pokud by byla 

přiznána relevance vytížení ubytovacích prostor, došlo by v důsledku toho 

k dvojnásobné limitaci výše autorské odměny – lázeňská zařízení by totiž byla povinna 

hradit autorskou odměnu podle věty druhé § 23 AZ, která zakotvuje limitaci výše 

vybrané odměny na 50 % výše koncesionářského poplatku. Odměna by tak byla 

omezena dvakrát – poprvé ustanovením věty druhé § 23 autorského zákona a podruhé 

zohledněním vytíženosti. Tento postup by pak mohl být v rozporu (nejen) s ust. § 100 

odst. 1, když by taková praxe kolektivního správce nemusela být považována za výkon 

kolektivní správy s péčí řádného hospodáře. 

Soud pak považuje za přijatelné řešení, které představuje aktuálně připravovaná 

novela autorského zákona, jejíž projednávání však bylo odloženo127. Jejím obsahem má 

být (kromě samotného vypuštění věty 2. a 3. ust. § 23 autorského zákona) rovněž 

modifikace ust. § 100 odst. 6 písm. b) AZ představovaná doplněním slov „včetně 

zohlednění skutečného rozsahu využití ubytovacích prostor v rámci poskytování služeb 

spojených s ubytováním.“128 

Sám zákonodárce konstatuje, že explicitní ustanovení, na jehož základě by bylo 

nutné s kritériem vytíženost pracovat, v současné době není v autorském zákoně 

zakotveno. I z toho soud dovozuje, že nebylo úmyslem zákonodárce vytíženost 

zohledňovat. Pokud by tomu tak bylo, nebyl by jistě důvod takové ustanovení (znovu) 

navrhovat k přijetí. 

Ze zvláštní části citované důvodové zprávy k novele autorského zákona je 

patrné, že zohledňování vytíženosti by mělo souviset především se zrušením limitace 

autorské odměny podle věty 2. ust. § 23 autorského zákona: „Doplnění kritéria míry 

obsazenosti hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení v § 100 odst. 6 písm. b) souvisí 

s návrhem změny § 23, kterou se zrušuje ‚zastropování‘ výše odměn za provozování 

                                                             
127 Srov. tiskovou zprávu Ministerstva kultury ČR Návrh novely autorského zákona předložen vládě: „S 
ohledem na skutečnost, že pro transpozici první z uvedených směrnic je stanoven termín do 1. listopadu 
2013, rozhodlo se Ministerstvo kultury omezit původně navrhovaný rozsah této novely výlučně na 
transpozici směrnic Evropské unie. Veškeré ostatní návrhy a podněty vyplývající z předcházejících 
konzultací s dotčenými subjekty budou využity při přípravě příští novely autorského zákona. Ta bude na 
pořadu nejpozději poté, co bude přijata evropská směrnice o kolektivní správě práv, která je aktuálně 
projednávána v Radě EU a v Evropském parlamentu.“ Článek je dostupný na internetové stránce 
http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/navrh-novely-autorskeho-zakona-predlozen-vlade-171520/ 
128 Bod 109. neprojednávaného návrhu novely autorského zákona ve znění, v jakém byla Ministerstvem 
kultury ČR postoupena dne 7. 1. 2013 k připomínkovému řízení  
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rozhlasového či televizního vysílání děl v rámci poskytování služeb spojených 

s ubytováním, a to v prostorách určených k soukromému užívání ubytovanými 

osobami.“129 

V případě nalezení konsenzu ohledně způsobu faktické kontroly správnosti 

údajů o vytíženosti poskytnutých provozovateli ubytovacích zařízení by přijetí uvedené 

novely představovalo podle soudu přípustnou limitaci, u níž by nebylo nutné 

konstatovat její nesoulad s ustanoveními mezinárodních smluv ani evropského práva. 

Paralelní existence obou limitací (nadto v situaci, kdy limitace vytížeností nemá oporu 

v účinném znění autorského zákona) však přípustná není, protože by došlo 

k nepřiměřenému omezení výše vybírané autorské odměny. 

I přesto, že projednání návrhu novely autorského zákona bylo dočasně odloženo, 

nelze zmíněnému návrhu novely autorského zákona nepřiznat jistou relevanci, a to 

především z toho důvodu, že její geneze je spojena s širokou odbornou veřejnou 

diskuzí130. 

Soud proto uzavírá, že z rozhodných autorskoprávních aktů není možno dovodit 

to, že výše autorské odměny by měla být závislá na vytíženosti ubytovacího zařízení. 

 

4.2.7 Přiměřenost a obvyklost požadovaného plnění 
Žalovaný rovněž namítal, že požadovaná výše plnění není přiměřená a obvyklá, 

když je konstruována sazebníky žalobce, od kterých se při sjednávání výše autorské 

odměny nelze odchýlit. 

Žalobce naproti tomu tvrdil, že v případě žalovaného bylo postupováno stejně 

jako v případě dalších uživatelů chráněných autorských děl; z důvodu neuzavření 

licenční smlouvy pak žalobce požaduje uhrazení autorské odměny ve výši dvojnásobku 

odměny obvyklé. 

Obvyklost, přiměřenost a rovnost požadovaného plnění je v zásadě zaručena 

postupem dle sazebníku kolektivního správce; v tomto smyslu se vyslovil Nejvyšší soud 

                                                             
129 Str. 60 důvodové zprávy k návrhu novely autorského zákona ve znění, v jakém byla Ministerstvem 
kultury ČR postoupena dne 7. 1. 2013 k připomínkovému řízení 
130 V Seznamu nejdůležitějších organizací, které se zapojily do konzultačního procesu uvedených na str. 
34 - 35 důvodové zprávy k neprojednávané novele předložené Ministerstvem kultury ČR 
k připomínkovému řízení dne 7. 1. 2013 nalezneme mimo dotčených kolektivních správců i Asociaci 
hotelů a restaurací ČR, Svaz léčebných lázní či Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva 
soutěžního PF UK 
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v rozsudku ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1759/2011: „Dovolací soud též souhlasí 

s tím, jak byla odvolacím soudem posouzena opodstatněnost výše požadované náhrady 

bezdůvodného obohacení, neboť tzv. Sazebníku OSA lze podle ustálené praxe v zásadě 

přisoudit hodnotu měřítka výše obvyklé odměny.“ 

Podobně se vyjádřil i Vrchní soud v Praze v rozsudku ze dne 5. 6. 2000, sp. zn. 3 

Co 10/2000: „K otázce výše uplatněného nároku pak je třeba dodat, že vzhledem 

k neexistenci obecně platného právního předpisu, který by výši autorských odměn za 

užití hudebních děl stanovil, vznikl nárok na odměnu přiměřenou a obvyklou. Tu bylo 

nutno v daném případě stanovit v souladu s ustanovením § 136 o.s.ř. Základem této 

úvahy však byl předem platný ‘Tarif Ochranného svazu autorského pro práva k dílům 

hudebním za užití hudebních děl‘, neboť v případě oprávněných užití děl autorů 

zastupovaných žalobcem, je právě dle něj postupováno.“ 

Plnění požadované po žalovaném je tedy obvyklé proto, že jeho výše vychází ze 

sazebníku žalobce a že takovéto plnění požaduje žalobce i po jiných poskytovatelích 

ubytování. 

 

4.2.8 Otázka promlčení nároku žalobce 
Soud se zabýval i otázkou (žalovaným tvrzeného) částečného promlčení nároku 

žalobce. To mělo podle žalovaného spočívat v tom, že žalobce musel mít již od data 

zprovoznění lázeňského zařízení, tedy od 1. 1. 2010, kontinuální vědomost o tom, že na 

pokojích ubytovacího zařízení žalovaného jsou umístěny televize a rádia. Vyvozuje to 

především z povědomí žalobce o existenci webové prezentace žalovaného a rovněž 

z činnosti žalobce, který musel předpokládat, že žalovaný bude disponovat na pokojích 

televizemi a rádii stejně jako jiné subjekty téhož typu. Pokud tedy žaloba byla podána 

až dne 1. 5. 2012, je nárok na vydání bezdůvodného obohacení s ohledem na dvouletou 

(subjektivní) promlčecí dobu přinejmenším částečně promlčen. 

Žalobce pak tvrdil, že se o vzniku bezdůvodného obohacení na straně 

žalovaného dozvěděl až dne 30. 6. 2010; tohoto dne totiž při kontrole v ubytovacím 

zařízení žalovaného zjistil, že žalovaný prostřednictvím TV a rádií užíval od 1. 1. 2010 

na svých ubytovacích pokojích autorská díla. 
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K tomu soud konstatuje, že subjektivní promlčecí lhůta u pohledávky na vydání 

bezdůvodného obohacení je dvouletá,131 objektivní tříletá.132 K výkladu ohledně 

počátku subjektivní promlčecí lhůty dle § 107 odst. 1 OZ je dána konstantní judikatura 

Nejvyššího soudu; ve vztahu k rozhlasovým či televizním přijímačům na hotelových 

pokojích je možné zmínit především aktuální rozsudek ze dne 14. 6. 2012, sp. zn. 

30 Cdo 4499/2010, vydaný v řízení o žalobě žalobce proti společnosti S. spol. s r.o. 

o zaplacení bezdůvodného obohacení za období od 1. 11. 2006 do 17. 5. 2007, a rovněž 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2883/2011, vydaný 

v řízení o žalobě žalobce proti společnosti B. spol. s r.o. o zaplacení bezdůvodného 

obohacení za období od 1. 9. 2006 do 18. 5. 2008. 

Například v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 30 Cdo 

2883/2011, je rozhodný názor na počátek subjektivní promlčecí lhůty vyjádřen 

takto:„Konkrétní výše nároků se odvíjí od počtu televizních a rádiových přijímačů, 

vytíženosti ubytovacího zařízení a dalších faktorů, bez kterých nelze částku konkrétně 

vyčíslit. Která ubytovací zařízení se konkrétně obohatila a v jaké výši lze zjistit na 

základě prohlášení, vyplnění formuláře či faktických kontrol ubytování na místě. 

Dovolatel sice mohl mít a pravděpodobně měl povědomí, že žalovaná neukončila 

činnost a nadále využívá televizní přijímače na hotelových pokojích, i poté, co nebyla 

povinna hradit autorské poplatky, ale podle konstantní judikatury takové povědomí není 

dostačující a vyžaduje se, aby se dovolatel skutečně dozvěděl (tj. tedy nikoli pouze 

předpokládal) o tom, že došlo na jeho úkor k získání bezdůvodného obohacení a kdo je 

získal (není rozhodné, že měl možnost potřebné skutečnosti dozvědět se již dříve). Den, 

kdy se takto dozví tyto skutečnosti je rozhodný pro počátek běh subjektivní promlčecí 

doby (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2581/98).“ 

Stejně hovoří i další rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2007, sp. zn. 30 

Cdo 2758/2006: „Pro počátek běhu dvouleté subjektivní promlčecí doby práva na 

vydání plnění z bezdůvodného obohacení je rozhodný den, kdy se oprávněný skutečně 

dozví o tom, že došlo na jeho úkor k získání bezdůvodného obohacení a kdo je získal. 

                                                             
131 Viz § 107 odst. 1 občanského zákoníku:„Právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčí za dva 
roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor 
obohatil.“ 
132 Viz § 107 odst. 2 občanského zákoníku:„Nejpozději se právo na vydání bezdůvodného obohacení 
promlčí za tři roky…“ 
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Vyžaduje se skutečná (prokázaná) vědomost oprávněného, a tedy nepostačuje, že měl 

možnost se potřebné skutečnosti dovědět již dříve.” 

Soud se s právními závěry Nejvyššího soudu ČR ztotožňuje; rozhodnou 

skutečností nemůže být pouze možná (předpokládaná či nahodilá) vědomost žalobce 

o tom, že se na jeho úkor někdo mohl bezdůvodně obohatit, nýbrž je třeba prokázaná 

vědomost o tom, že k bezdůvodnému obohacování dochází a rovněž kdo se obohacuje. 

Žalobce vědomost o umístění rozhlasových a televizních přijímačů na pokojích 

žalovaného získal až dne 30. 6. 2010 při kontrole, kterou v zařízení žalovaného provedl. 

Od tohoto dne pak počíná běh subjektivní dvouleté promlčecí doby.  

Uvedenému názoru soudu svědčí i odborná literatura. Autoritativní komentář 

k občanskému zákoníku například stanoví, že „(p)ro počátek běhu dvouleté subjektivní 

promlčecí doby je i v těchto případech rozhodný den, kdy se oprávněný v konkrétním 

případě skutečně (prokazatelně) dozví o tom, že došlo na jeho úkor k získání 

bezdůvodného obohacení a kdo je získal. Oprávněný se dozví o vzniku bezdůvodného 

obohacení tehdy, má-li k dispozici údaje, které mu umožňují podat žalobu o vydání 

plnění z bezdůvodného obohacení, tj. když nabyl vědomost o rozsahu bezdůvodného 

obohacení a o osobě obohaceného (není rozhodné, že již dříve měl možnost se dozvědět 

skutečnosti, na jejichž základě si mohl učinit úsudek o vzniku bezdůvodného obohacení 

a jeho výši).”133 

Na základě výše uvedených premis (zákonné ustanovení a judikatura Nejvyššího 

soudu) a provedených důkazů není možno podle názoru soudu dospět k jinému 

právnímu závěru, než že subjektivní promlčecí lhůta u žalované pohledávky počala 

běžet dne 30. 6. 2010, že žaloba byla podána v rámci subjektivní i objektivní promlčecí 

lhůty (dne 1. 5. 2012), že námitka promlčení žalované pohledávky není důvodná a že 

tedy žalovaná pohledávka není ani částečně promlčena. 

 

(náklady řízení) 

(poučení o možnosti podat odvolání) 

(datum, otisk úředního razítka, podpis) 

                                                             
133 ŠVESTKA, J.; SPÁČIL, J.; ŠKÁROVÁ, M.; HULMÁK, M. a kolektiv: Občanský zákoník I, 2. 
vydání, Praha: C.H. Beck, 2009, str. 609 
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5. Placení autorských odměn za provozování vysílání na 

pokojích lázeňských zařízení de lege ferenda 
V předcházející kapitole bylo názorně prezentováno, že účinná úprava 

autorského zákona týkající se placení autorských odměn za provozování vysílání na 

pokojích lázeňských zařízení je silně nevyhovující, protože připouští několik možností 

výkladu. Tato situace sama o sobě pak snižuje právní jistotu zejména kolektivních 

správců a provozovatelů lázeňských zařízení, pokud jde o stanovení povinnosti k platbě 

autorské odměny. 

Aby bylo možné tuto interpretační nejednoznačnost rozptýlit, je velmi žádoucí 

dosáhnout tohoto stavu změnou stávající (účinné) legislativy. 

Není však nadále přípustné ubírat se cestou nesystematického zakotvování 

výjimek ze sdělování veřejnosti134, které znepřehledňují jinak kvalitní právní předpis; 

spíše by bylo vhodné přijmout jasná pravidla, která nebudou představovat nebezpečí 

dezinterpretace ze strany žádného z dotčených subjektů. 

Za odpovídající řešení pak pokládám přijetí novely autorského zákona, jíž by 

a) byly věta druhá a věta třetí ust. § 23 autorského zákona zrušeny 

b) do § 100 odst. 6 písm. b) autorského zákona byla doplněna slova „včetně 

zohlednění skutečného rozsahu využití ubytovacích prostor v rámci 

poskytování služeb spojených s ubytováním.“ 

Český autorský zákon by tím byl již beze vší pochybnosti uveden do souladu 

s požadavky plynoucími z ustanovení mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie 

(alespoň pokud jde o problematiku výjimek ze sdělování veřejnosti). 

Tato jednoduchá legislativní změna by rovněž přinesla značnou redukci agendy 

krajských soudů (respektive Městského soudu v Praze) coby soudů první instance135, 

když kolektivní správci by již nebyli nuceni vést časově a finančně náročné soudní 

spory s provozovateli lázeňských zařízení „o výklad“ § 23 autorského zákona.  

                                                             
134 Mám tím na mysli především nesystematické zakotvení výjimky ze sdělování děl veřejnosti uvedené v 
§ 23 věta druhá a třetí autorského zákona v dílu 3 oddílu 3 (vznik a obsah práva autorského, majetková 
práva) a naproti tomu samostatný díl 4 (výjimky z práva autorského), v němž jsou obsažena obecná 
ustanovení týkající se výjimek (oddíl 1, § 29 AZ) a volná užití a zákonné licence (oddíl 2, § 30 – 39 AZ).  
135 Srov. § 9 odst. 2 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Zohledňováním vytíženosti pokojů by pak bylo učiněno zadost požadavku na 

přiměřenost výše autorské odměny placené jednotlivými uživateli chráněných 

autorských děl s ohledem na rozsah jejich užití.  

Není však možné neuvést, že k možnosti efektivního fungování předestřeného 

modelu by praxe musela přinést zdokonalení mechanismů týkajících se kontroly 

správnosti údajů o vytíženosti ubytovacích zařízení.  

Reálná funkčnost institutu zohledňování vytíženosti je však při současném 

jednoznačném vymezení okruhu subjektů povinných k platbě autorské odměny 

představitelná.  
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Závěr 
Tato práce se zaměřila na podrobné zkoumání institutu placení autorských 

odměn za provozování vysílání na ubytovacích pokojích lázeňských zařízení, a to 

optikou krajského soudu, který byl povolán jakožto soud první instance k rozhodnutí 

v hypotetickém sporu o zaplacení autorské odměny vedeném mezi žalobcem – 

kolektivním správcem a žalovaným – provozovatelem lázeňského zařízení. 

Autorský zákon tuto problematiku upravuje způsobem, který umožňuje 

rozdílnou interpretaci, jak ukazuje i judikatura vnitrostátních soudů a Soudního dvora 

Evropské unie, na jejíž vývoj a proměny v čase jsem poukázal. 

Kvalita účinného autorského zákona pak byla významným způsobem 

poznamenána, když byly do ust. § 23 autorského zákona včleněny nesystematické 

výjimky z provozování vysílání, jejichž rozpornost s mezinárodními smlouvami a 

předpisy Evropské unie byla v práci konstatována. 

Přesto však je možné uvedenou situaci poměrně nenásilnou cestou výrazně 

zlepšit, totiž přijetím novely autorského zákona, kterou budou výjimky z provozování 

vysílání uvedené ve větě 2. a 3. ust. § 23 autorského zákona zrušeny a doposud 

neodůvodněně zvýhodněné subjekty budou uznány povinnými k platbě autorské 

odměny ve výši odpovídající platbám ostatních uživatelů chráněných autorských děl. 

Autorský zákon by pak byl nejen uveden do souladu s požadavky, které jsou na 

českou legislativu kladeny mezinárodními smlouvami a ustanoveními práva EU, ale 

došlo by k výraznému úbytku soudních sporů vedených vcelku zbytečně kolektivními 

správci proti subjektům těžícím z existujících výjimek z provozování vysílání. 

Takovýchto žalob je ale v současné době možné registrovat značné množství; 

z toho důvodu se práce snažila přispět k diskuzi o dané problematice návrhem rozsudku, 

jenž se komplexně vypořádal s argumentací žalobce i žalovaného a poukázal na slabiny 

účinné úpravy autorského zákona; tento rozsudek si klade za ambici nabídnout 

východisko pro rozhodování ve věcech žalob proti lázeňským zařízením a být jakousi 

rukovětí pro soudce, jimž bude určeno v podobné věci rozhodnout.  
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Seznam zkratek 

AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),  

ve znění pozdějších předpisů 

BÚ Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. 9. 1886, 

doplněná v Paříži dne 4. května 1896, revidovaná v Berlíně dne  

13. listopadu 1908, doplněná v Bernu dne 20. března 1914 a revidovaná v 

Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu 

dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971 

EU Evropská unie 

OSŘ zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

SDES Soudní dvůr Evropských společenství 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 
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Abstrakt 

Název práce: Placení autorských odměn za provozování vysílání na pokojích 

lázeňských zařízení 

 

Práce se zabývá komplexním zhodnocením problematiky placení autorských 

odměn za provozování vysílání na pokojích lázeňských zařízení, a to formou případové 

studie. 

Úvod práce krátce představuje zvolené téma a poukazuje na rozpornost 

judikatury, jež dosud byla vydána ve sporech o zaplacení autorské odměny lázeňskými 

zařízeními. 

První kapitola je věnována historickému vývoji výjimek zakotvených v § 23 

autorského zákona, z jejichž ustanovení lázeňská zařízení vyvozují, že nejsou povinna 

k platbě autorské odměny příslušnému kolektivnímu správci. 

Kapitola druhá se zaměřuje na judikaturu obecných soudů v České republice a 

na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, jež je pro zvolené téma relevantní. 

Třetí kapitola je tvořena úvodem do případové studie, v níž jsou popsány 

skutkové okolnosti vzniku hypotetického sporu, jehož komplexním řešením se práce 

zabývá.  

Čtvrtá kapitola je těžištěm práce a je představována rozsudkem, který vydá 

krajský soud ve sporu o zaplacení autorské odměny vedeném mezi kolektivním 

správcem na straně žalobce a lázeňským zařízení na straně žalovaného. Nárok žalobce 

je zhodnocen z hlediska ustanovení práva Evropské unie, ratifikovaných a vyhlášených 

mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, a konečně i z hlediska 

rozhodných ustanovení českého autorského zákona. Zmiňuje se rovněž o relevanci 

otázky vytíženosti (obsazenosti) pokojů při výpočtu výše odměny, problematikou 

promlčení nároku a přiměřenosti požadované autorské odměny. 

Kapitola poslední krátce pojednává o úpravě výjimek z provozování vysílání de 

lege ferenda.    

Závěr pak obsahuje stručné shrnutí práce.  
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Abstract 

Title: Payment of Royalties for Performing the Broadcast in the Bedrooms 

of Spa Facilities 

 

The purpose of this thesis is to analyse, in the form of a case study, the issue of 

payment of royalties for performing broadcast in the bedrooms of spa facilities.  

The introduction shortly presents the chosen subject and highlights the 

incongruity of the case-law in legal disputes relating to payment of royalties by spa 

facilities.   

Chapter one is dedicated to historical progression of different versions of the 

exceptions contained in section 23 of the Czech Copyright Act, from which spa 

facilities infer that they are not obligated to pay royalties to appropriate collecting 

society.    

Chapter two examines the relevant case-law by Regional Courts, High Courts 

and the Supreme Court of the Czech Republic. The case-law of the Court of Justice of 

the European Union is also mentioned.  

Chapter three is comprised of the introduction to the case study which illustrates 

the circumstances of the origin of a hypothetical legal dispute which is to be solved by 

this thesis. 

Chapter four is the focal point of the thesis, and it contains the judgement issued 

by a Regional Court in a legal dispute for payment of royalties between the collecting 

society as a plaintiff and the spa facility as a defendant. The plaintiff’s claim is 

reviewed in terms of the law of the European Union, ratified and promulgated 

international agreements by which the Czech Republic is bound, and also in terms of the 

applicable provisions of the Czech Copyright Act. Chapter four also refers to the 

relevance of the question of availability of bedrooms for the calculation of the amount 

of royalties, and it also deals with the statute of limitations of the claim and adequacy of 

the required royalties.    

The last chapter shortly refers to the exceptions from performing the broadcast 

de lege ferenda.    

The conclusion briefly summarises the whole thesis.   
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