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Úvod 
Řízení před Soudním dvorem Evropské unie (dále označován jako „Soudní 

dvůr“ nebo „SDEU“) ve věci C-351/12, OSA, má v mnoha ohledech z hlediska práva 

autorského velmi zásadní význam pro další vývoj a směřování institutů placení a výběru 

autorských odměn nejenom na území České republiky, ale i dalších členských států 

Evropské unie. 

Krajský soud v Plzni totiž v této věci předložil Soudnímu dvoru žádost o 

rozhodnutí o třech předběžných otázkách: (i) zda je v souladu s právem Evropské unie, 

aby lázeňské zařízení, jež je výdělečným subjektem, nehradilo za televizory a rádia 

umístěné na jejich pokojích autorské odměny na základě výjimky stanovené § 23 větou 

třetí 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 „AZ“ nebo „autorský zákon“), (ii) zda se unijní směrnice lze dovolávat vůči 

jednotlivcům a (iii) zda monopol pro jednoho kolektivního správce neodporuje 

legislativě Evropské unie a zda monopolní kolektivní správce nezneužívá svého 

dominantního postavení. 

Protože právní úprava českého autorského zákona, unijní legislativa ani 

rozsudky Soudního dvora nedávaly zcela jasnou odpověď především na první a třetí 

položenou předběžnou otázku, bylo nutné, aby k této věci zaujal s konečnou platností 

stanovisko právě Soudní dvůr. 

Ač byla řízení ve věci OSA věnována ještě před vydáním rozsudku Soudním 

dvorem pozornost jak ze strany odborné, tak laické veřejnosti, přesto dosud nebyla 

zpracována studie, jež by se komplexněji vypořádala s daným tématem. Proto jsem se 

rozhodl přispět k odborné diskuzi o předestřené problematice touto prací. 

Práce si klade za cíl prezentovat ucelený náhled na řízení ve věci OSA, a to 

počínaje předložením žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Krajským soudem 

v Plzni až po vydání rozsudku Soudním dvorem ve věci samé. Vytyčeného cíle hodlá 

dosáhnout detailním popisem a právním zhodnocením jednotlivých dílčích otázek, jež 

jsou pro řešenou problematiku relevantní. 

V první kapitole předkládané práce stručně představím řízení vedené SDEU pod 

spisovou značkou C-351/12, OSA, a zmíním základní fakta o případu. 
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V kapitole druhé podrobně popisuji skutečnosti, jež jsou spojeny s první 

položenou předběžnou otázkou týkající se úpravy § 23 věty třetí autorského zákona, kde 

je obsažena výjimka ze sdělování veřejnosti a tím i z placení autorských odměn, které 

se lázeňské zařízení coby žalovaný v původním řízení ve věci OSA dovolává; součástí 

této kapitoly bude přehled vnitrostátních, unijních a mezinárodně právních ustanovení 

rozhodných pro danou problematiku, relevantní judikatura Soudního dvora a právní 

argumentace k položené předběžné otázce.  

Judikatura Soudního dvora se k první předběžné otázce, jejíž zhodnocení bude 

pro tuto práci zásadní, již přímo či nepřímo vyjádřila, přičemž je možné zmínit 

především dva dřívější rozsudky, jež na problematiku výjimek z provozování vysílání a 

tedy i z placení autorských odměn mohou dopadat. Jedná se o rozsudky ve věcech 

SGAE a Del Corso.1 Nevyřešeno zůstávalo, kterému z těchto dvou rozsudků je skutkový 

stav v původním řízení ve věci OSA bližší. Je v rozporu s právem EU, když lázeňské 

zařízení coby výdělečný subjekt nehradí autorské odměny za televize a rádia na svých 

pokojích na základě vnitrostátní výjimky? Nad rámec toho navíc rozeberu, zda je vůbec 

česká výjimka z provozování vysílání zakotvená ve prospěch zdravotnických zařízení 

jako taková souladná s právem EU a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána. 

Kapitola třetí se vypořádá s druhou a třetí položenou předběžnou otázkou, tedy 

s problematikou možného přímého účinku unijní směrnice vůči jednotlivci a 

s přípustností zakotvení monopolů vnitrostátním právem z pohledu práva unijního. 

Stejně jako předchozí kapitola bude i tato kapitola rozdělena na část obsahující výčet 

rozhodných ustanovení vnitrostátního a unijního práva, dále na část komentující 

předchozí rozhodnutí v souvisejících věcech a konečně představí modelový rozbor 

možného přístupu ke druhé a třetí položené předběžné otázce.  

Druhá předběžná otázka Krajského soudu v Plzni směřovala ke zjištění, zda je 

možné v posuzovaném případě uvažovat o přímém účinku unijní směrnice, a to přesto, 

že v původním řízení se jednalo o spor mezi jednotlivci. K této problematice se navíc 

Soudní dvůr ve svých rozsudcích opakovaně vyslovil. Lze se tedy v řešeném případě 

                                                
1 Jedná se o rozsudek Soudního dvora ze dne 7. 12. 2006, SGAE v. Rafael Hoteles, C-306/05, Sb. rozh. s. 
I-11519, a o rozsudek Soudního dvora ze dne 15. 3. 2012, SCF v. Marco Del Corso, C-135/10, dosud 
nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí. 
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přímého účinku směrnice ve sporu mezi jednotlivci vůbec dovolávat? A pokud ano, za 

jakých podmínek?  

Ve třetí předběžné otázce se vnitrostátní soud táže, zda monopol pro jednoho 

kolektivního správce je souladný s primárním a sekundárním právem Evropské unie, jež 

obecně považuje monopoly v rámci EU za nežádoucí a prosazuje co nejširší aplikaci 

zásady volného pohybu služeb mezi členskými státy. Tento přístup ve své judikatuře 

přijal rovněž SDEU. Uplatní se však tato obecná zásada i pro výkon kolektivní správy? 

Nebo je v tomto případě efektivnější, aby zůstal zachován monopol pro jednoho 

kolektivního správce na území konkrétního státu EU? A nevede takový postup ke 

zneužití dominantního postavení monopolního kolektivního správce? Odpovědi na 

všechny tyto otázky se pokusím na následujících řádcích nastínit. 

Kapitola čtvrtá se bude věnovat samotnému řízení před Soudním dvorem EU ve 

věci C-351/12, OSA, když charakterizuje písemná vyjádření Komise a členských států a 

stanovisko generální advokátky; rovněž popisuje průběh ústního soudního jednání, které 

SDEU nařídil k projednání třetí předběžné otázky. 

Pátá kapitola bude obsahovat rozbor rozsudku Soudního dvora, jenž byl 

v probírané věci vydán. Shrnuty jsou nejpodstatnější argumenty, jež rozsudek přinesl, a 

závěry rozsudku budou konfrontovány s úvahami autora práce popsanými v předešlých 

kapitolách. 

Předkládaná práce vychází z právních předpisů účinných ke dni 15. 3. 2014. 
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1. Řízení ve věci C-351/12, OSA: Tři české předběžné otázky 

pro Soudní dvůr EU 
Jen velmi málo řízení uskutečněných před Soudním dvorem je způsobilých 

zjednat prakticky celospolečenský zájem o problematiku, jíž se řízení týká. Jednou 

z takových kauz bezpochyby je věc C-351/12, OSA. Tato skutečnost je způsobena 

množstvím rozličných faktorů - ať již se jedná o velký mediální ohlas, který mají spory 

o zaplacení autorské odměny lázeňskými zařízeními za vybavení lázeňských pokojů 

televizními či rozhlasovými přístroji, které nárokuje kolektivní správce oprávněný 

k výběru odměny,2 nebo o značné částky, o které se v soudních řízeních o zaplacení 

autorské odměny jedná,3 o velmi roztříštěnou judikaturu obecných soudů v České 

republice, jež osciluje mezi bezvýhradným konstatováním povinnosti lázeňských 

zařízení k platbě autorské odměny a strohým odmítnutím nároku kolektivního správce 

na zaplacení této odměny,4  nebo o otázku zachování stávajícího systému výběru 

autorských odměn kolektivními správci na území celé Evropské unie, popřípadě o 

výklad poměrně kontroverzního ustanovení § 23 AZ (především jeho věty třetí), které 

                                                
2 Z mnohých zmínek v médiích uvedu například reportáž a článek České televize ze dne 12. 11. 2012 
nazvaný „Lázně jsou vlastně hotely, tvrdí OSA. A chce po nich doplatit miliony.“ (dostupný na 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/203292-lazne-jsou-vlastne-hotely-tvrdi-osa-a-chce-po-nich-
doplatit-miliony/), článek zveřejněný na severu iHNed.cz ze dne 3. 4. 2013 s názvem „Lázeňská firma 
vyhrála u Nejvyššího soudu spor s OSA. Za televizi platit nemusí.“ (http://zpravy.ihned.cz/c1-59620930-
lazenska-firma-vyhrala-u-nejvyssiho-soudu-spor-s-osa-za-televizi-platit-nemusi) nebo také reportáž 
Českého rozhlasu ke stanovisku generální advokátky ve věci C-351/12 ze dne 14. 11. 2013 s názvem 
„Lázně by podle doporučení poradkyně Soudního dvora EU měly platit autorské poplatky.“ 
(http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropskezalezitosti/_zprava/lazne-by-podle-doporuceni-poradkyne-
soudniho-dvora-eu-mely-platit-autorske-poplatky--1280813). Z uvedeného je patrné, že ještě před 
vyhlášením rozsudku ve věci samé byla tato problematika velmi živě probírána, a to nejenom na úrovni 
akademické debaty v odborných kruzích. Značný zájem médií o řízení bylo možné registrovat i po vydání 
rozsudku ve věci samé; pro ilustraci odkazuji na článek České televize ze dne 27. 2. 2014 s názvem „I 
lázně by měly platit OSA, rozhodl evropský soud“ (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/264535-i-
lazne-by-mely-platit-osa-rozhodl-evropsky-soud/). Český rozhlas pak věnoval v den vydání rozsudku 
předmětnému řízení obsáhlou reportáž, jejíž součástí byl mimo jiné i rozhovor s autorem této práce (blíže 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3070884#.Uw8tSX1XJI0).  
3 V této souvislosti se hovoří v souhrnu pro všechna lázeňská zařízení o dlužných autorských odměnách 
v řádech milionů korun ročně. 
4 Srov. např. dva rozsudky Krajského soudu v Českých Budějovicích, kdy jako žalovaný vystupovalo 
totéž lázeňské zařízení a žalobcem byli dva z českých kolektivních správců – zatímco rozsudkem ze dne 
8. 11. 2010, sp. zn. 11 C 13/2010 byl žalobci – kolektivnímu správci nárok přiznán v plné výši, 
rozsudkem ze dne 15. 2. 2013, sp. zn. 12 EC 77/2012 byla v zásadě tatáž žaloba v plném rozsahu 
zamítnuta. Dlužno dodat, že k přehodnocení názoru KS v Českých Budějovicích na danou problematiku 
došlo především z důvodu vydání rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. 30 Cdo 
3093/2012, který se vyjadřoval k dovolání žalovaného ve věci 11 C 13/2010; ani tento rozsudek však 
nekonstatoval, že lázeňská zařízení jsou z povinnosti k placení autorských odměn zcela vyňata. 
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vzbuzuje od svého přijetí značné rozpaky a jeho nejasný výklad nepodporuje právní 

jistotu potenciálních plátců autorské odměny.5  

V neposlední řadě bylo osobami povinnými k platbě autorských odměn nezřídka 

namítáno, že jediný (monopolní) kolektivní správce nevyhovuje předpisům práva 

Evropské unie týkajícím se svobody poskytování služeb a obecnému zákazu monopolu 

zakotvenému Smlouvou o fungování Evropské unie. 

Protože na úrovni vnitrostátních sporů nebyla situace týkající se především 

interpretace ustanovení § 23 věty třetí autorského zákona dlouhodobě udržitelná, položil 

Krajský soud v Plzni svým usnesením doručeným Soudnímu dvoru dne 24. 7. 2012 

celkem tři předběžné otázky, které zní: 

„1) 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? 

2) Je obsah těchto ustanovení týkajících se uvedeného užití díla ve směrnici 

natolik bezpodmínečný a dostatečně přesný, aby se jich mohli před vnitrostátními soudy 

dovolávat ve sporu mezi jednotlivci kolektivní správci autorských práv, pokud stát 

směrnici neprovedl správně ve vnitrostátním právu? 

3) Je třeba článek 56 a následující a článek 102 Smlouvy o fungování Evropské 

unie (potažmo článek 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 

12. 12. 2006 o službách na vnitřním trhu) vykládat tak, že brání v aplikaci vnitrostátní 

právní úpravy, která vyhrazuje výkon kolektivní správy autorských práv na území státu 

pouze jednomu (monopolnímu) kolektivnímu správci autorských práv, a tím neumožňuje 

příjemci služby volný výběr kolektivního správce z jiného státu Evropské unie?“ 

Krajský soud v Plzni ve svém předkládacím usnesení k věci OSA především 

poukázal na to, že výjimka stanovená větou třetí § 23 autorského zákona může být 

                                                
5 Toto ustanovení zakotvilo, že z provozování vysílání (a tedy i platby autorské odměny) jsou vyloučena 
zdravotnická zařízení při poskytování zdravotních služeb. Blíže o § 23 větě třetí AZ bude pojednáno 
v kapitole týkající se ustanovení rozhodných pro zodpovězení první předběžné otázky; zde rovněž uvedu, 
jak se § 23 autorského zákona v čase měnil a detailněji rozeberu souladnost výjimky v § 23 větě třetí 
autorského zákona s právem Evropské unie. 
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nesouladná se sekundárním právem Evropské unie, které stanoví taxativní výčet 

výjimek z provozování vysílání, měla-li by se použít ve prospěch lázeňských zařízení 

coby podnikatelských subjektů. Proto se Soudního dvora dotázal, zda lázeňská zařízení 

mohou požívat této vnitrostátní výjimky z placení autorských odměn, pokud jde o 

umístění televizorů a rádií na pokojích v jejich ubytovacích zařízeních, když se taková 

výjimka, byla-li by aplikovaná na lázeňská zařízení, nezdá být podřaditelná pod 

některou z výjimek unijních. 

Pokud by „česká“ výjimka z provozování vysílání ve prospěch lázeňských 

zařízení skutečně byla v rozporu se sekundárním právem Evropské unie, ptá se Krajský 

soud v Plzni Soudního dvora, zda by se žalobce coby kolektivní správce autorských 

práv mohl vůči žalovanému coby soukromé právnické osobě - jednotlivci dovolávat 

přímého účinku příslušné směrnice, v níž jsou výjimky z provozování vysílání 

zakotveny, což by ve svém důsledku vedlo k situaci, že lázeňská zařízení by byla 

povinna hradit odměnu i přesto, že by tento stav fakticky neměl oporu v českém, ale 

pouze v unijním právu.6 K tomu je třeba poznamenat, že směrnice Evropské unie 

obecně řečeno přímého účinku ve vztahu k jednotlivcům nepožívají; proto proberu i 

další způsob, jak by bylo možné dojít k výsledku, jenž se s ohledem na specifika 

případu jeví jako nejvhodnější a pro právní jistotu žádoucí.  

Třetí předběžná otázka směřuje k monopolnímu postavení kolektivních správců, 

které je v českém právním řádu (vždy s rozsahem pro jeden druh díla) zakotveno 

autorským zákonem. Krajský soud v Plzni se táže, zda monopol pro jednoho 

kolektivního správce je v souladu s primárním a sekundárním právem Evropské unie, 

které žádá, aby na úrovni EU členské státy nevytvářely překážky volnému pohybu 

služeb a vyvarovaly se umožnění vzniku monopolu a zneužití dominantního postavení 

subjekty, kterým právní řád daného státu vytvoření takového postavení umožní. Protože 

na území České republiky působí s rozsahem pro konkrétní druh díla pouze jediný 

kolektivní správce, nemůže se kolektivní správce z jiného členského státu (či jakákoliv 

jiná osoba) ucházet o možnost provozovat činnost kolektivního správce na českém 

území a je tedy vyloučen z účasti na hospodářské soutěži, pokud jde o kolektivní 

správu. Tato situace pak může znamenat riziko zneužití monopolního postavení, když 

kolektivní správce není nucen čelit konkurenci jiných subjektů a má relativní volnost ve 
                                                
6 Není však možné nezmínit, že povinnost v žalovaného v původním řízení k platbě autorské odměny 
plyne i z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, jak bude zmíněno dále. 
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stanovování podmínek, za kterých uděluje uživatelům chráněných autorských děl 

licence. 

V dalším textu práce se budu soustředit především na právní posouzení a výklad 

první z položených předběžných otázek; nezanedbatelný význam má však i předběžná 

otázka druhá i třetí, které rovněž popíšu a zhodnotím. 

 

1.1 Ke skutkovým okolnostem věci  
Krajský soud v Plzni svým předkládacím usnesením doručeným Soudnímu 

dvoru dne 24. 7. 2012 vymezil předmět řízení před Soudním dvorem takto: Žalobce 

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (dále označován jako 

„žalobce v původním řízení“ nebo „OSA“) je na základě rozhodnutí Ministerstva 

kultury ze dne 28. 2. 2001, č. j. 4449/2001, a na základě smluv o vzájemném 

zastupování uzavřených s českými kolektivními správci DILIA, divadelní, literární, 

audiovizuální agentura o.s. a Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl 

výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. a na základě 

smluv o vzájemném zastupování se zahraničními kolektivními správci (například 

německým GEMA, slovenským SOZA, rakouským AKM, britským PRS) oprávněn 

k výkonu kolektivní správy týkající se mimo jiné výběru autorských odměn za 

provozování rozhlasového a televizního vysílání na pokojích v ubytovacích zařízeních. 

Toto oprávnění v sobě zahrnuje pro OSA i možnost domáhat se vydání bezdůvodného 

obohacení z neoprávněného užití děl v režimu § 40 odst. 4 AZ.  

Žalovaný v původním řízení, Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. (dále jen 

„žalovaný v původním řízení“, „lázeňské zařízení“ nebo „lázně“),  je právnická osoba – 

akciová společnost s předmětem podnikání komplexní ústavní a ambulantní péče 

(preventivní, kurativní a rehabilitační) za využití místních přírodních léčivých zdrojů, 

ubytovací služby a hostinské služby.  

Žalobce v původním řízení podal na lázeňské zařízení dne 30. 3. 2011 

Krajskému soudu v Plzni žalobu, kterou se domáhá zaplacení částky 546.995,- Kč 

s příslušenstvím coby dlužné autorské odměny (v režimu bezdůvodného obohacení 

podle § 40 odst. 4 AZ) vzniklé umístěním rozhlasových a televizních přijímačů na 

pokojích lázeňského zařízení a tedy provozováním vysílání na těchto ubytovacích 

pokojích lázní, aniž by s OSA coby kolektivním správcem příslušným k výběru 
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autorské odměny měly uzavřenu licenční smlouvu. Bezdůvodné obohacení mělo podle 

OSA vzniknout v období od 1. 5. 2008 do 30. 11. 2009. 

Žalobce v původním řízení argumentoval především nesouladností výjimky 

zakotvené v § 23 větě třetí autorského zákona se sekundární unijní legislativou, jež 

stanoví taxativní výčet výluk ze sdělování veřejnosti; výjimka pro zdravotnická zařízení 

a o to méně pro zařízení lázeňská podle něj není v předpisech Evropské unie vtělena.  

I kdyby však výjimka nebyla rozporná s právem Evropské unie, nebylo by 

možné lázeňská zařízení podřadit pod množinu „zdravotnických zařízení při 

poskytování zdravotní péče“, na kterou je působnost předmětné výjimky ze sdělování 

veřejnosti omezena.  

OSA poukazoval rovněž na to, že na pokojích samotných není zdravotní péče 

poskytována – k tomu jsou vyhrazeny zvláštní prostory tzv. balneoprovozu. Lázeňské 

pokoje jsou podle OSA srovnatelné s pokoji hotelovými, a v souladu s předchozí 

judikaturou Soudního dvora provozovatelé hotelových zařízení na rozdíl od 

provozovatelů lázní autorské odměny hradit musí. 

Lázně nárok žalobce v původním řízení neuznávaly a odkazovaly přitom na 

zákonnou výjimku zakotvenou v § 23 větě třetí autorského zákona, jež na ně podle 

jejich názoru dopadá, a to z toho důvodu, že jsou nestátním zdravotnickým zařízením 

poskytujícím zdravotní péči, která je u některých pacientů zcela či zčásti hrazena 

z veřejného zdravotního pojištění. Samotné zakotvení výjimky zákonodárcem považují 

za projev veřejného zájmu na péči o zdraví lidu (podle tehdy účinného zákona č. 

20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, jenž byl zrušen 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve 

znění pozdějších předpisů, který je účinný od 1. 4. 2012) a zájmem každého jednotlivce 

na ochranu a udržení svého zdraví (s odkazem na čl. 31 Listiny základních práv a 

svobod). Zdravotní péče je poskytována komplexně nejen v ordinacích, v tzv. 

balneoprovozu či rehabilitačních místnostech, ale i na pokojích, protože odpočinek mezi 

procedurami považují lázně za nedílnou součást zmíněné komplexní lázeňské péče.7 

                                                
7 Tímto posouzením se v textu dále nebudu zabývat; zda je toto tvrzení pravdivé totiž rozhodnutí 
Soudního dvora nemůže ovlivnit. V případě, že výjimka v § 23 větě třetí autorského zákona se podle 
Soudního dvora nebude vztahovat na lázeňská zařízení, nebude jistě rozhodné, zda žalovaný v původním 
řízení naplňoval či nenaplňoval její definiční znaky. Podrobný rozbor této problematiky prezentuji ve své 
diplomové práci na téma Placení autorských odměn na pokojích lázeňských zařízení. Diplomová práce. 
Právnická fakulta UK v Praze, Praha: červenec 2013. 



9 
 

Žalovaný plní i veřejnoprávní funkci, která spočívá v údržbě, zachování a ochraně 

přírodních léčivých zdrojů. Tvrdil dále, že § 23 AZ není v rozporu s unijním právem; i 

kdyby tomu tak však bylo, byl by vyloučen přímý účinek směrnice.  

Poukázal rovněž na to, že žalobce zneužíval své monopolní postavení; výše 

požadovaných autorských odměn je v porovnání s dalšími členskými státy EU 

nadsazená. Rád by proto uzavřel licenční smlouvu s jiným kolektivním správcem, ale 

brání mu v tom monopol žalobce a smlouvy o vzájemném zastupování, které žalobce 

uzavřel s kolektivními správci z ostatních států.  

Ze soudních jednání před Krajským soudem v Plzni rovněž vyplynulo, že mezi 

žalobcem a žalovaným je v zásadě nesporné, že lázeňskými zdravotníky jsou přímo 

poskytovány balneologické, rehabilitační a další zdravotní úkony ve speciálních 

místnostech k tomu určených, jako je tzv. balneoprovoz či ordinace lékaře, a nikoliv v 

ubytovacích prostorách (na pokojích) lázní. Skutečnost, že pokoje lázeňského zařízení 

byly v předmětném období vybaveny přístroji k provozování vysílání, je mezi stranami 

rovněž nesporná. 

Lázně nicméně trvají na tom, že v jejich případě se nejedná o sdělování 

veřejnosti i proto, že pacienti jsou ubytováni v jejich ubytovacích zařízeních po dobu 

průměrně 22 dní; není tedy naplněn předpoklad stanovený rozsudkem ve věci SGAE a 

skutkové okolnosti jsou naopak podobné spíše řízení a potažmo rozsudku ve věci Del 

Corso.8 

 

1.2 Postup v řízení C-351/12, OSA 
Dne 10. 7. 2012 vydal Krajský soud v Plzni usnesení č.j. 19 C 61/2011 – 695, 

kterým řízení přerušil a předložil Soudnímu dvoru Evropské unie tři předběžné otázky,9 

jež jsou citovány v úvodu této kapitoly. Jak již bylo uvedeno výše, předkládací usnesení 

bylo Soudnímu dvoru doručeno dne 24. 7. 2012. 

Generální advokátkou byla určena Eleanor Sharpston, předsedou soudního 

senátu Lars Bay Larsen, soudci pak byli Koen Lenaerts, Jiří Malenovský, Marek Safjan 

a Sacha Prechal. 
                                                
8 O nich podrobně v kapitole 2 a následujícím textu práce. 
9 Krajský soud v Plzni tak učinil, ačkoli nebyl v řešeném případě soudem poslední instance; tuto možnost 
mu však primární právo dává, konkrétně čl. 267 SFEU. Pro bližší výklad o možnosti a povinnosti 
vnitrostátního soudu podat SDEU předběžnou otázku srov. BOBEK, M., KOMÁREK, J., PASSER, J. 
M., GILLIS, M. Předběžná otázka v komunitárním právu. Praha: Linde Praha, a.s., 2005. 
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Soudní dvůr Evropské unie vyzval strany sporu v původním řízení, členské státy 

a Komisi, aby se k věci písemně vyjádřily; tohoto práva využil žalobce v původním 

řízení, žalovaný v původním řízení, Komise, Česká republika, Německo, Maďarsko, 

Polsko a Rakousko. 

Soudní dvůr dále nařídil na 26. 6. 2013 ústní jednání, přičemž ve svém 

předvolání vymezil předmět jednání toliko na třetí předběžnou otázku. Na soudním 

jednáním vystoupili žalobce a žalovaný v původním řízení, Komise, Česká republika, 

Maďarsko, Polsko a Rakousko. 

Dne 14. 11. 2013 vydala své stanovisko k věci generální advokátka Eleanor 

Sharpston; dne 27. 2. 2014 vyhlásil Soudní dvůr rozsudek ve věci samé.  

V dalším textu práce (v kapitolách 4 a 5) budou podrobně rozebrána uvedená 

vyjádření a stanovisko generální advokátky, popsány argumenty, jež jednotliví účastníci 

zmínili na soudním jednání před Soudním dvorem, a konečně i provedena analýza 

rozsudku Soudního dvora.   
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2. K první předběžné otázce ve věci OSA10 
Pro odpověď na první předběžnou otázku položenou Soudnímu dvoru Krajským 

soudem v Plzni je klíčové posouzení, zda v případě lázeňských zařízení dochází 

k provozování vysílání, resp. ke sdělování chráněných autorských děl veřejnosti 

prostřednictvím televizních a rozhlasových přijímačů umístěných na pokojích (v 

ubytovací části) lázeňských zařízení. Je tomu tak z toho důvodu, že lázeňské zařízení, 

jež bylo žalovaným v původním řízení ve věci C-351/12, OSA, poukazovalo zejména na 

skutečnost, že není povinno k platbě autorské odměny příslušnému kolektivnímu 

správci, protože v jeho případě se nejedná o sdělování veřejnosti podle § 18 autorského 

zákona, a to na základě výjimky stanovené v § 23 větě třetí AZ.  

V této kapitole shrnu ustanovení autorského zákona, která jsou pro problematiku 

provozování vysílání a pro odpověď na první předběžnou otázku relevantní a o něž se 

platná právní úprava opírá. Zmíněny budou rovněž rozhodné normy práva Evropské 

unie a pro úplnost uvedu i ustanovení mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika 

vázána. 

Konečně přiblížím i judikaturu Soudního dvora, která již byla vydána 

v příbuzných věcech, a jež je způsobilá přinést odpovědi na dílčí otázky, jež se řešené 

problematiky dotýkají. Součástí této kapitoly bude také srovnání výkladu institutu 

sdělování veřejnosti, jak byl prezentován především rozsudky SDEU ve věcech SGAE a 

Del Corso. 

 

2.1 Vnitrostátní ustanovení k první předběžné otázce 
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 

                                                
10 Text uvedený v této kapitole jsem již částečně zpracoval ve své diplomové práci, srov. GANTNER, F. 
Placení autorských odměn za provozování vysílání na pokojích lázeňských zařízení. Diplomová práce. 
Právnická fakulta UK v Praze, Praha: červenec 2013. 
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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. 

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 

zákonem.11 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 

                                                
11 Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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skutkovou podstatu vzhledem ke generální skutkové podstatě sdělování díla veřejnosti 

zakotvené 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 bylo v rozhodném období 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. Od 1. 1. 2014 je právní úprava licenční 

smlouvy sjednocena v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně v jeho § 2358 

a násl.; pro licence poskytované k předmětům chráněným autorským zákonem se pak 

použijí ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku.  

Kde budu dále hovořit o licenční smlouvě, tam s ohledem na rozhodné období, 

v němž byla díla užita žalovaným v původním řízení, budu pracovat s úpravou licenční 

smlouvy zakotvenou autorským zákonem. 

 

2.2 Právní osud výjimek v § 23 autorského zákona a jejich historický 

vývoj 
Pro komplexní vhled do problematiky je třeba učinit exkurz do historického 

vývoje ust. § 23 autorského zákona, a to počínaje datem účinnosti AZ, tedy dnem 1. 12. 

2000. Je totiž nutné vzít do úvahy, že ustanovení § 23 autorského zákona se 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 (tehdejšího) 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 

(tehdejšího) § 49 odst. 2 písm. b/ sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu) v čase 

proměňovalo, a to tak, jak je popsáno v této podkapitole. 
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2.2.1 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/zdravotní péče (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. 

 

2.2.2 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 první 

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 

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. 
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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.12 

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 proti žalovanému 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 budu 

souhrnně i pro tento soudní orgán a pro Evropský soudní dvůr používat označení 

„SDEU“ nebo „Soudní dvůr“, tak jak to činím v případě Soudního dvora EU) 

k rozhodnutí předběžné otázky týkající se souladnosti uvedeného ustanovení českého 

autorského zákona se směrnicí 2001/29;13 toto řízení však nedospělo k meritornímu 

rozhodnutí. 

Dne 7. 12. 2006 totiž Soudní dvůr vydal rozsudek ve věci SGAE v. Rafael 

Hoteles, C-306/05, Sb. rozh. s. I-11519, jímž byly poskytnuty následující odpovědi na 

předběžné otázky: 

„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. 

                                                
12 Shodně tak uvádí TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 275. 
13 Jednalo se o řízení C-282/2006, v němž Krajský soud v Praze položil Soudnímu dvoru 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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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“. 

Soudní dvůr 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: 

„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 Soudního dvora 

plyne, že výjimka z placení autorských odměn ve prospěch prostor určených 
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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“).14 

Soudní dvůr rovněž konstatoval rozpor výjimky 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“.15 

To se týkalo především čl. 10 WCT16 a čl. 13 TRIPS17 ve spojení s čl. 11 bis 

odst. 1 písm. (iii) Bernské úmluvy, když literatura uváděla, 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 

                                                
14 Znění těchto předpisů uvádím v podrobnostech níže, stejně jako ustanovení dalších relevantních 
mezinárodních smluv. 
15 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 276. 
16 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (WCT); Ženeva 1996. 
17 Dohody Světové obchodní organizace o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS); 
Marrákeš 15. dubna 1994. 
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výjimek z tohoto práva, přičemž obě předmětné výjimky nelze pod toto ustanovení 

podřadit“.18 

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 …“.19 

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

autorského zákona, se budu podrobněji zabývat v následujícím textu této kapitoly. 

 

2.2.3 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 v tehdy účinném znění 

především s čl. 3 odst. 1 a 2 a s čl. 5 odst. 5 Informační směrnice.20 

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 

                                                
18 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 276. 
19 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 
34. Ve čtvrtém vydání této publikace z roku 2012 na str. 41 již autoři mohli uvést, že podle jejich názoru 
je česká právní úprava v souladu s unijním právem; slovy autorů „(k) vyloučení dřívějších pochybností 
zákon výslovně stanoví, že za provozování vysílání díla se považuje i zpřístupnění díla pomocí přijímačů 
umístěných v prostorách ubytovacího zařízení, které jsou určeny k soukromému užívání ubytovaných 
(zejména hotelové pokoje). Tato právní úprava je v souladu s aktuální rozhodovací praxí ESD (nyní 
„SDEU“) ...“ 
20 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). 
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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 pokoje.21 

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. 

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 

                                                
21 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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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 určitelná. 22  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. 

Za problematické považuji právě zakotvení limitace výše autorské odměny, 

která bude 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).23 

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 probíraného ustanovení autorského zákona 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 

                                                
22 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. 
23 Srov. 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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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 v § 23 in fine AZ novelou provedenou 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. 

 

2.2.4 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 s unijním právem 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 
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souladnosti s právem EU a s ratifikovanými a vyhlášenými mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána.24 

 

2.3 Ustanovení mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, 

k první předběžné otázce 
Na tomto místě považuji za potřebné zmínit se rovněž o ustanoveních 

mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Je tomu tak z toho důvodu, že 

čl. 351 SFEU výslovně stanoví, že „práva a povinnosti vyplývající ... pro přistupující 

státy přede dnem jejich přistoupení mezi jedním nebo několika členskými státy na jedné 

straně a jedním nebo několika třetími zeměmi na straně druhé nejsou Smlouvami 

dotčeny. Pokud jsou uvedené smlouvy neslučitelné se Smlouvami, použije příslušný 

členský stát či členské státy všech vhodných prostředků k odstranění zjištěných 

neslučitelností“. Z uvedeného plyne, že především v případě Bernské úmluvy (pro 

tehdejší ČSSR vstoupila revidovaná BÚ v platnost dnem 11. 4. 1980 a vyhláškou 

ministra zahraničních věcí ze dne 8. 7. 1980 byla publikována pod č. 133/1980 Sb.) 

bude mít tato přednost před unijními právními předpisy, které by s ní (případně) byly 

v nesouladu. 

Podle Ústavy ČR pak má před zákonem kolizní (aplikační) přednost 

mezinárodní smlouva ratifikovaná a vyhlášená Českou republikou. 25  I kdyby tedy 

nebylo možné dosáhnout konstatování rozpornosti výjimky v § 23 in fine autorského 

zákona s unijními předpisy (což by znamenalo i nemožnost její aplikace na lázeňská 

zařízení), bylo by nutné řídit se Bernskou úmluvou, která je přímo aplikovatelná i na 

soukromé subjekty členského státu a ve sporech mezi jednotlivci, a to bez ohledu na to, 

zda unijní předpisy jsou s Bernskou úmluvou v souladu či v rozporu. 

V následující kapitole blíže uvedu, jaké konsekvence mohou pro řešení první a 

druhé předběžné otázky z výše uvedených důvodů připadat v úvahu. 

                                                
24 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. 
25 Srov. 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 (Smlouva WCT) 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 10 Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu 

autorském 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 
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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“. 

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, 

zejména výlučné právo autora udílet svolení k rozmnožování jakýmkoliv způsobem, 

k veřejnému provozování a provedení a k vysílání rozhlasem či televizí…“. 

Čl. 13 Dohody Světové obchodní organizace o obchodních aspektech práv k 

duševnímu vlastnictví (TRIPS); Marrákeš 15. dubna 1994 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“. 
 

2.4 Ustanovení práva Evropské unie k první předběžné otázce 
Recitál 32 směrnice 2001/29 zakotvuje, že „(t)ato směrnice stanoví 

vyčerpávající výčet výjimek a omezení práva na rozmnožování a práva na sdělování 

veřejnosti. Některé výjimky nebo omezení jsou použitelné popřípadě pouze u práva na 

rozmnožování. To patřičně zohledňuje rozdílné právní tradice v členských státech, 

přičemž je zároveň zajištěno fungování vnitřního trhu. Členské státy by měly dospět k 

jednotnému používání těchto výjimek a omezení, které bude v budoucnu při 

přezkoumávání prováděcích právních předpisů hodnoceno”. 
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Dalším velmi podstatným ustanovením je bod 44 recitálu Informační směrnice: 

„Uplatňování výjimek a omezení stanovených v této směrnici by mělo být činěno v 

souladu s mezinárodními závazky. 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”. 

Čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29 stanoví, že „(č)lenské 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“. 

V článku 5 odst. 3 směrnice 2001/29 je obsažen taxativní výčet 15 možných 

zákonných výjimek či omezení práva na sdělování díla veřejnosti. Na posuzovaný 

případ by mohly dopadat dvě z tam uvedených výjimek, a to výluka ve prospěch 

zdravotně postižených (čl. 5 odst. 3 bod b/ směrnice) a výjimka menšího významu 

týkající se analogového užití (čl. 5 odst. 3 bod o/ směrnice). 

Čl. 5 odst. 3 bod b): „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”. 

Čl. 5 odst. 3 bod o): „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”. 

Krajský soud v Plzni ve svém předkládacím usnesení zmiňuje další výjimku 

zakotvenou v čl. 5 odst. 2 písm. e) Informační směrnice, jež se však podle mého názoru 
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nemůže uplatnit – jedná se totiž o výjimku z práva na rozmnožování autorských děl. Pro 

úplnost však uvádím i znění tohoto ustanovení: „Členské státy mohou stanovit výjimky 

nebo omezení práva na rozmnožování podle článku 2 v těchto případech: … u vysílání 

uskutečněného sociálními institucemi sledujícími nekomerční cíle, jakými jsou 

nemocnice nebo věznice, a to za podmínky, že nositelé práv získají spravedlivou 

odměnu”. 

 

2.5 Judikatura Soudního dvora k první předběžné otázce 
V předmětné věci je pro komplexní posouzení problematiky (eventuální) 

povinnosti lázeňských zařízení k platbě autorské odměny určující předchozí judikatura 

Soudního dvora. Na rozsudky Soudního dvora vnitrostátní judikatura nezřídka 

odkazuje;26 není rovněž možné opomenout fakt, že v případně unijních předpisů se 

uplatní zásada aplikační přednosti unijního práva před národním právem.27 Národní 

soudy jsou tak povinny rozhodnutí Soudního dvora respektovat; v opačném případě by 

došlo k nesprávné aplikaci unijního práva.28 

Níže rozeberu dva nejvýznamnější rozsudky, které se úzce vztahují 

k problematice placení odměn lázněmi; 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 i o dalších rozsudcích SDEU, které se řešené problematiky 

alespoň částečně dotýkají či dotýkat mohou a na něž Komise, generální advokátka, 

strany sporu v původním řízení ve věci OSA či členské státy, jež podaly k věci 

vyjádření, odkazují. 

  

                                                
26 Např. již zmíněný 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 vypořádat. 
27 Stanoví tak rozsudek SDEU ve věci Costa v. ENEL, ECR 585 (6/64), jenž bude rovněž krátce zmíněn 
v dalším textu práce. 
28 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. 
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2.5.1 Rozsudek ze dne 7. 12. 2006, SGAE v. Rafael Hoteles SA, C-306/05, Sb. 

rozh. s. I-11519 
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 tkvěl v tom, že SGAE coby španělský kolektivní 

správce oprávněný k výběru autorské odměny se domáhal 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 směrnice.29 

K položeným předběžným otázkám SDEU konstatoval, že pojem sdělování 

veřejnosti je zásadě nutné chápat v jeho širokém smyslu; jen tak je možné dosáhnout 

cílů stanovených směrnicí 2001/29, kterým je zavedení vysokého stupně ochrany 

autorských děl, přičemž tato ochrana je způsobilá zajistit autorům za užívání jejich děl 

odpovídající odměnu.30 

 „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“.31 

V tomto bodě se SDEU vyjádřil především k pojmu sdělování veřejnosti, jenž 

není v Informační směrnici zcela uspokojivě definován. 32  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“. 

                                                
29 Volně převzato z citovaného rozsudku, body 20 – 23. 
30 Viz bod 36 rozsudku SGAE. Soudní dvůr ve svých pozdějších rozsudcích nutnost zavedení vysoké 
ochrany autorských děl zopakoval; z nejnovějších rozhodnutí je možné uvést například rozsudek ze dne 
7. 3. 2013, ITV Broadcasting, C-607/11, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, a jeho bod 20. 
31 Bod 38 citovaného rozsudku. 
32 Uvádí to sám SDEU v bodě 33 citovaného rozsudku. 
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„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“.33 

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 lišící se 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 

                                                
33 Body 40 - 42 citovaného rozsudku. 
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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“.34 

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 

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 
                                                
34 Odstavec 50 stanoviska generální advokátky Eleanor Sharpston ve věci SGAE předneseného dne 13. 7. 
2006. 
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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“35 (pozn. zvýraznění přidáno). 

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

recepce36 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 

hvězdiček;37 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 

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. 

Soudní dvůr se rovněž zabýval tím, 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 

                                                
35 Body 43, 44, 46 citovaného rozsudku. 
36 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. 
37 Stanoví tak body 123 - 125 Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky 2010 – 
2012 vydané Asociací hotelů a restaurací ČR. 
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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“).  

 

2.5.2 Rozsudek ze dne 15. 3. 2012, SCF v. Marco Del Corso, C-135/10, dosud 

nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 

Druhý z klíčových rozsudků Soudního dvora, jenž modifikoval některé právní 

věty přijaté v rozsudku SGAE a na problematiku řešenou první předběžnou otázkou ve 

věci OSA dopadá rovněž, a to z titulu samotné povahy věci – na straně žalovaného 

v původním řízení se totiž objevuje zubní lékař, tedy poskytovatel zdravotních služeb, 

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 

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“.38 

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 

                                                
38 Bod 64 citovaného rozsudku. 
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hudby prostřednictvím rozhlasu v „kabinetu“39 zubního lékaře pro pacienty, kteří se 

v něm nacházejí.40  

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“.41 

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 

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“.42 

Soudní dvůr se dále zabýval problematikou kritéria „dosti vysokého počtu 

osob“, který definoval již ve svém rozsudku ve věci SGAE:43 „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 

                                                
39 „Kabinetem“ zubního lékaře pak je třeba chápat nejenom samotnou ordinaci, ale i čekárnu, jak plyne 
z původního italského znění pojmu („uno studio odontoiatrico“); uvedené je možné vyvodit 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“). 
40 Bod 59 a 60 citovaného rozsudku. 
41 Body 70 a 71 citovaného rozsudku. 
42 Bod 82 rozsudku Del Corso. 
43 Bod 38 rozsudku ve věci SGAE. 



33 
 

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)“.44 

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

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

být tento počet vyšší než příliš malý, nebo dokonce nevýznamný. 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 SGAE.45 

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“.46 

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

„dosti vysokého 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 

                                                
44 Body 86 - 88 citovaného rozsudku. 
45 Bod 44 rozsudku ve věci SGAE. 
46 Bod 96 rozsudku ve věci Del Corso. 
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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“.47 

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.  

Oba dosud rozebrané rozsudky vykazují nejen po skutkové, ale i po právní 

stránce48 řadu odlišností; oba jsou však svou povahou řešené problematice blízké (ať už 

z toho důvodu, že lázeňské zařízení v původním řízení poskytuje mimo jiné i ubytovací 

služby a jeho pokoje jsou vybaveny televizory, nebo z toho důvodu, že se jedná 

o registrované zdravotnické zařízení). 

 

2.5.3 Usnesení ze dne 18. 3. 2010, Organismos Sillogikis Diacherisis 

Dimoiurgon Theatrikon kai Optikoakustikon, C-136/09, Sb. rozh. s. I-00037 
V usnesení v předmětné věci zopakoval Soudní dvůr závěry, které vyplynuly již 

z rozsudku ve věci SGAE, a to ohledně problematiky výkladu pojmu sdělování 

veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29. Bod 34 usnesení stanovil, že 

„(p)rovozovatel hotelu tím, že umístí na pokoje svého ubytovacího zařízení televizory a 

napojí je na centrální anténu, uskutečňuje na základě této pouhé skutečnosti sdělování 

veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29, a to pokud takové umístění 

                                                
47 Body 97 a 98 citovaného rozsudku. 
48 Jak je zjevné z textu i z citací převzatých z rozsudku ve věci Del Corso, v této věci se nejednalo o užití 
díla ve smyslu směrnice 2001/29, nýbrž podle směrnice 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. 
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přijímačů umožňuje přenos televizního signálu těmito přijímači ve smyslu výše 

uvedeného rozsudku SGAE“.49 

Zdůraznil tedy, že provozovatel hotelu umístěním televizorů do pokojů svého 

ubytovacího zařízení a jejich napojením na centrální anténu uskutečňuje takto sdělování 

veřejnosti, jak je definováno v čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29. Potvrzuje tak skutečnost, 

že v pojetí Soudního dvora nedošlo v této oblasti k žádné změně a právní názor 

vyjádřený již rozsudkem ve věci SGAE musí být považován za závazný, když probírané 

usnesení na rozsudek ve věci SGAE přímo odkazuje. 

 

2.5.4 Rozsudek ze dne 4. 10. 2011, Footbal Association Premier League Ltd a 

další, C-403/08 a C-429/08, Sb. rozh. s. I-09083 
V tomto rozsudku (označovaném též jako „FAPL“) uvedl Soudní dvůr některé 

závažné argumenty, jež mohou být v zásadě aplikovány i na právní posouzení první 

položené předběžné otázky ve věci OSA. V řízení se jednalo o situaci, kdy Football 

Association Premier League Ltd mimo jiné pořizoval filmové záznamy utkání nejvyšší 

anglické fotbalové soutěže Premier League a vlastnil rovněž vysílací práva k těmto 

utkáním. Jednotlivým vysílacím organizacím na území jednotlivých států pak uděluje 

na vysílání licence, přičemž v licenční smlouvě je stanovena územní exkluzivita pro 

vysílající organizaci, tedy znemožnění přijímání vysílání mimo určité (a určené) území. 

Některá restaurační zařízení na území Velké Británie však nakupovala 

zahraniční dekódovací zařízení a dekódovací karty, které jim umožňovaly přijímat 

nikoli anglický, ale řecký televizní signál. Takovéto řešení bylo pro restauratéry 

finančně výhodnější. Žalobce v tomto původním řízení ale dospěl k názoru, že 

takovýmto způsobem je možné územní výlučnost zcela obejít a nejlevnějšího 

poskytovatele vysílání učinit celoevropským subjektem televizního vysílání bez ohledu 

na to, v jaké zemi je usídlen. 

K bodům ustanovení, které jsou rozhodné pro posouzení věci OSA. 

Soudní dvůr v bodě 107 rozsudku ve věci FAPL uvedl, že „(v) tomto ohledu 

z ustálené judikatury vyplývá, že účelem takového zvláštního předmětu je zejména 

zajistit majitelům příslušných práv ochranu možnosti, aby předměty ochrany komerčně 

využívali buď jejich uvedením na trh anebo jejich poskytnutím, a to prostřednictvím 

                                                
49 Jedná se o pracovní překlad z francouzského jazyka. 
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licence udělené oproti zaplacení odměny (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek 

Musik-Vertrieb membran a K-tel International, bod 12, a rozsudek ze dne 20. října 

1993, Phil Collins a další, C-92/92 a C-326/92, Recueil, s. I-5145, bod 20)”. 

Podle Soudního dvora tedy není možné opomenout, že duševní vlastnictví je 

jako takové předmětem zvláštní ochrany podle práva Evropské unie,50 ať již se jedná o 

právo primární nebo sekundární. Nositelům práv by měla být za užití jejich děl přiznána 

odměna; uživatelé takovýchto děl jsou pak povinni získat na užití děl od oprávněných 

nositelů (resp. kolektivních správců) licenci. Výše uvedené se neuplatní pouze ve 

zvláštních případech, které popisují jiné normy práva EU (viz např. výjimky v čl. 5 

odst. 2 a 3 Informační směrnice). Soudní dvůr pak dodává, že „(v) oblasti televizního 

vysílání proto musí být taková odměna – jak to potvrzuje i sedmnáctý bod odůvodnění 

směrnice o družicovém vysílání – především v přiměřeném poměru k parametrům 

dotyčného vysílání, jakými je například skutečný počet diváků, potenciální počet diváků 

a jazyková verze”.51 

V bodě 205 Soudní dvůr konstatoval, že „(v) takové situaci, jako je situace ve 

věci v původním řízení, nelze popřít, že vlastník zprostředkovává ve svém restauračním 

zařízení díla vysílaná rozhlasem či televizí proto, aby z toho měl prospěch, ani že toto 

zprostředkování může přilákat zákazníky, kteří mají o takto zprostředkovaná díla zájem. 

Dotčené zprostředkovávání se tudíž odráží na návštěvnosti tohoto zařízení a potažmo na 

jeho hospodářských výsledcích”. Jedná se o praktické vyjádření zásady, že velmi 

důležitým kritériem při posuzování, zda se v konkrétním případě jedná o provozování 

vysílání, je mimo jiné i skutečnost, zda umístění přístrojů způsobilých k přijímání 

signálu a jejich zpřístupnění hostům je provozovateli způsobilé přinést zvýšenou 

návštěvnost, resp. zisk. 

Situace je poměrně jasná, pokud jde o posouzení situace v původním řízení ve 

věci FAPL. Provozovatel restaurace tím, že do své provozovny umístil přístroj 

způsobilý k příjmu vysílání a zpřístupnil svým hostům tento signál, jednoznačně tímto 

přispěl ke zvýšení návštěvnosti svého podniku a potažmo i ke zvýšení svého zisku. To 

v zásadě odpovídá i skutkovým okolnostem ve věci SGAE. Naproti této situaci můžeme 

jistě postavit například skutkové okolnosti v případu Del Corso; zubní lékař, jenž umístí 

                                                
50 Jedná se především o čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie, který zní: „Duševní 
vlastnictví je chráněno.“ a o navazující sekundární legislativu, především pak o směrnici 2001/29. 
51 Bod 110 rozsudku FAPL. 
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ve svém „kabinetu“ rozhlasový přijímač, nemůže očekávat, že se vlivem této okolnosti 

jeho tržby či „návštěvnost“ (ve smyslu počtu pacientů) zvýší; v případě zubní ordinace 

se totiž jedná toliko o prostředek, jak pacientům zpříjemnit příslušný lékařský zákrok.52 

   

2.5.5 Rozsudek ze dne 15. 3. 2012, Phonographic Performance (Ireland) 

Limited, C-162/10, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí  
Další z velmi důležitých rozsudků pro rozhodnutí ve věci OSA. V původním 

řízení byla Phonographic Performance (Ireland) Limited („PPL“) kolektivním správcem 

zajišťujícím tuto činnost v Irsku; mimo jiné zastupovala výrobce zvukových záznamů a 

nositele práv ke zvukovým nahrávkám nebo zvukovým záznamům. Vnitrostátní irské 

právo stanovilo, že umožnění poslechu či sledování zvukové nahrávky, rozhlasového či 

televizního vysílání nebo programu kabelové televize není porušením autorského práva 

ke zvukovým nahrávkám, k rozhlasovému či televiznímu vysílání nebo programu 

kabelové televize, pokud k poslechu nebo sledování těchto nahrávek, tohoto vysílání 

nebo tohoto programu dochází v části prostor, ve kterých přespávají osoby ubytované 

nebo umístěné do příslušného zařízení, a v rámci služeb poskytovaných výhradně nebo 

převážně osobám ubytovaným nebo umístěným do příslušného zařízení.  

Výše uvedené však neplatilo, pokud se za vstup do části prostor, v nichž dochází 

k poslechu nebo ke sledování zvukových nahrávek či rozhlasového či televizního 

vysílání nebo programu kabelové televize, vybíral samostatný poplatek.53 PPL proto 

žalovala Irsko, protože vlivem přijetí takovéto vnitrostátní normy jí vznikla škoda, 

jelikož provozovatelé hotelů nezaplatili spravedlivou odměnu za užívání zvukových 

záznamů v hotelových pokojích. 

K rozhodným bodům rozsudku: Soudní dvůr v této věci poskytl další upřesnění 

pojmu sdělování veřejnosti, a to v souladu s rozsudkem ve věci Del Corso, jenž byl 

vydán téhož dne. V bodě 76 a následujících rozsudku Del Corso je uvedeno, že 

“(z) toho konkrétně ve vztahu k čl. 8 odst. 2 směrnice 92/100 vyplývá, že toto ustanovení 

předpokládá individuální posouzení pojmu ‚sdělování veřejnosti’. Stejně je tomu 

v případě totožnosti uživatele a otázky užití dotčeného zvukového záznamu. A také, 

jelikož se čl. 8 odst. 2 směrnice 92/100 uplatní v případě užití díla, ukazuje se tedy, že 

                                                
52 Bod 98 rozsudku ve věci Del Corso pak uvádí ještě další argumenty, proč je situace v původním řízení 
ve věci Del Corso odlišná od situace v původním řízení ve věci SGAE. 
53 Volně převzato z bodu 13 rozsudku ve věci PPL. 
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právo uvedené v tomto ustanovení je právo zásadně hospodářské povahy. Za účelem 

posouzení, zda je jednání uživatele sdělováním veřejnosti ve smyslu čl. 8 odst. 2 

směrnice 92/100, je proto v souladu s požadavkem individuálního posouzení, tak jak byl 

vymezen v bodě 76 tohoto rozsudku, třeba zvážit situaci konkrétního uživatele, jakož 

i veškerých osob, jimž tento uživatel sdělí chráněné zvukové záznamy”. 

Je však třeba na tomto místě opětovně upozornit na velmi důležitou okolnost – 

pojem sdělování veřejnosti je v rozsudku PPL definován v kontextu směrnice 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 právem autorským (dále jen 

„směrnice 92/100“), a nikoliv směrnice 2001/29. Jedná se tedy pouze o problematiku 

užití zvukového záznamu a nikoli provozování televizního či rozhlasového vysílání. 

Z uvedeného plyne, že je to rovněž rozsudek ve věci Del Corso, jenž ve své části 

týkající se výkladu pojmu sdělování veřejnosti nemůže být použitelný pro skutkové 

okolnosti ve věci OSA.  

Dále se budu zabývat pouze těmi body rozsudku, které jsou podstatné a 

použitelné pro případ OSA. Jedná se především o body 41 a 42 rozsudku PPL, které zní: 

„ve vztahu k takovým hostům hotelového zařízení, jako jsou hosté dotčení v původním 

řízení, třeba uvést, že představují blíže neurčený počet potenciálních posluchačů 

v rozsahu, v němž je přístup těchto hostů ke službám uvedeného zařízení v zásadě 

důsledkem vlastní volby každého z nich a je omezen pouze ubytovací kapacitou 

dotčeného zařízení. V takovém případě se tedy skutečně jedná o ‚obecné zpřístupnění‘ 

ve smyslu bodu 34 tohoto rozsudku. Navíc, pokud jde o výši počtu potenciálních 

posluchačů v souladu s bodem 33 tohoto rozsudku, je třeba uvést, že Soudní dvůr již 

rozhodl, že hosté hotelového zařízení představují dosti vysoký počet osob, takže je třeba 

je považovat za veřejnost (viz výše uvedený rozsudek SGAE, bod 38)”. 

Soudní dvůr zde odkazuje na bod 33 rozsudku, jenž se vypořádává s pojmem 

veřejnosti (a jako takový je pro věc OSA na rozdíl od pojmu sdělování veřejnosti 

relevantní): „V tomto ohledu musí být ‚veřejnost‘ podle Soudního dvora tvořena blíže 

neurčeným počtem potenciálních posluchačů a dosti vysokým počtem osob (v tomto 

smyslu viz výše uvedený rozsudek SCF, bod 84).” Zmíněn je rovněž bod 34 rozsudku 

PPL, kde se uvádí, že „... co se týče ‚blíže neurčené‘ povahy veřejnosti, Soudní dvůr 

připomněl, že v souladu s definicí pojmu ‚sdělování veřejnosti‘ v glosáři WIPO, který 
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sice není právně závazný, ale přesto přispívá k výkladu pojmu veřejnost, se jedná 

o ‚obecné zpřístupnění díla ... jakýmkoli vhodným způsobem, tedy nikoli pouze 

zpřístupnění konkrétním jednotlivcům, kteří patří do soukromé skupiny osob‘ (viz výše 

uvedený rozsudek SCF, bod 85)”. 

Výše uvedené skutečnosti tedy potvrzují právní názor již dříve v judikatuře 

Soudního dvora vyjádřený, že veřejnost je tvořena blíže neučeným okruhem 

potenciálních posluchačů autorských děl, který je omezen pouze kapacitou ubytovacího 

zařízení, stejně jako možný přístup posluchačů k autorským dílům. Jedná se tedy o 

obecné zpřístupnění díla. Rozsudek rovněž uvedl, že v souladu s předchozí judikaturou 

jsou hoteloví hosté dosti početnou skupinou osob, takže je třeba je považovat za 

veřejnost (byť je nutné opětovně zdůraznit odlišnosti pojmů sdělování veřejnosti, jak 

jsou uvedeny v Informační směrnici a naproti tomu ve směrnici 92/100). 

 

2.6 Několik poznámek k pojmu sdělování veřejnosti a 

pojmům souvisejícím a k souladnosti výjimky ve větě třetí § 23 AZ 

s unijním právem 
Na tomto místě připojuji několik poznámek k pojmu sdělování veřejnosti a 

k souvisejícím pojmům, jak je precizovala judikatura Soudního dvora, a rovněž 

přiblížím, proč se na lázeňské zařízení žalovaného v původním řízení ve věci OSA 

nemůže vztahovat výjimka uvedená v § 23 větě třetí autorského zákona. 

 

2.6.1 K pojmu sdělování veřejnosti a k pojmům souvisejícím 
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. 

Jsem přesvědčen o tom, že ohledně TV či rádií na pokojích lázeňských zařízení 

je nutno dospět ke stejným konkrétním právním závěrům jako ohledně TV na pokojích 
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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 lázeňských zařízení jsou obecně 

stejné nebo alespoň dosti podobné jako u hotelových hostů společnosti Rafael Hoteles. 

Oproti tomu je nutno ohledně TV či rádií na pokojích lázeňských zařízení 

obecně dospět k odlišným právním závěrům než ohledně rádia v soukromém kabinetu 

zubního lékaře Del Corsa; pro případ lázeňských zařízení 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 (jak bude rozebráno i dále). 

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 veřejnosti.54 

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 

                                                
54 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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ve zdravotnických zařízeních, natožpak zpřístupňování díla ubytovaným na pokojích 

lázeňských hotelů, jakým je i lázeňské zařízení žalovaného v původním řízení ve věci 

OSA. 

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 OSA o ochranu díla (práva autorů) a že 

právo Evropské unie přiznává vysokou úroveň ochrany pouze právu autorů, nikoliv i 

právu 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 provozovatelé lázeňských 

zařízení zprostředkovávají svým lázeňským 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“.55 

                                                
55 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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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 

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 poukazuji především na odstavec 138 stanoviska generální advokátky 

Verici Trstenjak, jež přednesla dne 29. 6. 2011 ve věci Del Corso. To 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 by byla nižší, kdyby jejich pokoje nebyly vybaveny 

televizory. Vybavení pokojů televizorem se odráží v ceně, kterou ubytovaní platí za 

ubytování v lázních; vybavení pokojů televizorem je přímým prostředkem lázeňských 

zařízení k dosažení zisku (výdělku, hospodářského prospěchu). 

Účel hospodářského prospěchu je dán i tím, že žalovaný v původním řízení 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 
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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“56 rozhodně neplatí pro provozování vysílání na pokojích lázeňských 

hotelů; je totiž možno důvodně očekávat, že značná část lázeňských hostů žalovaného 

v původním řízení 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 je ustálen názor, že sledování 

zisku při sdělování díla není nutnou podmínkou (sdělování díla) veřejnosti. Na druhou 

stranu jsem však 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 2001/29.57 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.“).58 

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 následně, tedy v určitém čase) a rozprostřená 

na určitém místě a v jeho okolí. Individuální neurčenost ubytovaných v zařízení 

žalovaného je dána tím, že lázeňská zařízení nabízejí ubytování veřejně 

(např. na Internetu) a že se v jeho ubytovacích pokojích může ubytovat každý – každý 

                                                
56 Bod 97 rozsudku Del Corso. 
57 Shodně TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 219-221 a 274. 
58 Převzato 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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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 v původním řízení 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 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 v původním řízení 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 v původním řízení 

se vůbec nemůže vztahovat odpověď na druhou předběžnou otázku v rozsudku Del 

Corso,59 protože recepce díla ze strany lázeňských ubytovaných na rozdíl od pacientů 

zubaře Del Corsa neprobíhá „nezávisle na jejich vůli“.  

                                                
59„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 
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Všechny tyto úvahy budou dále konfrontovány s písemnými vyjádřeními 

členských států ve věci OSA, se stanoviskem generální advokátky a konečně i se 

samotným rozsudkem Soudního dvora v probírané věci. 

 

2.6.2 K souladnosti výjimky v § 23 větě třetí AZ s unijním právem 

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 2.5 této práce, unijní právo ve své 

Informační směrnici stanoví taxativní výčet výluk, jež mohou jednotlivé členské státy 

promítnout do svého národního zákonodárství; rozsah těchto výjimek může být státy 

zúžen, ale nikoli rozšiřován. 

Výjimka pro pacienty při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických 

zařízeních však v unijním právu uvedeny nejsou, a to ani v jim typově nejbližším čl. 5 

odst. 3 písm. b) ani v čl. 5 odst. 3 písm. o). 

Pokud se jedná o čl. 5 odst. 3 písm. b), lázeňské zařízení jako celek a tedy ani 

ubytovací pokoje jako jejich část nejsou specializovány na služby pro zdravotně 

postižené. Sdělování díla veřejnosti na pokojích lázeňského zařízení 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.  

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“. 

Je tudíž třeba konstatovat, že výjimka pro pacienty při poskytování zdravotní 

péče ve zdravotnických zařízeních je v rozporu s čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 3 směrnice 

                                                                                                                                          
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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2001/29.60 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 v původním řízení 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. 

I v případě neexistence rozporu české a unijní úpravy by však nebylo lázeňské 

zařízení možné podřadit pod žádnou z výjimek uvedených v čl. 5 odst. 3 Informační 

směrnice. 

Pokud bychom hypoteticky připustili, že výjimka ve větě třetí § 23 AZ je 

s právem EU v souladu, naráží jeho aplikace na lázeňské zařízení coby žalovaného 

v původním řízení na čl. 5 odst. 5 směrnice 2001/29. Zde je obsažen tzv. tříkrokový test. 

Podle něj „(v)ýjimky 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“. 

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). 

                                                
60 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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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. 

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. 

Pokud bych měl výše uvedené shrnout, domnívám se, že výjimka zakotvená v § 

23 větě třetí autorského zákona je sama o sobě rozporná s unijním právem; tím spíše 

není možné uvažovat o tom, že by pod ni bylo možné podřadit lázeňská zařízení a 

zprostit je tak povinnosti uhradit autorskou odměnu. 
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3. Ke druhé a třetí předběžné otázce ve věci OSA 
Ve druhé předběžné otázce se Krajský soud v Plzni dotazuje Soudního dvora, 

zda v daném případě je možné uvažovat o přímém účinku směrnice 2001/29, i když 

žalobce v původním řízení je subjektem, jenž dostává k výkonu své činnosti povolení 

od Ministerstva kultury a žalovaný je (soukromou) právnickou osobou – akciovou 

společností. Pro odpověď na tuto otázku je nutné zhodnotit, zda směrnice 2001/29 může 

nabývat přímého účinku i vůči žalovanému v původním řízení a zda tedy může být 

v případě rozporu věty třetí § 23 AZ přímý účinek směrnice v daném případě vyvolán. 

Předně je nutné zdůraznit, že mezi jednotlivci unijní směrnice bez dalšího nejsou 

přímo použitelné; i kdyby žalobce v původním řízení mohl být považován za stát 

(například z toho důvodu, že výkon jeho činnosti je podmíněn udělením povolení ze 

strany Ministerstva kultury, nebo proto, že ministerstvo nad ním vykonává dozor a 

případně může i povolení k výkonu kolektivní správy odejmout), jednalo by se stále o 

situaci, kdy by přímý účinek směrnice byl použit v neprospěch jednotlivce a proti němu, 

přičemž by jednotlivci mohly být přímo ukládány povinnosti, jež naopak vnitrostátní 

právo nestanoví. 

Jak bude řečeno na následujících řádcích této práce, protože tento přímý účinek 

směrnice 2001/29 není dle mého názoru v dané věci případný, považuji v kontextu 

případu a z důvodů blíže popsaných v textu za vhodné hovořit spíše o možném 

nepřímém účinku směrnice 2001/29 coby projevu principu přednosti práva EU. Proto se 

budu zabývat i popisem rozhodných ustanovení práva EU a reflexí judikatury relevantní 

pro tento institut. 

Odpověď na předběžnou otázku třetí zahrnuje především posouzení, zda 

monopol pro jednoho kolektivního správce na území konkrétního členského státu je 

v souladu s unijní zásadou volného pohybu služeb, jak je zakotvena v čl. 56 a násl. 

Smlouvy o fungování Evropské unie (dále také „SFEU“) a v sekundárním právu ve 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o 

službách na vnitřním trhu („směrnice 2006/123“ nebo „směrnice o službách“), a zda ze 

strany monopolního kolektivního správce nedochází ke zneužití jeho monopolního 

postavení. 
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3.1 Vnitrostátní ustanovení ke druhé předběžné otázce 
Pokud jde o vnitrostátní ustanovení ke druhé předběžné otázce, bylo by snad 

možné poukázat zprostředkovaně na čl. 1 odst. 2 a především pak na čl. 10 Ústavy,61 jež 

jsou považovány za základní východisko, na základě kterého jsou pro Českou republiku 

předpisy práva EU závazné.62 

 

3.2 Ustanovení práva Evropské unie ke druhé předběžné otázce 
Na úrovni primárního ani sekundárního práva Evropské unie není probíraná 

problematika přímo komplexně řešena. Jmenovat je možné toliko čl. 288 SFEU, jenž 

stanoví, že „(s)měrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o 

výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává 

vnitrostátním orgánům“. Z tohoto ustanovení také plyne, že úmysl evropského 

zákonodárce předpokládal stanovení závaznosti směrnic pouze ve vztahu k jednotlivým 

členským státům, nikoli však k jednotlivcům (i z této skutečnosti lze naznat, proč 

v dalším textu dávám přednost aplikaci nepřímého účinku směrnice; detailněji tento 

přístup vysvětluji v poslední podkapitole této kapitoly).  

Přímý účinek práva EU je stanoven primárním právem pouze ve vztahu 

k nařízení, které „... má obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo 

použitelné ve všech členských státech“.63 

Odpověď na otázku, jaký je vztah práva národního a unijního pokud jde o 

účinek předpisů Evropské unie, však dává bohatá judikatura Soudního dvora.  

 

3.3 Judikatura Soudního dvora ke druhé předběžné otázce 
K problematice přímého a nepřímého účinku směrnic Evropské unie se Soudní 

dvůr vyjadřoval v mnohých ze svých rozsudků. Pro ilustraci uvedu některá 

z rozhodnutí, jež nejlépe korespondují se situací v původním řízení ve věci OSA řešenou 

druhou předběžnou otázkou. 
                                                
61 Čl. 2 odst. 1 Ústavy: „Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního 
práva.“ Čl. 10 Ústavy pak zní „Vyhlášené 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.“ 
62 Na druhou stranu je třeba uvést, že v rozhodovací praxi českých soudů snad nikdy nevyvstal praktický 
problém, že by soud odmítl právo EU vůbec brát v potaz, jak uvádí například i BOBEK, P., BŘÍZA, P., 
KOMÁREK, J. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 414 a násl. 
63 Čl. 288 SFEU. 
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V této podkapitole přiblížím pouze ta rozhodnutí, která jsou přímo spjata 

s předběžnými otázkami rozhodovanými v řízení ve věci OSA. Obecné pojednání o 

zásadách přímého a nepřímého účinku unijních směrnic učiním pro úplnost v poslední 

podkapitole této kapitoly.  

 

3.3.1 Rozsudek ze dne 12. 7. 1990, Foster, C-188/89, Recueil, s. I-03313 
Rozsudek Foster přinesl několik zajímavých myšlenek, pokud jde o argumentaci 

ke druhé položené předběžné otázce ve věci OSA. Jedná se především o zhodnocení 

použitelnosti případného přímého účinku směrnice 2001/29, resp. o posouzení, zda se 

kolektivní správce přímého účinku směrnice může či nemůže vůči uživateli chráněných 

autorských děl (jednotlivci) dovolávat. Je nesporné, že směrnice sama o sobě nemůže 

ukládat povinnosti jednotlivcům, ale toliko státu. K tomu ve svém bodě 16 stanovil 

rozsudek Foster, že „... členský stát, který nepřijal ve stanovené lhůtě prováděcí 

opatření předepsaná směrnicí, nemůže namítat vůči soukromým osobám své nesplnění 

povinností obsažených v této směrnici. Proto ve všech případech, kdy se ustanovení 

směrnice jeví z hlediska svého obsahu jako bezpodmínečná a dostatečně přesná, lze se 

těchto ustanovení dovolávat, nejsou-li prováděcí opatření přijata v dané lhůtě, vůči 

jakémukoliv vnitrostátnímu ustanovení, jež je v rozporu se směrnicí, a to v rozsahu, v 

němž vymezuje práva, která mohou jednotlivci uplatnit vůči státu“.64 

Lázeňské zařízení poukazovalo na to, že OSA je státem, protože podléhá jeho 

dozoru, musí od něj mít povolení k výkonu kolektivní správy a osobuje si některé 

pravomoci, které jsou jinak svěřeny pouze státním orgánům. Z toho vyvozovalo, že 

OSA v tomto případě nemůže o přímém účinku směrnice vůbec hovořit, protože pokud 

stát směrnici do národního zákonodárství neprovedl či provedl vadně, nemůže se toho 

proti jednotlivcům sám dovolávat. Pozdější text se dotkne skutečnosti, proč OSA 

nemůže být za stát považován; k této věci se rovněž vyslovuje německá vláda ve svém 

vyjádření ze dne 13. 11. 2012. 

Rozsudek Foster pak zapovídá, aby se členský stát vůči jednotlivci dovolával 

vlastního nesplnění závazků plynoucích z řádného neprovedení směrnice do vnitrostátní 

legislativy. 

                                                
64 Pracovní překlad z anglického jazyka. 
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Pokud jde o toto neprovedení, směrnice jako taková do autorského zákona 

provedena byla, byť nesystematicky zakotvila výjimky z provozování vysílání mimo § 

38, resp. § 38e, i do § 23 AZ. Je jistě možné konstatovat, že ustanovení směrnice jsou 

dostatečně jasná, přesná a bezpodmínečná; o přímý účinek směrnice se však v daném 

případě podle mého názoru jednat stejně nemůže, protože přímého účinku se kolektivní 

správce (nerozhodno, zda považovaný za stát či jednotlivce) dovolává vůči jednotlivci. 

Z těchto skutečností by bylo lze vyvodit, že není nutné o přímém účinku uvažovat; 

pokud Krajský soud v Plzni shledal, že výjimka v § 23 větě třetí autorského zákona je 

v rozporu se směrnicí, resp. směřuje nad jí vymezený rámec, dá přednost unijnímu 

právu a vnitrostátní ustanovení nepoužije. 

 

3.3.2 Rozsudek ze dne 13. 11. 1990, Marleasing, C-106/89, Recueil, s. I-04135 
Jeden z rozsudků Soudního dvora, jenž se zabývá principem eurokonformního 

výkladu práva Evropské unie a tedy (zprostředkovaně) druhou položenou předběžnou 

otázkou. Ve svém bodě 8 uvedl, že „... závazek členského státu plynoucí ze směrnice 

dosáhnout výsledku stanoveného směrnicí a jeho povinnost podle čl. 5 Smlouvy 

přijmout veškerá vhodná opatření, ať už obecná nebo zvláštní, k zajištění plnění 

tohoto závazku, platí pro všechny orgány členského státu včetně, pro záležitosti 

spadající do jejich pravomoci, soudů. Z toho plyne, že při aplikaci národního práva, ať 

už předmětná ustanovení byla přijata před nebo po směrnici, jsou vnitrostátní soudy 

povolány vykládat národní právo v co nejširší míře ve světle znění a účelu směrnice, tak 

aby bylo dosaženo cíle předepsaného směrnicí v souladu s článkem 189 odstavcem 

třetím Smlouvy“65 (pozn. zvýraznění přidáno). 

Soudním dvorem je zde tedy formulován názor, že vnitrostátní právo musí být 

vykládáno v co největší šíři ve světle práva unijního, přičemž soudy jsou povolány 

k tomu, aby takovýto eurokonformní výklad aplikovaly. 

Tato teze byla v dalších rozsudcích Soudního dvora rozvíjena a precizována; 

základním „moderním“ rozhodnutím pro správnou interpretaci přímého a nepřímého 

účinku pak je rozsudek ve věci Pfeiffer.   

 

                                                
65 Pracovní překlad z anglického jazyka. 
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3.3.3 Rozsudek ze dne 5. 10. 2004, Pfeiffer a další, C-397/01 až C-403/01, 

Recueil, s. I-08835 
Tento rozsudek navazuje na rozhodnutí ve věci Marleasing a je blízce spjat 

s druhou předběžnou otázkou položenou Soudnímu dvoru Krajským soudem v Plzni. 

Jeho důležitost podtrhuje i skutečnost, že věc Pfeiffer byla postoupena k posouzení 

velkému senátu Soudního dvora, který (velmi netypicky) znovuotevřel po ústním 

jednání písemnou část řízení, v níž generální advokát vydal druhé stanovisko vyjadřující 

se již pouze k problematice přímého účinku směrnice vůči jednotlivcům.  

K předmětné otázce se nakonec Soudní dvůr postavil poměrně jednoznačně, 

když v bodě 109 svého rozsudku stanovil, že „... i jasné, přesné a bezpodmínečné 

ustanovení směrnice, která má poskytnout práva nebo uložit povinnosti jednotlivcům, 

nemůže být jako takové uplatňováno v rámci sporu probíhajícího výlučně mezi 

jednotlivci”. 

Direktivu pro vnitrostátní soud při interpretaci národních norem představuje i 

bod 115 rozsudku: „Ačkoliv zásada výkladu vnitrostátního práva v souladu s právem 

Společenství, kterou tak stanoví právo Společenství, se v první řadě týká vnitrostátních 

ustanovení přijatých k provedení příslušné směrnice, neomezuje se však na pouhý 

výklad znění těchto ustanovení, nýbrž vyžaduje, aby vnitrostátní soud vzal v úvahu celé 

vnitrostátní právo za účelem posouzení, nakolik může být uplatněno způsobem, který 

nevede k výsledku, jenž je v rozporu s výsledkem směrnicí zamýšleným …”. 

Ve svém bodě 116 pak rozsudek poskytl soudům členských států další aplikační 

vodítka, když stanovil: „Umožňuje-li tak vnitrostátní právo za určitých okolností s 

použitím jím uznávaných výkladových metod vyložit ustanovení vnitrostátního právního 

řádu takovým způsobem, aby bylo možno vyhnout se rozporu s jinou právní normou 

vnitrostátního práva nebo aby za tímto účelem byl omezen dosah tohoto ustanovení tím, 

že bude použito pouze za předpokladu, že je slučitelné s výše uvedenou právní normou, 

má soud povinnost použít tytéž metody za účelem dosažení výsledku sledovaného 

směrnicí”. 

Z výše uvedeného jednoznačně plyne požadavek, aby právní normy členských 

států byly vykládány v souladu s právem Evropské unie a v nejširším možném rozsahu 

v jeho světle. Pokud nastane rozpor ustanovení vnitrostátního práva s právem unijním, 

je normu aplikující soud povinen přihlédnout ke znění směrnic a vyložit vnitrostátní 
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právo tak, aby bylo dosaženo výsledku stanoveného směrnicí, tedy s unijním právem 

bezrozporně. 

Soudní dvůr pak svou úvahu dále precizuje v bodě 117 rozsudku: „... přísluší 

předkládajícímu soudu, ... aby při použití ustanovení vnitrostátního práva určených 

speciálně k provedení ... směrnice vykládal tato ustanovení v co možná největším 

rozsahu takovým způsobem, aby mohly být použity způsobem slučitelným s cíli uvedené 

směrnice ...“. 

Není však možné opomenout a znovu zdůraznit, že pro Soudní dvůr je přímý 

účinek směrnice vůči jednotlivcům v zásadě nepřijatelný; pokud však kýženého 

výsledku je možné dosáhnout použitím účinku nepřímého, neshledává Soudní dvůr 

takovýto přístup za nesprávný. 

 

3.3.4 Rozsudek ze dne 19. 1. 2010, Kücükdeveci, C-555/07, Sb. rozh. s. I-

00365 
Toto rozhodnutí Soudního dvora upravuje především nutnost použití 

eurokonformního výkladu ustanovení vnitrostátního práva, které se zdá být s unijním 

právem v nesouladu. Slovy bodu 47 a 48 rozsudku „povinnost členských států 

vyplývající ze směrnice dosáhnout jí sledovaného výsledku, jakož i jejich povinnost 

přijmout veškerá vhodná obecná i zvláštní opatření k zajištění splnění této povinnosti, 

jsou uloženy všem orgánům členských států, včetně soudních orgánů, v rozsahu jejich 

pravomocí. … Z toho vyplývá, že při uplatňování vnitrostátního práva je vnitrostátní 

soud, který má podat jeho výklad, povinen tak učinit v co možná největším rozsahu ve 

světle znění a účelu uvedené směrnice, aby dosáhl výsledku, který tato směrnice sleduje, 

a dosáhl tak souladu s čl. 288 třetím pododstavcem SFEU … Požadavek výkladu 

vnitrostátního práva v souladu s právem Společenství je inherentní systému Smlouvy 

v tom, že umožňuje, aby vnitrostátní soud v rámci svých pravomocí zajistil plnou 

účinnost práva Unie při rozhodování sporu, který mu byl předložen”. 

Z uvedeného plyne, že členské státy jsou povinny při aplikaci vnitrostátního 

práva postupovat tak, aby národní norma byla vykládána ve světle práva unijního, resp. 

cílů vytyčených unijní směrnicí. Otázka neaplikování vnitrostátního práva pak vyvstává 

tehdy, pokud není možné normu členského státu vyložit v souladu s unijním právem. 
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Uvedené výkladové pravidlo připomíná ve svém vyjádření k věci C-351/12 rovněž 

Komise a některé členské státy. 

Rozsudek ve věci Kücükdeveci taktéž upozorňuje na možnost vnitrostátního 

soudu předtím, než dá při aplikaci práva přednost unijní normě před nesouladným 

vnitrostátním ustanovením, obrátit se s předběžnou otázkou na Soudní dvůr. Dodává, že 

„(d)obrovolný charakter tohoto předložení předběžné otázky je nezávislý na postupech, 

které je vnitrostátní soud povinen dodržet ve vnitrostátním právu, chystá-li se vyloučit 

použití ustanovení vnitrostátního práva, které je podle jeho názoru v rozporu 

s ústavou”.66 

 

3.4 Vnitrostátní ustanovení ke třetí předběžné otázce 
Aby mohla být Soudním dvorem třetí předběžná otázka zodpovězena, je třeba 

identifikovat ustanovení českého autorského zákona, u nichž hrozí rozpor s rozhodnými 

normami práva EU. Zde se jedná především o § 95 a následující autorského zákona, 

které upravují výkon kolektivní správy na území České republiky. Domněnka Komise, 

že ustanovení českého právního řádu týkající se monopolu pro jednoho kolektivního 

správce jsou v rozporu s primárním právem Unie, pramení zejména z textace těchto 

norem: 

§ 95 odst. 1 autorského zákona nejprve popisuje účel kolektivní správy: 

„Účelem kolektivní správy práv podle tohoto zákona … je kolektivní uplatňování a 

kolektivní ochrana majetkových práv autorských a majetkových práv souvisejících s 

právem autorským a umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti“. 

Definici kolektivního správce je možné nalézt v ust. § 97 odst. 2 AZ: 

„Kolektivním správcem může být pouze bezúhonná právnická osoba, ve které se přímo 

nebo prostřednictvím třetí osoby sdružují nebo účastní nositelé práv, které při kolektivní 

správě zastupuje. Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje právnická 

osoba, která byla odsouzena pro úmyslný trestný čin související s činnostmi kolektivního 

správce anebo činnostmi podobné povahy, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla 

odsouzena“. K uvedenému je nutno dodat, že ve znění zákonné úpravy účinné do 18. 5. 

2008 mohla být kolektivním správcem pouze právnická osoba se sídlem v České 

republice. Z důvodů neslučitelnosti tohoto ustanovení s unijním právem pak bylo 

                                                
66 Bod 55 rozsudku. 
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zákonnou novelou č. 168/2008 Sb. toto ustanovení zrušeno a v § 97 odst. 2 byla 

ponechána pouze formulace „… právnická osoba, ve které se přímo … sdružují nebo 

účastní nositelé práv …“. I cizím právnickým osobám tedy je v případě splnění 

podmínek stanovených zákonem v zásadě umožněno ucházet se o oprávnění k výkonu 

kolektivní správy v České republice. 

Ustanovení § 98 odst. 1 AZ zakotvuje, že o udělení oprávnění k výkonu 

kolektivní správy rozhoduje Ministerstvo kultury na základě písemné žádosti. Odst. 6 

písm. c) téhož paragrafu pak upraví, že ministerstvo udělí mimo jiné oprávnění žadateli, 

pokud pro výkon téhož práva ve vztahu k témuž předmětu ochrany, a pokud jde o díla, 

pro výkon téhož práva k témuž druhu díla, nemá již oprávnění jiná osoba. Toto je 

klíčové ustanovení, z něhož je možné vyvodit, že v České republice je ve vztahu 

k jednomu druhu děl vykonávána kolektivní správa jediným a tedy monopolním 

kolektivním správcem; jiný subjekt nemá k výkonu činnosti kolektivního správce ve 

vztahu k určenému druhu děl přístup.  

Tento monopol je monopolem zákonným, zákonodárce tedy ostatním 

potenciálním žadatelům o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy přímo 

znemožnil, aby se o toto oprávnění ucházeli a svěřil výkon kolektivní správy pouze 

jednomu subjektu – monopolnímu kolektivnímu správci, který tak má na „trhu služeb 

kolektivní správy“ dominantní postavení. K této problematice se bohatě vyjadřuje i 

odborná literatura – pro ilustraci je možné uvést například výklad autoritativního 

komentáře k autorskému zákonu: „Autorský zákon stanoví zákonný monopol pro výkon 

kolektivní správy v daném oboru. V případě, že kolektivní správu v rozsahu uvedeném v 

žádosti o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy již vykonává jiný kolektivní 

správce, nemůže být oprávnění v tomto rozsahu uděleno. V opačném případě se jedná o 

rozhodnutí nezákonné”.67  

Není však možné opomenout ani pochybnosti autorů komentáře k autorskému 

zákonu týkající se právě možného nesouladu zákonného monopolu s normami práva 

Evropské unie. Slovy komentáře „(p)řestože evropský model kolektivní správy vychází z 

výkonu kolektivní správy národními kolektivními správci, kteří mají postavení faktických 

monopolistů na trhu kolektivní správy příslušných práv, stanovení zákonného monopolu 

není v právních řádech ostatních států běžné. Zákonný monopol u nás nezakotvovala 

                                                
67 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 782. 
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ani předchozí zákonná úprava (srov. zák. č. 237/1995 Sb.). Není zcela vyloučeno, že 

stanovení zákonného monopolu na trhu kolektivní správy práv mohlo být orgány ES 

shledáno v rozporu s principy evropského komunitárního práva. Na tuto možnost již 

byla navíc Česká republika úředně upozorněna ze strany Komise ES. Soudní výklad v 

této věci prozatím chybí”.68 K tomu je možné připojit poznámku, že je to právě řízení 

ve věci OSA, jež s konečnou platností vyřešilo otázku, zda takovýto přístup k výkonu 

kolektivní správy je z pohledu unijního práva přijatelný. 

Kolektivní správce je v souladu s § 100 odst. 1 písm. h) autorského zákona 

povinen s péčí řádného hospodáře, odborně a v rozsahu uděleného oprávnění „uzavírat 

s uživateli předmětů ochrany nebo s osobami oprávněnými hájit zájmy v nich 

sdružených uživatelů, nebo s osobami oprávněnými zastupovat zájmy uživatelů podle 

zvláštního právního předpisu, kteří užívají předměty ochrany týmž nebo podobným 

způsobem, nebo s osobami povinnými platit odměny podle tohoto zákona, za 

přiměřených a rovných podmínek smlouvy, kterými se pro uživatele: 1. poskytuje 

oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany, k nimž takové právo kolektivně 

spravují; 2. stanovuje výše a způsob placení odměn podle § 96 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 

2 a písm. b) a sleduje jejich plnění; 3. stanovuje výše a způsob placení odměn podle § 

19 odst. 1 a 2, a to na základě počtu osob, kterým je dílo sděleno; 4. určuje způsob 

placení odměn stanovených tímto zákonem“. Tento zákonný příkaz znamená pro 

kolektivního správce povinnost přistupovat stejně ke všem zastupovaným nositelům 

práv bez ohledu na jejich ekonomickou perspektivu; stejně tak je stanovena i povinnost 

uzavřít smlouvu o zastupování s každým nositelem práv při výkonu jeho práva, pokud 

jej tento autor o zastupování požádá a jedná se o právo, které je spravováno ze zákona 

kolektivně (§ 100 odst. 1 písm. a/ AZ). 

Dohled ministerstva nad výkonem kolektivní správy upravuje především § 103 

AZ, konkrétně jeho první a druhý odstavec. Tyto stanoví, že „(m)inisterstvo vykonává 

dohled podle tohoto zákona nad kolektivními správci práv oprávněnými k výkonu 

kolektivní správy podle tohoto zákona. Ministerstvo je při výkonu dohledu podle 

odstavce 1 oprávněno: a) vyžádat si od kolektivního správce informace a předložení 

podkladů, které jsou potřebné pro výkon dohledu; b) zjišťovat, zda nedochází k 

porušování povinností uložených tímto zákonem; c) vyžádat si podle zvláštního 

                                                
68 In idem. 
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právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů kolektivního správce …; d) ukládat 

při zjištění závad v dodržování tohoto zákona povinnost k nápravě, stanovit k jejímu 

splnění přiměřenou lhůtu a ukládat pokuty“. 

 

3.5 Ustanovení práva Evropské unie ke třetí předběžné otázce 
Na úrovni primárního práva je předmětná problematika upravena především čl. 

56 a následujícími SFEU pokud jde o zásadu volného pohybu služeb na území EU, a 

dále čl. 102 a 106 SFEU, jež se týkají zneužití dominantního postavení na vnitřním trhu 

takovýmto dominantním (v posuzovaném případě dokonce monopolním) soutěžitelem.  

Článek 56 a následující SFEU zakazují jakákoli omezení volného pohybu služeb 

uvnitř Unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném členském 

státě, než se nachází příjemce služby. Služby pak jsou v článku 57 SFEU definovány 

jako „výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními 

o volném pohybu zboží, kapitálu a osob“, a zahrnují zejména „činnosti průmyslové 

povahy“, „činnosti obchodní povahy“, „řemeslné činnosti“ a „činnosti v oblasti 

svobodných povolání“. Pokud jde o výkon kolektivní správy, je možné uvést, že jak 

plyne z judikatury Soudního dvora, například z rozsudku ve věci Phil Collins, 69 

kolektivní správa je tradičně chápána jako služba, na kterou bude možné aplikovat na 

úrovni sekundární legislativy směrnici o službách. 

Článek 1 směrnice o službách uvádí: „Tato směrnice stanoví obecná ustanovení 

k usnadnění výkonu svobody usazování pro poskytovatele služeb a volného pohybu 

služeb při zachování vysoké kvality služeb. Tato směrnice se nezabývá liberalizací 

služeb obecného hospodářského zájmu vyhrazených pro veřejné nebo soukromé 

subjekty ani privatizací veřejných subjektů poskytujících služby. Tato směrnice se 

nezabývá zrušením monopolů na poskytování služeb ani podporami udělovanými 

členskými státy, které upravují pravidla Společenství týkající se hospodářské soutěže. 

Touto směrnicí není dotčena svoboda členských států stanovit v souladu s právem 

Společenství, co považují za služby obecného hospodářského zájmu, jakým způsobem by 

tyto služby měly být organizovány a financovány, v souladu s pravidly pro státní 

podpory, a jakým zvláštním povinnostem by měly podléhat“. 

                                                
69 Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. října 1993, Phil Collins a další, C-92/92 a C-326/92, Recueil, 
s. I-5145. 
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Směrnice o službách se v souladu se svým čl. 2 odst. 2 bodem a) nevztahuje na 

„služby obecného zájmu nehospodářské povahy“. 

Podle čl. 4 odst. 1 je službou „jakákoli samostatná výdělečná činnost 

poskytovaná zpravidla za úplatu ve smyslu článku 50 Smlouvy [pozn. nyní čl. 57 

SFEU]“. 

Pro řešený případ velmi významnými jsou pak články 16 a 17 směrnice o 

službách, které nalezeme v její kapitole IV (volný pohyb služeb) oddílu 1 (volný pohyb 

služeb a související výjimky). První z jmenovaných článků zakotví ve svém odst. 1, že 

„(č)lenské státy respektují právo poskytovatelů poskytovat služby v jiném členském 

státě, než je stát, v němž jsou usazeni. Členský stát, v němž je služba poskytována, zajistí 

volný přístup k činnosti poskytování služeb a volný výkon této činnosti na svém území. 

Členské státy nesmějí podmiňovat přístup k činnosti poskytování služeb nebo její výkon 

na svém území žádnými požadavky, které nedodržují tyto zásady: a) nepřípustnost 

diskriminace: požadavky nesmějí být přímo nebo nepřímo diskriminační na základě 

státní příslušnosti nebo v případě právnických osob na základě členského státu, v němž 

jsou usazeny”. V odst. 2 směrnice uvedla, že “(č)lenské státy nesmějí omezovat volný 

pohyb služeb v případě poskytovatele usazeného v jiném členském státě stanovením 

kteréhokoliv z těchto požadavků: a) povinnost poskytovatele být na jejich území usazen; 

b) povinnost poskytovatele získat od jejich příslušných orgánů povolení, včetně zápisu 

do rejstříku nebo registrace u profesního subjektu nebo sdružení na jejich území, 

s výjimkou případů stanovených v této směrnici nebo v jiných nástrojích práva 

Společenství“. 

Další výjimky z volného pohybu služeb stanoví čl. 17 směrnice o službách; 

podle něj se čl. 16 nepoužije mimo jiné „1) na služby obecného hospodářského zájmu 

poskytované v jiném členském státě: (následuje výčet činností nepodléhajících čl. 16 

směrnice o službách) ... 11) na autorská práva (a) příbuzná ochranná práva ...“. 

Pro úplnost je možné rovněž zmínit některé body recitálu směrnice o službách, 

jež jsou způsobilé napovědět, jakým směrem se ubírala úvaha evropského zákonodárce 

při zvažování, zda kolektivní správa bude či nebude předmětem režimu čl. 16 směrnice 

o službách. Bod 8 recitálu směrnice o službách stanovil, že „(u)stanovení této směrnice 

týkající se svobody usazování a volného pohybu služeb by se měla použít pouze tehdy, 

jsou-li dotyčné činnosti otevřeny hospodářské soutěži, aby tato ustanovení členským 
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státům neukládala povinnost liberalizovat služby obecného hospodářského zájmu nebo 

privatizovat veřejné subjekty, které tyto služby poskytují, nebo zrušit stávající monopoly 

pro jiné činnosti nebo pro určité distribuční služby”.  

Sekundární právo EU tedy konstatuje, že volný pohyb služeb v zásadě nemusí 

být umožněn, pokud jde o autorská práva a příbuzná ochranná práva. Lze se pouze 

domnívat, zda se tato definice bude vztahovat i na činnost kolektivních správců. Jak 

však pregnantně ve svém vyjádření uvedla Česká republika, autorské právo je právem 

subjektivním a samo o sobě nemůže podléhat volnému pohybu služeb. Služba je totiž 

činností, jak byla definována v čl. 56 SFEU a autorské právo tudíž tuto definici splňovat 

nemůže. Směrnice tedy bezpochyby směřuje spíše k výkonu autorských práv, tedy 

k činnostem, jež jsou s autorským právem spojeny; kolektivní správa je pak jistě 

neodmyslitelnou součástí výkonu autorských práv a jako taková by tedy mohla spadat 

do rámce zamýšleného evropským zákonodárcem. Touto úvahou se budu blíže zabývat 

v poslední podkapitole této kapitoly. 

Další oblastí, které se třetí položená předběžná otázka dotýká, je možné (stejně 

tak jako představitelné) zneužití dominantního postavení jediným (monopolním) 

kolektivním správcem. Primární unijní právo k tomu v čl. 102 SFEU uvádí, že „(s) 

vnitřním trhem je neslučitelné, a proto zakázané, pokud to může ovlivnit obchod mezi 

členskými státy, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního postavení na 

vnitřním trhu nebo jeho podstatné části. Takové zneužívání může zejména spočívat: a) 

v přímém nebo nepřímém vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen 

anebo jiných nerovných obchodních podmínek ...“. Primární právo tedy stanoví 

předpoklady, za kterých je činnost subjektu těžícího ze svého dominantního postavení 

na trhu považována za zneužití takového postavení.  

Čl. 106 SFEU pak tato kritéria upřesňuje ve svém odst. 1: „Pokud jde o veřejné 

podniky a podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva, tyto 

státy nepřijmou ani neponechají v platnosti opatření odporující pravidlům Smluv, 

zejména pravidlům stanoveným v článcích 18 a 101 až 109 [pozn. zakazujícím 

diskriminaci na základě státní příslušnosti a v souvislosti s hospodářskou soutěží]“. 

Odstavec 2 stejného článku pak stanoví, že „(p)odniky pověřené poskytováním služeb 

obecného hospodářského zájmu nebo ty, které mají povahu fiskálního monopolu, 

podléhají pravidlům obsaženým ve Smlouvách, zejména pravidlům hospodářské 



60 
 

soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel nebrání právně nebo fakticky plnění zvláštních 

úkolů, které jim byly svěřeny. Rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, která by byla 

v rozporu se zájmem Unie“. 

 

3.6 Judikatura Soudního dvora ke třetí předběžné otázce 
Rovněž k problematice řešené třetí předběžnou otázkou ve věci OSA je možné 

registrovat bohatou judikaturu Soudního dvora; některá z níže uvedených rozhodnutí se 

přímo dotýkají i institutu kolektivní správy. 

I přesto však SDEU před vydáním rozsudku ve věci OSA v žádném svém 

rozhodnutí nepodal stanovisko přímo k otázce, zda národní monopoly kolektivních 

správců jsou s právem Evropské unie slučitelné.  

Níže uvádím některá z nejvýznamnějších rozhodnutí vztahujících se ke 

kolektivní správě, národním monopolům a zneužití dominantního postavení. 

 

3.6.1 Rozsudek ze dne 13. 7. 1989, Lucazeau a další, C-110/88, C-241/88, C-

242/88, Recueil, s. 02811 
Tento již poněkud letitý, ale přesto velmi významný rozsudek ve svém bodě 18 

popsal především organizační strukturu kolektivního správce, která je potřebná 

k efektivnímu spravování repertoáru zastupovaných nositelů práv na území jiného 

členského státu. Rozsudek Lucazeau uvádí, že k řádnému výkonu kolektivní správy na 

území jiného členského státu je nutné, aby kolektivní správce vytvořil vlastní systém 

řízení a kontroly. 

Slovy rozsudku „samotné shodné chování může poskytnout silný důkaz o 

jednání ve vzájemné shodě, pokud vede k vytvoření podmínek, které neodpovídají 

normálním podmínkám soutěže. Nicméně jednání ve vzájemné shodě tohoto druhu 

nemůže být presumováno, pokud stejné chování může být přičteno jiným důvodům, než 

je jednání ve vzájemné shodě. Takovým důvodem může být, že kolektivní správce jiného 

členského státu by byl povinen, v případě přímého přístupu k jím spravovanému 

repertoáru, k vytvoření vlastního systému řízení a kontroly v jiném členském státě”.70 

Tímto rozsudkem, byť je třeba přihlédnout k datu jeho vydání, je tak odůvodněn 

názor, že bez dalšího není možné spravovat repertoár umělců usazených v jiném 
                                                
70 Pracovní překlad z anglického jazyka. 
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členském státu s využitím struktury národního kolektivního správce. V případě 

neexistence monopolů by totiž bylo zřejmé, že kolektivní správci v postavení 

soutěžitelů – konkurentů by velmi nepravděpodobně poskytli jinému kolektivnímu 

správci svou strukturu k využití, pokud by bylo jasné, že toto využití jim nepřinese 

žádný hospodářský prospěch; spíše by bylo naopak možné mluvit o zvýšených 

nákladech. Na druhé straně, pokud je tento systém využíván na základě smluv o 

vzájemném zastoupení uzavřených mezi jednotlivými kolektivními správci, jsou tito 

správci více motivováni ke vzájemné pomoci a nevznikají tak dodatečné náklady na 

vybudování organizační struktury na území jiného státu. 

Rozsudek ve věci Lucazeau, konkrétně jeho bod 13, může být také užitečným 

pokud jde o odůvodnění omezení volného pohybu služeb, čímž by v případě OSA mohl 

být ospravedlněn monopol pro jednoho kolektivního správce na daném území. 

Rozsudek Lucazeau stanovil, že „… je zjevné, že smlouvy o vzájemném zastoupení 

uzavřené mezi kolektivními správci mají dvojí účel: zaprvé mají vytvořit stejné 

podmínky pro užití všech hudebních děl, bez ohledu na jejich původ, ve všech členských 

státech, ve smyslu pravidel zakotvených v mezinárodních smlouvách; zadruhé mají 

umožnit kolektivnímu správci, aby pro účely kontroly užití jím spravovaného repertoáru 

autorských děl využil strukturu vybudovanou kolektivním správcem v jiném členském 

státě, aniž by byl povinen přispět k této struktuře vlastní sítí smluv s uživateli děl a 

svými vlastními kontrolními prostředky”.71 

Z uvedeného ustanovení plyne, že cílem kolektivní správy je, na rozdíl od 

parcelování trhu v citované věci FAPL (kde účelem územních omezení nebyla než 

maximalizace výnosů pro jeden soukromý subjekt), toliko zajištění efektivní správy 

chráněných autorských děl, ochrany subjektivních práv jejich nositelům a zajištění 

jejich práva na spravedlivou odměnu.  

Poměrně plasticky jsou tedy vykresleny výhody lokálního monopolu pro 

jednoho kolektivního správce usazeného na konkrétním území; navíc za současného 

fungování systému recipročních smluv o zastupování je možné efektivně vybírat a 

redistribuovat autorské odměny rovněž pro autory zastupované zahraničními 

kolektivními správci na území jiných členských států. 

 

                                                
71 Pracovní překlad z anglického jazyka. 
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3.6.2 Rozsudek ze dne 23. 4. 1991, Höfner, C-41/90, Recueil, s. I-01979 

Rozsudek se dotýká problematiky vytvoření monopolu a z něj plynoucího 

možného zneužití dominantního postavení. Bod 29 rozsudku uvádí, že „... samotná 

skutečnost vytvoření dominantního postavení tím, že je uděleno výlučné právo ve smyslu 

čl. 90 odst. 1, není jako taková v rozporu s čl. 86 Smlouvy [současný čl. 106 SFEU] … 

Členský stát porušuje tato ustanovení o zákazu zneužití dominantního postavení pouze 

tehdy, pokud předmětná činnost subjektu spočívající ve výkonu výlučného práva jemu 

svěřeného nemůže být vykonávána bez toho, aby dominantní postavení bylo zneužito“.72 

Z výše uvedeného je možné dovodit, že samotný fakt vytvoření dominantního 

(monopolního) postavení nemusí sám o sobě znamenat zneužití tohoto postavení ve 

smyslu (nynějšího) čl. 102 SFEU. Aby docházelo ke zneužití dominantního postavení, 

musí být subjekt členským státem či jeho legislativou veden k takovémuto závadnému 

chování, tedy musí například docházet k vynucování nepřiměřených podmínek pro 

získání licence, účtování příliš vysokých autorských odměn či k jinému 

diskriminačnímu, šikanóznímu nebo zneužívajícímu jednání. Takové jednání by se 

typicky mohlo uplatnit ve vztahu k uživatelům chráněných děl, avšak představitelná je 

jistě i situace, kdy by kolektivní správce mohl postupovat šikanózně také vůči 

samotným nositelům práv (ať již by se jednalo o odepření zastupování nebo 

o zastupování za podmínek, které jsou ve srovnání s ostatními nositeli práv méně 

výhodné). 

 

3.6.3 Rozsudek ze dne 20. 10. 1993, Phil Collins, C-92/92 a C-326/92, Recueil, 

s. I-5145 

Tento rozsudek podporuje tezi, že kolektivní správa je službou ve smyslu čl. 56 

a následujících SFEU. Konkrétně je možné poukázat na jeho bod 24, který stanoví, že 

„… činnosti kolektivního správce jsou předmětem úpravy zakotvené v čl. 59 a 66 

Smlouvy vztahující se ke svobodě poskytování služeb. Jak uvedl Soud, … tyto činnosti by 

neměly být vedeny záměrem bránit volnému pohybu služeb, a především bránit 

využívání práv výkonného umělce, jež by vedlo k rozdělování společného trhu”.73 

                                                
72 Pracovní překlad z anglického jazyka. 
73 Pracovní překlad z anglického jazyka. 
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Jak uvedla ve svém stanovisku k věci OSA generální advokátka Eleanor 

Sharpston, činnost kolektivního správce je již tradičně považována za službu ve smyslu 

primárního práva EU. Není však v zásadě vyloučeno, aby i přesto byla vyňata 

z působnosti čl. 16 směrnice o službách, jak plyne i z výše zmíněného čl. 17 bodu 11 

směrnice o službách. 

 

3.6.4 Rozsudek ze dne 16. 10. 2008, Canterbury Hockey Club, C-253/07, Sb. 

rozh. s. I-07821 

Ve svém bodě 29 tento rozsudek stanoví, že „… velké množství služeb 

nezbytných k provozování sportu by bylo automaticky a nevyhnutelně vyloučeno 

z uplatnění tohoto osvobození nezávisle na tom, zda tyto služby přímo souvisí s osobami 

provozujícími sport nebo se sportovními kluby, a nezávisle na tom, komu jsou tyto 

služby skutečně určeny. Jak správně podotkla Komise, takový výsledek by byl v rozporu 

s účelem sledovaným osvobozením upraveným v uvedeném ustanovení, který spočívá 

v tom, aby se tomuto osvobození skutečně těšily služby poskytované jednotlivcům, kteří 

provozují sport”. 

Byť se toto ustanovení zdánlivě sledované problematiky netýká, plyne z něj, že 

existují jisté činnosti, které jsou považovány za služby a naproti tomu jiné činnosti jsou 

z režimu čl. 16 směrnice o službách vyňaty. Tak lze analogicky uvést, že pokud 

směrnice o službách ve svém čl. 17 bodě 11 stanoví, že „článek 16 se nepoužije na 

autorská práva, příbuzná ochranná práva ...“, je z toho možné vyvodit, že kolektivní 

správa by mohla být považována za podřaditelnou pod pojem autorských práv, ba za 

jeho nedílnou součást. Samotné autorské právo je totiž právem subjektivním, a pokud 

tedy směrnice hovoří o autorských právech, musí tím mít na mysli spíše činnost, která 

bude souviset s výkonem autorských práv. Takovouto činností by pak jistě mohla (či 

spíše měla) být kolektivní správa autorských práv. 

 

3.6.5 Rozsudek ze dne 11. 12. 2008, Kanal 5 a TV 4, C-52/07, Sb. rozh. s. I-

09275 
Rozsudek ve věci Kanal 5 a TV 4 se dotýká problematiky možného zneužití 

dominantního postavení ze strany OSA. Jak již totiž bylo uvedeno výše, jedním ze 

znaků zneužití monopolního (dominantního) postavení může být rovněž vynucování 



64 
 

zaplacení nepřiměřeně vysokých poplatků (autorských odměn) po uživatelích 

chráněných děl. Probíraný rozsudek k tomu ve svých bodech 29 – 31 stanovil, že „(v)e 

věci v původním řízení je tedy třeba zkoumat, zda poplatky, které požaduje STIM, jsou 

v přiměřeném poměru k hospodářské hodnotě plnění poskytnutých touto organizací, 

která spočívají v zpřístupňování hudebních děl chráněných autorským právem, jež 

spravuje, televizním společnostem, které s ní uzavřely dohody o poskytnutí licencí. Mají-

li být tyto poplatky použity k vyplacení odměn autorům hudebních děl chráněných 

autorským právem za televizní vysílání těchto děl, je třeba vzít na zřetel zvláštní povahu 

zmíněného práva. V této souvislosti je vhodné nalézt přiměřenou rovnováhu mezi 

zájmem autorů hudebních děl chráněných autorským právem na získání odměny z titulu 

televizního vysílání těchto děl a zájmem televizních společností na vysílání těchto děl za 

rozumných podmínek”.  

Soudní dvůr zde zdůrazňuje hledisko přiměřenosti výše autorské odměny 

požadované kolektivním správcem jako rozhodného kritéria pro posouzení, zda 

eventuálně nedochází ke zneužití monopolního postavení kolektivního správce. Není-li 

tomu tak a neobjeví-li se jiná okolnost, která by založila zneužívání dominantního 

postavení kolektivním správcem, je třeba konstatovat, že správce své výlučné postavení 

nezneužívá. Stejný názor zastává ve svém písemném vyjádření k věci OSA maďarská 

vláda; podle ní je na vnitrostátním soudu, aby zhodnotil, zda jsou autorské odměny 

požadované žalobcem v původním řízení v hrubém nepoměru k poskytovanému 

protiplnění. I kdyby však byly autorské odměny na území České republiky vyšší nežli 

na území jiného státu, mohla by být tato skutečnost odůvodnitelná na základě 

objektivních a relevantních rozdílů mezi kolektivní správou v České republice a ve 

státě, jehož kolektivní správce požaduje zaplacení nižší autorské odměny. 

 

3.6.6 Rozsudek ze dne 3. 3. 2011, Prévoyance, C-437/09, Sb. rozh. s. I-00973 

Rozsudek ve věci Prévoyance přímo navazuje (a odkazuje) na rozsudek ve věci 

Höfner a dále rozvádí myšlenky, které Soudní dvůr v tomto rozhodnutí vyjádřil. 

V bodech 67 a 68 tohoto rozsudku je totiž stanoveno, že „...instituce AG2R by měla 

zákonný monopol na podstatné části společného trhu a mohla by být považována za 

podnik s dominantním postavením ve smyslu článku 102 SFEU (viz obdobně výše 

uvedený rozsudek Pavlov a další, bod 126). Podle ustálené judikatury však platí, že 



65 
 

pouhé vytvoření dominantního postavení přiznáním výlučných práv ve smyslu čl. 106 

odst. 1 SFEU není jako takové neslučitelné s článkem 102 SFEU. Členský stát porušuje 

zákazy stanovené těmito dvěma ustanoveními pouze tehdy, je-li dotčený podnik veden ke 

zneužití svého dominantního postavení v důsledku pouhého výkonu výlučných práv, 

která mu byla přiznána, nebo mohou-li tato práva vytvářet situaci, ve které je tento 

podnik veden ke zneužití svého dominantního postavení”. 

Opět je potvrzen právní názor, že samotné vytvoření monopolního postavení bez 

dalšího neznamená, že by dotčený subjekt tohoto postavení i zneužíval. Naopak je třeba 

zkoumat další okolnosti (ať už faktické či legislativní) a následně určit, zda je 

monopolista veden ke zneužívání svého postavení zákonodárnou činností členského 

státu; pokud tomu tak je, pak by jistě bylo možné hovořit o porušení čl. 102, resp. čl. 

106 odst. 1 SFEU. 

 

3.6.7 Rozsudek ze dne 4. 10. 2011, Footbal Association Premier League Ltd a 

další, C-403/08 a C-429/08, Sb. rozh. s. I-09083 
Soudní dvůr v tomto rozsudku uvedl, že omezení základních svobod zaručených 

Smlouvou může být odůvodněno pouze v případě, že „... odpovídá naléhavým důvodům 

obecného zájmu, je způsobilé zaručit uskutečnění cíle obecného zájmu, který sleduje, 

a nepřekračuje meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné.”74 V bodu 94 dodává, 

že “(p)okud jde o přijatelná odůvodnění, z ustálené judikatury plyne, že takové omezení 

může být odůvodněné zejména naléhavými důvody obecného zájmu spočívajícími 

v ochraně práv duševního vlastnictví”.  

Pro některé účastníky řízení ve věci OSA byl tento výrok důvodem k domněnce, 

že povinnost k zajištění efektivního výkonu kolektivní správy práv je přímo spojena s 

povinností členského státu zajistit ochranu práv duševního vlastnictví, přičemž tato 

ochrana zásadně je naléhavým důvodem obecného zájmu. Proto zde měl být dán důvod 

k ospravedlnění omezení volného pohybu služeb a tím i pro monopol pro jednoho 

kolektivního správce autorských práv. 

 

                                                
74 Bod 93 rozsudku FAPL. 
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3.6.8 Rozsudek Tribunálu ze dne 12. 4. 2013, CISAC v. Komise, T-442/08, 

dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 
Tento velmi aktuální rozsudek je pozoruhodný především tím, že Tribunál 

v něm zrušil čl. 3 předešlého rozhodnutí Komise ze dne 16. 7. 2008, C(2008) 3435 

final, který stanovil, že vyjmenované podniky porušily (tehdejší) čl. 81 Smlouvy o ES 

(dnes čl. 101 SFEU) a čl. 53 Dohody o EHP tím, že koordinovaly vymezování územní 

působnosti způsobem, který omezoval licence na domácí území každé dotčené 

organizace kolektivní správy.  

Revize rozhodnutí Komise přinesla konstatování, že koordinace (vzájemná 

shoda) ohledně omezení území působnosti kolektivního správce pouze na území toho 

kterého státu není v rozporu s (dnešní) SFEU. Slovy rozsudku „(k)romě toho je třeba 

uvést, že Komise na jednu stranu neodpověděla na otázku, kdo by byl odpovědný za 

celkový dohled nad trhem s cílem přinutit uživatele, aby zažádali o licence – kromě 

pouhého dohledu nad udělenými licencemi – jestliže by OKS [pozn. organizace 

kolektivní správy] nebyly do plnění tohoto úkolu zapojeny. Žalobkyně tvrdí, aniž jí 

Komise odporuje, že úloha OKS zahrnuje donucení uživatelů, kteří užívají hudební díla 

neoprávněně, aby požádali o nutnou licenci. Nejvhodnější OKS k provedení tohoto 

úkolu je pro každé území místní OKS, která zná nejlépe trh v zemi, kde je usazena. 

Tato činnost by však byla neudržitelná, kdyby uvedená OKS neměla záruku, že 

prostřednictvím plateb za udělení licence získá zpět náklady spojené s dohledem, který 

vykonává. Tato záruka by byla ohrožena, kdyby více OKS mohlo udělovat licence pro 

totéž území a tytéž repertoáry. Je třeba konstatovat, že Komise nepředložila žádný 

údaj, který může zpochybnit věrohodnost této argumentace žalobkyně. Na druhou 

stranu Komise nedokázala vysvětlit, jak by mohly spolupracovat OKS, které navzájem 

soutěží o udělování licencí k repertoárům, které se vzájemně překrývají a týkají se 

týchž území. Ačkoliv je pravda, že koncepcí vlastní ustanovením Smlouvy týkajícím se 

hospodářské soutěže je, že každý hospodářský subjekt musí autonomním způsobem 

určovat politiku, kterou hodlá uplatňovat na vnitřním trhu, je také pravda, že Komise 

v napadeném rozhodnutí připouští, že spolupráce mezi OKS je nutná k tomu, aby každá 

OKS mohla nabízet multirepertoárové licence (viz například 166. bod odůvodnění 

napadeného rozhodnutí). Aby mohla OKS udělovat zejména licenci k celosvětovému 

repertoáru, musí spolupracovat se všemi dalšími OKS. Napadené rozhodnutí však 
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neuvádí žádné vysvětlení umožňující pochopit, jak by měla probíhat spolupráce mezi 

OKS, jež se staly konkurenty, což doporučuje Komise, která tuto spolupráci považuje za 

nezbytnou především pro dohled a stíhání porušení (177. a 178. bod odůvodnění 

napadeného rozhodnutí)”75 (pozn. zvýraznění přidáno). 

Rozsudek se problematiky územích monopolů týkal velmi blízce, resp. řešil 

reciproční uzavírání smluv mezi kolektivními správci, přičemž zejména zdůraznil, že 

kolektivní správci provádějící kontroly uživatelů na svém území musí být na provedení 

kontroly finančně zainteresováni, tedy že musí získat alespoň takovou část odměny, 

která jim pokryje náklady spojené s prováděním kontroly. Pokud by tomu tak nebylo a 

kolektivní správci by byli toliko v pozici konkurentů, neměli by jistě žádnou motivaci 

dávat svému přímému konkurentovi k dispozici svou organizační strukturu, své 

„územní know-how“, tedy znalost prostředí a vnitrostátních tržních mechanismů a své 

finanční prostředky, když by věděli, že z takto provedené kontroly nebudou mít (oni či 

zprostředkovaně jimi zastupovaní autoři) žádný prospěch.  

Tribunál k tomu dodává, že pouhá fiduciární povinnost kolektivního správce 

vůči „svému“ území nemůže být považována za důvod ospravedlňující provádění 

kontrol ve prospěch jiného kolektivního správce; tuto fiduciární povinnost totiž bude 

organizace kolektivní správy mít pouze ve vztahu ke svým vlastním zastupovaným 

nositelům práv.76 Tento rozsudek je možné uplatnit rovněž jako argument pro zachování 

monopolní kolektivní správy coby garanta zachování kulturní diverzity na území 

jednotlivých členských států.77 

 

3.7 Několik poznámek k (ne)přímému účinku směrnice 2001/29 a 

k monopolnímu postavení kolektivního správce v kontextu práva EU 
Níže přidám několik poznámek k problematice přímého a nepřímého účinku 

unijních směrnic (v posuzovaném případě se bude jednat o Informační směrnici) a 

rovněž k monopolnímu postavení kolektivních správců a efektivitě výběru autorských 

odměn těmito dominantními (resp. monopolními) subjekty; nelze se rovněž nezmínit o 

související problematice možného zneužití monopolního postavení kolektivního 

                                                
75 Body 150 a 151 rozsudku. 
76 Bod 152 rozsudku. 
77 Blíže viz např. písemná vyjádření Maďarska či Rakouska ve věci OSA.  
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správce, který z důvodu existence monopolu není nucen čelit hospodářské soutěži a 

konkurenci jiných organizací kolektivní správy.  

 

3.7.1 K (ne)přímému účinku směrnice 2001/29 

Vztah práva Evropské unie k právu členských států je založen na právních 

principech nepřímého účinku (či principu eurokonformního výkladu) právních předpisů 

EU jako projevu zásady přednosti práva EU a přímého účinku práva Evropské unie; 

tyto principy nebyly vepsány do zakládacích smluv (tehdejších) Evropských 

společenství, nýbrž byly formulovány Soudním dvorem v jeho judikatuře. V dalším 

textu se budu zabývat pouze účinky směrnic (a nikoli dalších aktů sekundárního práva 

EU), protože je to právě směrnice 2001/29, s níž může být český autorský zákon 

v rozporu. 

K nepřímému účinku směrnic. Soudní dvůr se poprvé k principu přednosti 

práva EU přihlásil ve svém rozsudku ve věci Costa: „…proti právu založenému na 

Smlouvě vycházejícímu z autonomního zdroje se nelze s ohledem na jeho zvláštní 

originální povahu přes soudy dovolávat jakéhokoli vnitrostátního právního předpisu, 

aniž by přišlo o svou povahu práva Společenství a aniž by byl zpochybněn právní základ 

samotného Společenství. Přenos práv a povinností odpovídajících ustanovením 

smlouvy, učiněný státy z jejich vnitrostátního právního řádu do právního řádu 

Společenství, způsobuje konečné omezení jejich suverénních práv, nad nímž nemůže 

převážit pozdější jednostranný akt neslučitelný s pojmem Společenství“. 78 

Tento princip byl dále v judikatuře Soudního dvora rozvíjen, především 

v následujících rozsudcích:79 

Internationale Handelsgesellschaft: „Platnost opatření orgánů ES může být 

posuzována pouze na základě práva Společenství, neboť právo stvořené smlouvou, které 

plyne z autonomního právního pramene, má díky své samostatnosti přednost před 

každým vnitrostátním právním předpisem, nezávisle na jeho právní síle,…, z těchto 

důvodů nemůže být platnost nebo účinek právních aktů Společenství dotčena námitkou, 

                                                
78 Rozsudek ze dne 5. 7. 1964, Costa v. ENEL, 6/64, Recueil, s. 1141. 
79  Níže uvedené rozsudky jsem (s výjimkou rozsudku ve věci Pfeiffer) nezmínil v samostatných 
podkapitolách; toto členění jsem zvolil z toho důvodu, že zde podávaný výklad se dotýká úvah o 
samotném institutu přímého a nepřímého účinku práva EU, kdežto rozsudky uvedené výše představují 
konkrétní argumentaci platnou pro řešenou otázku a jako takové jsou tedy praktickými příklady, jak 
k zodpovězení probírané otázky přistoupit. 
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že opatření Společenství je v rozporu se základními právy zaručenými vnitrostátní 

ústavou či s jejími podstatnými strukturálními principy“.80 

Simmenthal: „Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že každý vnitrostátní soudce, 

který rozhoduje v rámci své pravomoci, má povinnost plně používat právo Společenství 

a chránit práva, která toto právo poskytuje jednotlivcům, tím, že ponechá nepoužité 

jakékoli ustanovení vnitrostátního zákona, které by případně bylo s právem Společenství 

v rozporu, ať už by takové ustanovení předcházelo pravidlu Společenství, nebo bylo vůči 

němu pozdější. S požadavky vlastními samotné povaze práva Společenství by tudíž bylo 

neslučitelné jakékoli ustanovení vnitrostátního právního řádu, či jakákoli právní, 

správní nebo soudní praxe, které by měly za následek oslabení účinnosti práva 

Společenství tím, že by odmítaly soudci příslušnému pro použití tohoto práva pravomoc 

učinit v samotném okamžiku tohoto použití vše, co je nezbytné, pro to, aby byly 

ponechány stranou vnitrostátní legislativní ustanovení případně tvořící překážku pro 

plnou účinnost norem Společenství“.81 

Kreil: „Směrnice brání použití vnitrostátních ustanovení, jako jsou ta obsažená 

v německém právu, která obecně vylučují ženy z vojenských postů zahrnujících použití 

zbraní a která jim umožňují přístup pouze do zdravotnických služeb a vojenské 

hudby“.82 

Princip aplikační přednosti tedy znamená, že při rozporu (konfliktu) práva 

členského státu s právem EU se má aplikovat právo EU, a to nejen ve vztahu mezi 

členskými státy navzájem, nýbrž i ve vztahu mezi jednotlivci navzájem. Projevem 

tohoto principu pak je nepřímý účinek práva EU. 

Tento princip rozvedl Soudní dvůr mimo jiné ve velmi aktuálním rozsudku ve 

věci Association médiation sociale;83 toto rozhodnutí ve svém bodě 38 totiž zakotví, že 

„vnitrostátní soud, jemuž byl předložen spor probíhající výlučně mezi jednotlivci, je při 

použití ustanovení vnitrostátního práva přijatých za účelem provedení povinností 

stanovených směrnicí povinen přihlédnout k veškerým pravidlům vnitrostátního práva 

a vykládat je v co možná největším rozsahu ve světle znění, jakož i účelu této směrnice, 

                                                
80 Rozsudek ze dne 17. 12. 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Recueil, s. 1125. 
81 Rozsudek ze dne 9. 3. 1978, Simmenthal, 106/77, Recueil, s. 629. 
82 Rozsudek ze dne 11. 1. 2000, Kreil, C-285/98, Recueil, s. I-69. 
83 Rozsudek ze dne 15. 1. 2014, Association médiation sociale, C-176/12, dosud nezveřejněný ve Sbírce 
rozhodnutí. 
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aby tak mohlo být dosaženo výsledku, který by byl v souladu s cílem sledovaným touto 

směrnicí”. 

K přímému účinku směrnic. Pokud jde o přímý účinek práva EU, jeho základy 

položil Soudní dvůr v rozsudku Van Gend en Loos: „Znění článku 12 uvádí jasný a 

bezpodmínečný zákaz, který je závazkem nikoli konat, ale nekonat. Tento závazek 

ostatně není doprovázen žádnou výhradou státu podřizující jeho provedení pozitivnímu 

aktu vnitrostátního práva. Tento zákaz je svou samotnou povahou dokonale způsobilý 

k vyvolání přímých účinků v právních vztazích mezi členskými státy a jejich procesními 

subjekty,…, musí být čl. 12 vykládán v tom smyslu, že má přímé účinky a vytváří 

individuální práva, kterým vnitrostátní soudy musí poskytovat ochranu“. 84 

Na tomto místě je třeba uvést, že Soudní dvůr ve svých rozsudcích dále rozvedl 

rovněž zásadu, podle níž je nepřípustné, aby směrnice zakládala povinnosti přímo 

jednotlivcům; směrnice totiž působí toliko vůči členským státům, jež jsou následně 

povinny je provést do svého národního zákonodárství. Pokud však jde o soukromé 

subjekty (a bezpochyby jedním z nich je i žalovaný v původním řízení), unijní směrnice 

vůči nim (bez dalšího) nemůže působit a nemůže jim (bez dalšího) ukládat povinnosti. 

Jak stanoví rozsudek ve věci Marshall85 ve svém bodě 48, „směrnice nemůže sama o 

sobě zakládat jednotlivci povinnosti a ustanovení směrnice není možné se vůči takové 

osobě dovolávat“. 

Tuto tezi potvrdil Soudní dvůr v dalším svém rozsudku ve věci Faccini Dori.86 

V bodě 20 rozsudku totiž přímo vyjádřil, že „směrnice sama o sobě nemůže zakládat 

povinnosti pro jednotlivce, a nelze se jí vůči němu dovolávat“. Tuto úvahu dále rozvádí 

v bodě 23 rozsudku: „Bylo by nepřijatelné, aby se stát, jemuž zákonodárce Společenství 

ukládá přijmout určitá pravidla k úpravě jeho vztahů – nebo vztahů orgánů veřejné 

správy – s jednotlivci, a přiznání určitých práv posledně uvedeným, mohl dovolávat 

toho, že nesplnil své povinnosti, aby tak jednotlivci byli zbaveni prospěchu z těchto 

práv“. Z uvedeného by tedy plynulo, že se žalobce v původním řízení nemohl vůči 

žalovanému v původním řízení ve věci OSA dovolávat nesprávného provedení směrnice 

do národního práva.  

                                                
84 Rozsudek ze dne 5. 2. 1963, Van Gend en Loos, 26/62, Recueil, s. 1. 
85 Jedná se o rozsudek Soudního dvora ze dne 26. 2. 1986, Marshall, 152/84, Recueil, s. 723. 
86 Rozsudek ze dne 14. 7. 1994, Faccini Dori, C-91/92, Recueil, s. I-3325. 
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Uvedené potvrdil Soudní dvůr i ve svých pozdějších rozsudcích; v této 

souvislosti je možné odkázat například na bod 37 rozsudku Dominguez,87 kde je 

výslovně stanoveno, že „podle ustálené judikatury směrnice sama o sobě nemůže 

zakládat jednotlivci povinnosti, a není tudíž možno se jí jako takové vůči němu 

dovolávat”.  

Je však možné registrovat dva náhledy na problematiku přímého účinku 

směrnic; jsou jimi tzv. „široké“ a „úzké“ pojetí přímého účinku směrnic. Výše uvedené 

judikáty představovaly pojetí „široké“; proti němu se však (znatelně menší) část 

odborné veřejnosti vymezila a definovala (mimo jiné také na základě několika 

excesivních rozsudků Soudního dvora) pojetí „úzké“. 

Nauka preferující úzké pojetí přímého účinku směrnic má za to, že přímým 

účinkem se rozumí „způsobilost normy založit jednotlivcům práva, která mohou vymoci 

u vnitrostátních soudů“ 88 čili „dovolání se vyšší normy za účelem výkonu práv, která 

tato norma zakládá jednotlivci a která by jinak ve vnitrostátním právním řádu 

neexistovala“.89 Tuto vlastnost přímo účinné unijní právní normy je možno po vzoru 

francouzské právní vědy označit jako invocabilité de substitution.90 

Tato teorie pak dovozuje, že přímý účinek unijního práva lze chápat pouze jako 

zmíněnou invocabilité de substitution, že tedy za přímý účinek unijního práva není 

možno pokládat i takovou situaci, kdy směrnice či jiný pramen práva EU toliko 

vylučuje použití vnitrostátního zákonného ustanovení, aniž by pramen práva EU pro 

daný případ zakládal jednotlivcům práva či povinnosti dosud neuložené vnitrostátním 

právním řádem (tzv. invocabilité d’exclusion). 

Invocabilité d’exclusion by pak byla projevem principu přednosti práva EU; 

kdyby se i invocabilité d’exclusion zahrnovala pod pojem přímého účinku, oslabovala 

by se účinnost práva EU (tzv. effet utile). 

V daném případě by to znamenalo, že na základě principu přednosti čl. 3 odst. 1 

i čl. 5 odst. 3 směrnice 2001/29 před poslední větou ustanovení § 23 autorského zákona 

                                                
87 Rozsudek ze dne 24. 1. 2012, Dominguez, C-282/10, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí. 
88 Viz CRAIG, P., DE BÚRCA, G. EU Law: Text, Cases and Materials. 4. vydání. New York: Oxford 
University Press, 2008, s. 270. 
89 Viz zejm. LENAERTS, K., CORTHAUT, T. Of Birds and Hedges: The Role of Primacy in Invoking 
Norms of EU Law. 31 European Law Review 287, 2006, s. 291. 
90 Viz LENAERTS, K., CORTHAUT, T. Of Birds and Hedges: The Role of Primacy in Invoking Norms 
of EU Law. 31 European Law Review 287, 2006, s. 291 či PRECHAL, S. Directives in EC Law. 2. 
vydání. New York: Oxford University Press, 2005, s. 235. 
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je aplikace tohoto vnitrostátního zákonného ustanovení vyloučena, nepřípustná. Této 

invocabilité d’exclusion nemůže být nijak na překážku, že k ní dochází ve vztahu mezi 

žalobcem a žalovaným v původním řízení coby soukromoprávními subjekty, protože se 

na ní nemohou vztahovat omezení spjatá s přímým účinkem, a to již jen proto, že se 

nejedná o aplikaci principu přímého účinku práva, ale principu přednosti práva EU 

(potažmo nepřímého účinku práva EU). 

Jak bylo naznačeno výše, Soudní dvůr pak v několika soukromoprávních 

sporech rozhodl, že se vnitrostátního zákonného ustanovení pro rozpor s právem EU 

nepoužije, a to nikoliv na základě argumentu o přímém účinku směrnice; nešlo totiž 

podle zastánců úzkého pojetí přímého účinku směrnice o invocabilité de substitution, 

ale o invocabilité d’exclusion, jež neměla být považována za projev přímého účinku, ale 

principu přednosti. Jedná se například o věci Pafitis91 či Bernáldez.92 Tato rozhodnutí 

Soudního dvora však jsou převážnou částí odborné literatury93 považována spíše za 

formálně nešťastná, protože jak ve věci Patifis, tak ve věci Bernáldez šlo především o 

správný výklad unijní směrnice a nikoli o potvrzení domněnky, že v případě 

invocabilité d’exclusion se nejedná o použití přímého účinku směrnice ve sporu mezi 

jednotlivci a je tedy možné akceptovat argumentaci invocabilité d‘exclusion. 

Z důvodů popsaných výše v této podkapitole se domnívám, že je 

v posuzovaném případě třeba dát přednost doktríně širokého pojetí přímého účinku 

unijních předpisů, jak je prezentována v rozsudcích Soudního dvora ve věci Faccini 

Dori či ve věci Marshall. Opačný výklad by podle mého názoru nebyl dlouhodobě 

udržitelný a stavěl by na roveň unijní směrnice i nařízení, když jednotlivec by byl 

v takovém případě nucen sledovat a orientovat se mimo unijních nařízení i ve 

směrnicích, což však nebylo unijním zákonodárcem jistě primárně předpokládáno; 

naopak, takovýto výklad by byl v příkrém rozporu s gramatickým výkladem čl. 288 

SFEU, který stanoví, že směrnice je závazná pro každý stát, jemuž je určena (a nikoli 

pro jednotlivce). 

Přímý účinek směrnice je tedy podle mého názoru v posuzovaném případě 

vyloučen. K neaplikaci poslední věty § 23 AZ však může vést eurokonformní výklad 

                                                
91 Rozsudek ze dne 12. 3. 1996, Pafitis, C-441/93, Recueil, s. I-1347. 
92 Rozsudek ze dne 28. 3. 1996, Ruiz Bernáldez, C-129/94, Recueil, s. I-1829. 
93 Např. BOBEK, P., BŘÍZA, P., KOMÁREK, J. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C. H. 
Beck, 2011, str. 90 – 91. 
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čili nepřímý účinek směrnice 2001/29; v této souvislosti je možné poukázat na rozsudek 

Soudního dvora (a to jeho velkého senátu) ve věci Pfeiffer. Soudní dvůr zde zaujal 

názor, jenž byl prezentován již v předchozí podkapitole, a to že je na vnitrostátním 

soudu, aby podle možností, jež dává vnitrostátní právo ohledně alternativ odstranění 

rozporů mezi normami vnitrostátního práva výkladem, aplikoval tyto výkladové metody 

rovněž i v případě, že dojde k rozporu vnitrostátního ustanovení se směrnicí. 

Modelovým příkladem, z důvodů uvedených v předchozí kapitole, by jistě mohl být i 

případ řešený; protože i Soudní dvůr explicitně vyjádřil, jak v takovém případě 

postupovat, není podle mého mínění třeba se od uvedeného zásadním způsobem 

odchýlit a lze přijmout východiska nepřímého účinku směrnice (2001/29) i pro 

posuzovaný případ. 

V kontextu výše uvedeného je možné shrnout, že k neaplikaci výjimky v § 23 

věty třetí autorského zákona je možné dojít použitím principu nepřímého účinku 

směrnice. Touto metodou pak lze dospět k závěru, že výjimka je na daný případ 

neaplikovatelná. Z toho důvodu vůbec nemusí být uvažováno užití principu přímého 

účinku směrnice.94 Protože považuji v řešeném případě princip nepřímého účinku za 

východisko pro řádnou aplikaci práva EU, budu se možností jeho aplikace zabývat i 

v dalším textu práce. S ohledem na samotnou formulaci předběžné otázky Krajským 

soudem v Plzni se však budu i nadále věnovat rovněž aplikovatelnosti účinku přímého. 

 

3.7.2 K možné kolizi principu nepřímého účinku směrnice, jejího výkladu 

contra legem a mezinárodně právních závazků České republiky 
V podkapitole 2.3 jsem uvedl některá ustanovení mezinárodních smluv, z nichž 

je možné dovodit, že je nepřípustné, aby státy vázané těmito mezinárodními smlouvami 

přijímaly ve svém vnitrostátním zákonodárství výjimky, jež by rozsah použitelnosti 

těchto smluv zužovaly. V této souvislosti je třeba hovořit především o Bernské úmluvě. 

Ta ve svém čl. 11 bis odst. 2 výslovně stanoví, že podmínky či spíše omezení práva 

                                                
94 K tomu je možné nad rámec řečeného poukázat např. na BOBEK, P., BŘÍZA, P., KOMÁREK, J. 
Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 78 a násl., kde autoři odkazují 
mimo jiné na (již citovaný) rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 7. 1994, Faccini Dori, C-91/92, Recueil, 
s. I-3325, kde se v bodě 20 stanoví, že „... směrnice sama o sobě nemůže zakládat povinnosti pro 
jednotlivce a nelze se jí tedy vůči němu dovolávat.“, přičemž tento výrok autoři komentují tak, že 
„(z)atímco jednotlivec je povinen, a Smlouva je v tomto směru jasná, sledovat a seznamovat se 
s nařízeními, ježto za v principu působí erga omnes, v případě směrnic mu stačí, pokud sleduje 
vnitrostátní právo.“ 
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udílet svolení k veřejnému sdělování 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. 

Bernská úmluva je mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána 

v souladu s čl. 10 Ústavy; je tedy třeba přihlédnout rovněž k jejím ustanovením, která 

jsou na rozdíl od unijních směrnic přímo vymahatelná i vůči jednotlivcům. 

V českém právním řádu totiž platí podle čl. 10 Ústavy metoda přednosti 

mezinárodní smlouvy před rozporným zákonem. Ve smyslu rozsudku Pfeiffer je nutno 

tuto metodu aplikovat i na vztah mezi směrnicí a rozporným zákonem; v daném případě 

to znamená, že zákonnou výjimku podle poslední věty § 23 autorského zákona není 

možno použít. 

Tento názor je podpořen i českou odbornou literaturou: „…platí již výše zmíněný 

příkaz metodologické rovnocennosti evropského práva, 95  jinými slovy zejména 

požadavek metodologické rovnocennosti s ústavním právem. V těch případech, kdy 

národní právo vyžaduje dotváření práva s ohledem na konformitu s ústavním právem, 

je nutné takto aplikovat i právo evropské. Hranice pro dotváření práva prostřednictvím 

eurokonformního výkladu tak vlastně určuje český Ústavní soud, když formuluje 

požadavky ústavněkonformního výkladu“96 (pozn. zvýraznění přidáno). 

V řešeném případě však dochází k situaci, kdy Bernská úmluva stanoví A 

(zápověď vyloučení práva autora na spravedlivou odměnu), český autorský zákon 

stanoví non A (§ 23 věta třetí AZ konstatuje, že se v případě zpřístupňování děl 

zdravotnickými zařízeními při poskytování zdravotní péče nejedná o sdělování 

veřejnosti, čímž je toto zpřístupňování rovněž vyloučeno z nároku na autorskou 

odměnu) a unijní právo stanoví opět A (narážím na taxativní výčet výjimek v čl. 5 odst. 

3 směrnice 2001/29). Jak v takovémto případě postupovat? A jak postupovat v případě, 

že by ani nepřímý účinek nepřicházel v úvahu, protože by jeho užitím došlo k výkladu 

contra legem?  

V podkapitole 3.7.1 jsem zmínil, že spíše než o přímém účinku směrnice je 

vhodnější hovořit o účinku nepřímém; důvody jsou tamtéž popsány. Není však možné 

opomenout, že Soudní dvůr stanovil rovněž jisté meze užití nepřímého účinku. Za tyto 

                                                
95 Na tomto místě citovaný autor odkazuje pod čarou na bod 116 rozsudku Pfeiffer. 
96 MELZER, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. Praha: C. H. Beck, 2009, 
s. 239.  
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mantinely je nutné považovat podle judikatury Soudního dvora především (i) obecné 

právní zásady (zásadu právní jistoty a zásadu zákazu retroaktivity), a (ii) zákaz 

eurokonformního výkladu contra legem. Uvedené maximy předkládá především 

rozsudek ve věci Adeneler;97 tyto požadavky se však objevují i v pozdějších rozsudcích 

Soudního dvora.98 

Jako výklad contra legem je pak třeba v souladu s judikaturou Soudního dvora a 

s odbornou literaturou 99  chápat situaci, kdy vnitrostátní soud vykládá ustanovení 

vnitrostátního práva v rozporu s jeho doslovným zněním, tedy kdy zjednodušeně řečeno 

vnitrostátní právo něco zakazuje a směrnice naopak přikazuje. V takovém případě by se 

totiž moc soudní dostávala do pozice zákonodárce, který „přepisuje“ právní předpisy 

přijaté řádným legislativním procesem. Tak by tomu v řešené věci mohlo být; jak již 

bylo řečeno výše, český autorský zákon stanoví výslovnou výjimku z provozování 

vysílání (a tedy z placení autorských odměn) a naproti tomu unijní směrnice žádnou 

takovou výjimku nepřipouští. Může zde proto dojít ke střetu A a non A, což by samo o 

sobě mělo znamenat dostatečný důvod pro nepřistoupení na argumentaci nepřímým 

účinkem směrnice. 

Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že v případě věci OSA je možné 

vykládat český autorský zákon eurokonformně, aniž by se jednalo o výklad contra 

legem. Je tomu tak z několika důvodů: 

a) Soudní dvůr tenduje k restriktivnímu výkladu všech potenciálních 

omezení plné účinnosti unijního práva; proto se lze domnívat, že Soudní dvůr nebude 

příliš nakloněn tomu, aby výklad contra legem byl chápán příliš extenzivně. Jinými 

slovy, Soudní dvůr nemá žádný zájem na tom, aby dobrovolně omezoval plnou účinnost 

unijního práva, a proto v případě, že by eurokonformní výklad unijního práva byl 

možný (tedy by nešel přímo proti slovům vnitrostátního zákona), Soudní dvůr by 

s velkou pravděpodobností dal přednost takové interpretaci před konstatováním, že se 

jedná o výklad contra legem. S tím je komplementárně spojen i následující argument. 
                                                
97 Jedná se o rozsudek Soudního dvora ze dne 4. 7. 2006, Adeneler, C-212/04, Sb. rozh. s. I-6057, jenž ve 
svém bodě 110 stanovil: „Povinnost vnitrostátního soudu přihlížet k obsahu směrnice, pokud vykládá a 
používá relevantní pravidla vnitrostátního práva, je ... omezena obecnými právními zásadami, zejména 
zásadou právní jistoty a zásadou zákazu zpětné účinnosti, a nemůže sloužit jako základ pro výklad 
vnitrostátního práva contra legem ...“ 
98 Např. rozsudek Soudního dvora ze dne 23. 4. 2009, Angelidaki a další, C-378/07, Sb. rozh. s. I-2483, 
nebo rozsudek ze dne 15. 4. 2008, Impact, C-268/06, Sb. rozh. s. I-2483. 
99 BOBEK, P., BŘÍZA, P., KOMÁREK, J. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 
2011, str. 166. 
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b) Nejde proti výslovnému znění zákona, když věta třetí § 23 autorského 

zákona bude vykládána tak, že pod pojem „zdravotní péče“ (resp. „zdravotních 

služeb“) nebude zahrnuto ubytování na pokojích lázeňských zařízení. Osoba 

ubytovaná na pokoji v lázních totiž nutně nemusí absolvovat žádné lázeňské procedury 

za období, kdy je v ubytovací části lázní ubytována. Jinak řečeno, ubytování 

v lázeňském zařízení není nutnou podmínkou pro možnost čerpání lázeňských procedur 

a čerpání lázeňských procedur není nutnou podmínkou pro možnost ubytování 

v lázeňském zařízení. Eurokonformního výkladu pojmu „zdravotní péče“ („zdravotní 

služby“) je možné dosáhnout tak, že nebude zahrnovat ubytování na pokojích 

lázeňských zařízení, ale pouze lázeňské procedury poskytované v příslušné části 

lázeňského zařízení. Tím je zamezeno střetu A a non A a eurokonformní výklad je 

umožněn. 

c) Pokud by český zákonodárce měl v úmyslu subsumovat pod pojem 

„zdravotní péče“ („zdravotních služeb“) i ubytování a tento pojem měl být 

vykládán v souladu s jinými veřejnoprávními předpisy, které by pod tento pojem 

mohly rovněž i ubytování zahrnout, mohl tak explicitně učinit, čímž by odpadla 

otázka výkladu pojmu „zdravotní péče“ („zdravotních služeb“). Tento argument je 

o to relevantnější, že zákonodárce toto skutečně provedl v souvislosti s limitací výše 

autorské odměny padesáti procenty výše koncesionářských poplatků. V § 23 větě druhé 

AZ totiž výslovně stanovil, že „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” (pozn. zvýraznění přidáno), přičemž výslovně 

odkazuje na veřejnoprávní předpis, kterým je zák. č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a 

televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

odkaz na zvláštní zákon však v případě věty třetí § 23 chybí. Lze se tedy domnívat, že 

pokud by zákonodárce měl v úmyslu odkázat na veřejnoprávní předpis, který měl pojem 

„zdravotní služby“ („zdravotní péče“) vykládat, pak by ve větě třetí („Za provozování 

rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla 

pacientům při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních.”) rovněž 
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přidal dovětek „stanovených zvláštním zákonem“, popřípadě „ve smyslu zvláštního 

zákona“ s odkazem na zákon o zdravotních službách, resp. zákon o péči o zdraví lidu. 

Toto ale neučinil; s ohledem na nutnost autonomního výkladu pojmů unijním právem 

není ani možné bez dalšího dovodit, že by pod pojem zdravotní péče/zdravotních služeb 

mělo být zahrnuto i ubytování.  

Je navíc třeba přihlédnout i ke skutečnosti, že členské státy jsou vázány 

mezinárodními smlouvami, jež je zavazovaly již před přistoupením k Evropské 

unii; pokud je unijní právo s těmito mezinárodními závazky rozporné, vůbec se 

neaplikuje (blíže k tomu čl. 351 SFEU). V souvislosti s uvedeným hovoří judikatura 

Soudního dvora dokonce tak, že je možné se odchýlit i od ustanovení primárního 

práva.100 I když jsem přesvědčen o tom, že směrnice 2001/29 není s Bernskou úmluvou 

jakkoli rozporná, přesto lze uvedené ustanovení primárního práva použít jako podpůrný 

argument pro konstatování, že mezinárodním závazkům členských států musí být 

přiznána relevance; mohlo by tedy být zcela nepřípadné vůbec hovořit o přímém či 

nepřímém účinku směrnice 2001/29 v posuzované věci OSA. Naopak by bylo lze se 

domnívat, že s ohledem na obecnou závaznost Bernské úmluvy (a to jak ve vztahu ke 

státu, tak ve vztahu k „jeho“ jednotlivcům), jež nepřipouští omezení práva autorů na 

spravedlivou odměnu, bude třeba aplikovat úpravu stanovenou touto mezinárodní 

smlouvou a uzavřít, že výjimka stanovená v § 23 větě třetí je s Bernskou úmluvou 

v nesouladu; podle čl. 10 Ústavy proto dovodíme, že zákon stanovil něco jiného než 

mezinárodní smlouva a tuto mezinárodní smlouvu na řešení daného případu použijeme. 

I kdyby tedy nebylo možné dosáhnout závěru o rozpornosti výjimky v § 23 AZ 

pomocí přímého či nepřímého účinku Informační směrnice, bylo by přípustné tak učinit 

odkazem na Bernskou úmluvu ve spojení s čl. 10 Ústavy. 

V dalším textu budu pracovat s eventualitou, že nepřímý účinek směrnice není 

v řešeném případě v rozporu se zákazem výkladu contra legem a není tedy vyloučen; 

s ohledem na formulaci předběžné otázky rovněž ponechám prostor pro možnou 

argumentaci přímým účinkem Informační směrnice. 

  

                                                
100 Viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 1. 1997, Centro-Com, C-124/95, Recueil, s. I-81, body 
56 – 61, jenž pojednává o odchýlení se od nynějšího čl. 207 SFEU týkajícího se společné obchodní 
politiky. 
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3.7.3 K monopolnímu postavení kolektivního správce a k možnému zneužití 

dominantního postavení monopolním kolektivním správcem 
Jak již bylo řečeno výše, kolektivní správa je v právu Evropské unie nahlížena 

jako služba a aplikuje se tedy na ni obecně směrnice o službách. V právních řádech 

mnoha členských států EU nicméně není kolektivní správa autorských práv pojata  

stejně jako komerční služba; to, zda by kolektivní správa autorských práv měla být 

jednotně podrobena volnému pohybu služeb na vnitřním trhu EU či nikoliv, je spíše 

politickou otázkou. 

Není možné opomenout, že kolektivní správa sice obecně podléhá režimu 

směrnice o službách, ale nikoli jejímu článku 16. Je to z toho důvodu, že čl. 17 bod 11 

směrnice stanoví, že čl. 16 se nepoužije mimo jiné na „autorská práva“. V tomto 

kontextu je třeba uvést, že snad není „služby“ (hovořím stále o směrnici o službách), jež 

by měla spíše být považována za „autorská práva“, nežli tomu je v případě kolektivní 

správy. Autorské právo jako takové je totiž koncipováno jako právo subjektivní a samo 

o sobě nemůže směrnici o službách podléhat. Čl. 17 bod 11 je tedy třeba číst jako 

výjimku pro „služby či činnosti spojené s výkonem autorských práv“. Kolektivní správa 

je kruciální pro výkon autorského práva. Bez činnosti kolektivních správců nejsou 

nositelé práv schopni efektivně (a v některých případech dokonce vůbec) sledovat, zda 

jsou jejich díla užívána, nemohou za toto užívání inkasovat autorské odměny. Proto je 

činnost kolektivního správce v tomto ohledu zásadní; není činnosti, která by více 

odpovídala definici vyloučení pro „autorská práva“ v čl. 17 odst. 11 směrnice o 

službách. Z těchto důvodů se domnívám, že na kolektivní správu se nebude vztahovat 

požadavek čl. 16 směrnice o službách, aby „členské státy respekt[ovaly] právo 

poskytovatelů poskytovat služby v jiném členském státě, než je stát, v němž jsou 

usazeni“. 

Žalobce v původním řízení není účastníkem hospodářské soutěže, protože 

nenabízí služby ani zboží, nepodniká, nevykonává výdělečnou činnost; navíc pro své 

monopolní postavení ve svém oboru a na území České republiky nemá žádného 

konkurenta. 

Kolektivní správa autorského práva je tedy v České republice, podobně jako 

v jiných členských státech EU, vyčleněna z volné hospodářské soutěže a tržního 
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prostředí; toto netržní pojetí kolektivní správy je plně ospravedlnitelné i z hlediska 

práva EU, a to z následujících důvodů: 

Je jediným vhodným prostředkem k udržení a rozvíjení národní a regionální 

různosti i společného kulturního dědictví a k podpoře nekomerční kulturní výměny a 

umělecké a literární tvorby (čl. 167 SFEU). Evropská unie není a nemá být unií pouze 

hospodářskou, ale i unií kulturní; není a nemá být unií uniformity, ale unií plurality. 

Ponechání kolektivní správy autorských práv volné hospodářské soutěži (tzv. 

neviditelné ruce trhu) čili zrušení systému vnitrostátních oborových monopolů a 

mezistátního systému recipročního zastupování kolektivních správců by k těmto cílům 

nevedlo, naopak by se negativně projevilo v tomto smyslu: 

a) snížením kulturní hodnoty autorského práva; dílo jakožto jedinečný duševní 

výtvor by ve volné hospodářské soutěži kolektivních správců ztrácelo svůj 

kulturní význam, docházelo by k potlačování zásady podpory kulturně 

významných děl (§ 98 odst. 3 písm. c/ autorského zákona); 

b) snížením hospodářské (majetkové) hodnoty autorského práva; cenová soutěž 

kolektivních správců by vedla k nepřiměřenému snižování autorských odměn; 

c) vážnou hrozbou zániku malých a středních kolektivních správců a tím pádem i 

nebezpečí toho, že ve volné hospodářské soutěži úspěšnější velcí kolektivní 

správci nepřevezmou kolektivní správu těch autorských děl, která jsou vázána 

svým jazykem či obsahem na území konkrétního státu a která byla dosud 

spravována malými a středními kolektivními správci; 

d) nerealizovatelností institutů kontraktační povinnosti kolektivního správce ve 

vztahu k autorům (§ 100 odst. 1 písm. b/ autorského zákona), povinné kolektivní 

správy (§ 96 autorského zákona) a rozšířené kolektivní správy (§ 101 odst. 9 

autorského zákona), a tím pádem ponecháním velké části autorů bez kolektivní 

správy a reálné možnosti hospodářského ocenění jejich tvorby. 

Garantem ochrany autorských práv pro jejich kulturní, veřejný rozměr nemůže 

být trh či volná hospodářská soutěž, ale správní a soudní orgány. V České republice tak 

jsou autoři i uživatelé před nesprávností výkonu kolektivní správy chráněni soudy, 

Ministerstvem kultury ČR (§ 103 odst. 1 autorského zákona) a pokud se jedná o možné 

negativní zásahy kolektivního správce do hospodářské soutěže jiných osob, pak i 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (§ 103 odst. 10 autorského zákona). 
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Žalobce v původním řízení sice není účastníkem hospodářské soutěže, ale nutno 

uznat, že nesprávným výkonem kolektivní správy rozhodně může negativně ovlivnit 

hospodářskou soutěž jiných osob, v daném případě provozovatelů lázní, a to zejména 

zneužíváním svého dominantního (monopolního) postavení. 

Jak je uvedeno i v již citovaném rozsudku Evropského soudního dvora ve věci 

Tournier, porušením (negativním ovlivněním) hospodářské soutěže není sám o sobě 

fakt vytvoření dominantního (monopolního) postavení kolektivního správce, fakt 

existence recipročních smluv mezi kolektivními správci z různých členských států (bod 

20, věta 1. rozsudku) ani fakt uzavírání licenčních smluv kolektivním správcem 

s uživateli autorských děl za účelem zajištění práv a zájmů autorů (bod 23 rozsudku). 

Za porušení hospodářské soutěže se však považuje zneužívání dominantního 

postavení a uplatňování diskriminačních, nepřiměřených či jinak nespravedlivých 

podmínek vůči uživatelům prostřednictvím licenčních smluv a recipročních smluv. Ze 

skutkových okolností v původním řízení se však příliš nezdá, že se žalobce takového 

porušení hospodářské soutěže dopouští (či alespoň vnitrostátní soudy ani jiné státní 

orgány tak nestanovily, ani se v tomto smyslu proti žalobci nevede soudní či správní 

řízení); z toho lze usuzovat, že se ho nedopustil ani vůči žalovanému. 

Z výše uvedených důvodů mám tedy za to, že žalobce v původním řízení 

v daném případě čl. 102 ve spojení s čl. 106 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 

unie neporušil, a to již jen z důvodu, že svého dominantního postavení vůči žalovanému 

v původním řízení nezneužil. I kdyby tomu tak však bylo, není to Soudní dvůr, kdo by 

měl toto porušení konstatovat; posouzení této otázky by mělo příslušet vnitrostátnímu 

soudu. 

Všechny argumenty rozvedené v této kapitole budou opět konfrontovány 

s vyjádřeními států, Komise, generální advokátky a především s rozsudkem Soudního 

dvora ve věci samé. 
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4. Řízení před Soudním dvorem EU ve věci C-351/12, OSA 
V této kapitole budu postupně rozebírat písemná vyjádření jednotlivých 

členských států, které se rozhodly podat v tomto řízení své stanovisko; zmiňuji se taktéž 

o velmi zajímavém ústním jednání před Soudním dvorem, jehož jsem měl možnost se 

zúčastnit. 

Největší pozornost bude věnována stanovisku generální advokátky Eleanor 

Sharpston; zvláštní kapitolu pak bude představovat rozsudek Soudního dvora, který ve 

věci OSA vydal. K vyjádřením připojím komentáře a jednotlivé argumenty rozeberu 

v kontextu jejich použitelnosti a relevance pro daný případ. 

 

4.1 Písemná vyjádření k předběžným otázkám 
Písemné vyjádření v uvedené věci bylo podáno kromě žalobce a žalovaného 

v původním řízení rovněž Rakouskem, Německem, Maďarskem, Polskem, Českou 

republikou a Evropskou komisí. Níže se budu zabývat shrnutím argumentace 

jednotlivých účastníků, pouze s výjimkou písemného vyjádření žalobce a žalovaného 

v původním řízení.101  

 

4.1.1 Písemné vyjádření České republiky 
Z vyjádření České republiky k první předběžné otázce plyne, že ač je v českém 

autorském zákoně zakotvena výjimka pro zdravotnická zařízení, nebylo úmyslem 

zákonodárce, aby tato výjimka dopadala i na lázeňská zařízení. Česká republika 

konstatovala, že „… jednání provozovatele lázeňského zařízení, stejně jako jednání 

provozovatele hotelového zařízení ve věci C-306/05 SGAE, představuje ‚sdělení‘ ve 

smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice o autorském právu, jelikož ‚při plné znalosti svého jednání 

tento provozovatel zprostředkuje svým hostům přístup k rozhlasovému nebo televiznímu 

vysílání obsahujícímu chráněné dílo‘.“102 (na tomto místě odkazuje Česká republika na 

bod 82 rozsudku ve věci Del Corso). 

Česká republika považuje lázeňské zařízení za srovnatelné se zařízením 

hotelovým a v tomto kontextu doplňuje, že „… klienti obývající pokoje lázeňského 

                                                
101 Žalobce i žalovaný v původním řízení se ve svém písemném vyjádření k položeným předběžným 
otázkám vyjádřili velmi obsáhle; protože se však argumenty použité účastníky nezřídka opakují a 
stanoviska těchto subjektů nejsou v běžných případech veřejná, zdržím se jejich rozboru. 
102 Bod 9 vyjádření České republiky. 
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zařízení, stejně jako klienti obývající pokoje hotelového zařízení ve věci C-306/05 

SGAE, představují ‚veřejnost‘ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice o autorském právu, 

neboť se v obou případech jedná o blíže neurčený a dosti vysoký počet potenciálních 

rozhlasových posluchačů či televizních diváků“ 103  (s odkazem na body 37 a 38 

rozsudku ve věci SGAE). 

Dodává pak, že rozdílná délka pobytu (průměrně 3 dny u hotelových hostů a 22 

dnů u lázeňských hostů) není pro řízení nijak relevantní, protože i v ubytovací části 

lázeňského zařízení se průměrně ročně v jednom pokoji vystřídá 16 ubytovaných (a to 

pouze v případě, že je pokoj jednolůžkový, jinak by byl počet ubytovaných, již se za 

jeden rok v pokoji vystřídají, znatelně vyšší); je proto splněna podmínka kumulativního 

účinku ve smyslu bodu 39 rozsudku ve věci SGAE a naopak počet ubytovaných 

přítomných na pokoji (byť následně a nikoli současně) není možné považovat za malý či 

dokonce nepatrný počet osob, jak stanoví rozsudek Del Corso v bodech 95 a 96. Nad 

tuto argumentaci zmiňuje Česká republika skutečnost, že právě trávení více času na 

pokoji umožňuje ubytovaným mnohem více sledovat televizní či rozhlasové vysílání.104    

Česká republika zdůrazňuje v bodě 12 svého vyjádření i hospodářské kritérium 

pobytu lázeňského hosta v ubytovacím pokoji lázeňského zařízení, když konstatuje, že 

v případě nevybavení pokojů televizory by lázeňské zařízení nemohlo po ubytovaných 

(respektive po zdravotních pojišťovnách) požadovat zaplacení tak vysoké ceny za 

ubytování, a to v souladu s rozsudkem SDEU ve věci FAPL.105 

Česká republika proto uzavírá, že „… v dotčené situaci dochází ke sdělování děl 

veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice o autorském právu“.106 

Případnou výjimku pro lázeňská zařízení z placení autorských odměn pak nelze 

podřadit pod žádnou z výjimek uvedených v čl. 5 odst. 3 Informační směrnice. 

Představitelná by byla toliko aplikace výjimky stanovené v čl. 5 odst. 3 písm. b) 

Informační směrnice, a to z toho důvodu, že čl. 5 odst. 2 písm. e) Informační směrnice 

se týká oblasti rozmnožování chráněných autorských děl. Ani první z výjimek by se 

však pro skutkový stav v původním řízení nepoužila, protože se výslovně vztahuje 

pouze na osoby s postižením a jejím záměrem je usnadnění přístupu k dílům právě pro 

                                                
103 Bod 10 vyjádření České republiky. 
104 Volně převzato z bodu 11 vyjádření České republiky. 
105 O tomto rozsudku a jeho rozhodných bodech bylo pojednáno v kapitolách 2 a 3 této práce. 
106 Bod 13 vyjádření České republiky. 
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ty osoby, jejichž postižení je překážkou při užití samotných děl ve smyslu bodu 43 

odůvodnění uvedené směrnice.107 

Autorům proto podle bodu 17 vyjádření České republiky ze dne 16. 11. 2012 

musí náležet za takovéto sdělování jejich děl veřejnosti právo na odměnu, protože 

zpřístupnění v daném případě nelze podřadit pod žádnou z výjimek stanovenou v čl. 5 

směrnice 2001/29. 

Návrh odpovědi na první předběžnou otázku: „Zpřístupnění děl televizním či 

rozhlasovým vysíláním prostřednictvím televizních či rozhlasových přijímačů klientům 

ubytovaným v pokojích lázeňského zařízení představuje sdělování děl veřejnosti ve 

smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice (2001/29) a nevztahuje se na něj žádná z výjimek ve 

smyslu čl. 5 této směrnice“. 

Česká republika tedy konstatovala, že v tomto případě skutečně došlo 

(přinejmenším) k dezinterpretaci dotčeného ustanovení českého autorského zákona, 

když lázeňským zařízením bylo vágní formulací výjimky umožněno podřadit svou 

činnost pod ustanovení § 23 věty třetí AZ a nehradit příslušnému kolektivnímu správci 

autorskou odměnu. Zdůrazňuje výdělečnou povahu lázeňských zařízení, která do svých 

ubytovacích prostor umisťují televizní a rozhlasové přístroje především za účelem 

zvýšení zisku, respektive za účelem konkurenčního boje s ostatními lázeňskými 

zařízeními; jak již bylo v této práci několikrát zmíněno, pokud by televizní či 

rozhlasové přístroje na pokojích lázeňských zařízení umístěny nebyly, nemohl by 

provozovatel lázní inkasovat od lázeňského hosta (případně od zdravotní pojišťovny) 

tak vysokou částku za lázeňský pobyt; není rovněž vyloučeno, že v případě srovnatelné 

nabídky dvou či více lázeňských zařízení by mohl host dát přednost tomu z nich, které 

by televizemi či rádii bylo vybaveno, a to na úkor zařízení, jež by těmito přístroji 

nedisponovalo. 

Česká republika se také věnuje rozboru pojmu sdělování veřejnosti a dochází 

k tomu závěru, že jeho pojetí ve sledovaném případě odpovídá tomuto výrazu, jak byl 

definován rozsudkem ve věci SGAE a je rozdílný od definice pojmu sdělování 

veřejnosti, jak byla představena rozsudkem Del Corso.  

Druhou předběžnou otázku zhodnotila Česká republika tak, že je třeba se 

nejprve zabývat tím, zda byla ustanovení směrnice provedena do vnitrostátního práva 

                                                
107 Body 14 – 16 vyjádření České republiky. 
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řádně. V § 23 větě 3. AZ jsou stanoveny dvě kumulativní podmínky pro osvobození od 

placení autorských odměn – ke zpřístupňování musí docházet ve zdravotnickém 

zařízení a při poskytování zdravotní péče (připomínám pouze, že tak tomu bylo 

v posuzovaném období; s účinností od 1. 4. 2012 však hovoříme o zdravotních 

službách). Podle ČR pak nelze mít za to, že na pokojích lázeňských zařízení je skutečně 

zdravotní péče poskytována; pobyt má stejný charakter jako ubytování v hotelu. 

Pokud vnitrostátní soud pochybuje o výkladu ustanovení vnitrostátního práva, 

které provádí směrnici, poskytují podle bodu 24 vyjádření České republiky vodítko 

právě směrnice a relevantní judikatura Soudního dvora. Výjimku ve větě třetí § 23 AZ 

je proto třeba chápat tak, že dopadá pouze na situaci, která byla popsána v rozsudku 

Soudního dvora ve věci Del Corso. Zpřístupnění tedy musí být „nahodilé a nezávislé na 

přání pacientů, závisí na okamžiku jejich příchodu do zdravotnického zařízení, délce 

jejich čekání i na povaze poskytnutého ošetření, které nemá výdělečnou povahu a 

nemůže mít samo o sobě dopad na příjmy zdravotnického zařízení“.108 

V posuzovaném případě se podle názoru České republiky o takovou situaci 

nejedná; podmínky pro aplikaci výjimky tedy nejsou splněny. Z těchto důvodů pak je 

nutné konstatovat, že „výklad českého práva odpovídá výkladu posuzovaných 

ustanovení směrnice o autorském právu provedeném Soudním dvorem, není (tedy) již 

třeba se zabývat otázkou jejich přímého účinku“.109 

Česká republika ve svém vyjádření ke druhé předběžné otázce konstatovala, že 

v případě nesnází ohledně výkladu ustanovení vnitrostátního práva ve světle práva 

unijního je třeba přihlédnout k judikatuře Soudního dvora, která často poskytne 

odpověď na otázku, jak unijní právo interpretovat. V tomto případě je možné uvést, že 

výjimce zakotvené v českém autorském zákoně odpovídá především rozsudek Soudního 

dvora ve věci Del Corso; proto přijmeme kritéria tohoto rozsudku a pokusíme se je 

aplikovat na posuzovaný případ. Zde pak docházíme k výsledku, že okolnosti případu 

Del Corso jsou jiné než okolnosti případu posuzovaného; proto je třeba dojít k závěru, 

že na lázeňské zařízení výjimka dle § 23 věty třetí AZ nedopadá a tudíž již není dále 

třeba zabývat se otázkou případného přímého účinku směrnice. 

Česká republika tedy navrhuje, aby druhá předběžná otázka zůstala 

nezodpovězena. 
                                                
108 Bod 25 vyjádření České republiky; odkazováno je na body 90 a 97 – 99 rozsudku ve věci Del Corso. 
109 Bod 27 vyjádření České republiky. 
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Pokud jde o třetí předběžnou otázku, Česká republika zdůrazňuje praktický 

dopad odpovědi na tuto předběžnou otázku – „odpověď ... může do značné míry ovlivnit 

po desítky let trvající systémy kolektivní správy autorských práv (a obdobně rovněž práv 

souvisejících s právem autorským) založených na zásadě teritoriality, se kterými je 

tradičně spojeno svěřování kolektivní správy určitého portfolia práv jen jednomu (v 

tuzemsku usazenému) subjektu, ať již fakticky či na základě zákona“.110 

Faktický či zákonný monopol existuje podle České republiky v celé řadě států 

(zákonný je zakotven například v Rakousku či Slovinsku, faktický pak funguje 

například v Belgii, Dánsku, Francii, Německu, Maďarsku, Irsku, Lotyšsku, 

Lucembursku či Švédsku). V podrobnostech odkazuje Česká republika na Studii WIPO 

o kolektivní správě autorských práva práv souvisejících z roku 1990, ve znění 

pozdějších revizí, jež považuje monopol při správě autorských práv za vhodný systém 

z hlediska efektivity, protože umožnuje naplnit primární účel kolektivní správy – 

jednoduchý systém získávání licencí na jednom místě u jednoho kolektivního správce 

na celosvětový repertoár pro uživatele a pro nositele práv zase efektivní zajištění výběru 

a redistribuce odměny. 

Česká republika se domnívá, že třetí předběžná otázka je pro předmětné řízení 

pouze hypotetická, a proto má za to, že Soudní dvůr by neměl na třetí otázku vůbec 

odpovídat. Pokud by však dospěl k názoru, že odpověď poskytne, není podle České 

republiky čl. 56 SFEU použitelný, přičemž pro toto tvrzení uvádí řadu argumentů. Mezi 

nimi je možné jmenovat efektivitu výběru odměn kolektivním správcem usazeným na 

území daného státu; nutnost vybudovat vlastní systém řízení a kontroly, přičemž pro 

zahraničního kolektivního správce by bylo budování struktury na území jiného státu 

poměrně obtížné a zvláště v malých státech i neefektivní a nehospodárné; přímá 

kontrola národního repertoáru vyžaduje provádění vlastních kontrol místních uživatelů, 

opět pro národního kolektivního správce je provádění kontrol s ohledem na znalost 

národního prostředí a územní blízkost efektivnější a ekonomičtější než například 

kontrola sicilského provozovatele restaurace švédským kolektivním správcem; efektivní 

zajištění činnosti kolektivní správy nelze uskutečňovat pouhým přeshraničním 

poskytováním služeb. 

                                                
110 Bod 29 vyjádření České republiky. 
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Činnost kolektivního správce není podle České republiky možné vykonávat 

přeshraničně, a proto od počátků kolektivní správy mezi sebou jednotliví kolektivní 

správci uzavírali smlouvy o vzájemném zastoupení; tento postup pak byl posvěcen i 

judikaturou Soudního dvora i přístupem WIPO.111 

Za velmi závažný argument pak považuji tvrzení české vlády, že v případě 

posuzování kolektivní správy jako služby ve smyslu čl. 56 SFEU (bez dalšího), by tato 

situace nevyhnutelně vedla k volné soutěži kolektivních správců; na soudním jednání 

konaném dne 26. 6. 2013 vládní zmocněnec České republiky Martin Smolek dokonce 

hovořil o doslovné „autorskoprávní apokalypse“. 112  Svoboda přeshraničního 

poskytování služeb je v běžných oblastech podnikání žádoucí, jak o tom ostatně svědčí i 

zakotvení volného pohybu služeb v primárním právu Evropské unie jako jedné 

z elementárních zásad jejího fungování. V případě kolektivní správy by však „došlo 

k negaci účelu, který je kolektivní správou autorských práv sledován a který je obecně 

unijním právem v podobě zajištění odpovídající odměny autorům (nositelům autorských 

práv) uznán“.113 Volná soutěž kolektivních správců by pak logicky stlačovala „cenu 

služby“, která je ovšem pouze z marginální části tvořena odměnou pro kolektivního 

správce (bylo by možná v této souvislosti vhodnější hovořit o režijních nebo 

administrativních nákladech); naopak odměna pro nositele práv tvoří zpravidla mezi 80 

– 85 % vybraných autorských odměn. V tomto kontextu v bodě 50 svého vyjádření 

připomíná česká vláda, že kolektivní správci na rozdíl od situace popsané v řízení ve 

věci FAPL nejsou sami nositeli práv, ale naopak vybírají autorské odměny nikoli za 

účelem zvýšení vlastního zisku, ale za účelem jejich redistribuce autorům – nositelům 

práv. 

Pokud jde o použitelnost směrnice o službách na činnost kolektivních správců, 

podle České republiky není čl. 16 této směrnice aplikovatelný, a pokud ano, pak pouze 

na činnosti (služby), které nepředstavují přímý výběr autorských odměn; výběr 

autorských odměn je totiž činností znamenající velmi zásadní, možná dokonce 

rozhodující „pracovní náplň“ kolektivních správců. Musí tedy být aplikován čl. 17 bod 

11 směrnice, podle které jsou z působnosti směrnice vyňata mimo jiné „autorská práva a 

                                                
111 Česká republika v tomto bodu 40 svého vyjádření odkazuje na bod 18 rozsudku Soudního dvora ze 
dne 13. 7. 1989, Lucazeau a daší, C-110/88, C-241/88, C-242/88,  Recueil, s. 02811. 
112 O tomto vystoupení pojednám v podrobnostech níže. 
113 Bod 50 vyjádření České republiky, který odkazuje mimo jiné na bod 107 rozsudku ve věci FAPL. 
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příbuzná ochranná práva“. Podle názoru České republiky se pak musí tato výjimka 

nutně týkat i kolektivní správy autorských práv jako integrální složky „autorských práv“ 

- „Jakých jiných činností by se tato výjimka měla týkat, když ne výkonu autorských práv 

(ať už přímo autory či kolektivními správci v zastoupení autorů), tj. činnosti, která 

chrání zásadní část autorských práv, tedy práv jejich nositelů na odměnu za sdělování 

veřejnosti? Pokud by se uvedená výjimka neměla vztahovat na tuto zřejmě nejzásadnější 

a nejdůležitější činnost, která je s autorskými právy spojena, pak by tato výjimka 

postrádala smysl“.114    

Česká republika je pak přesvědčena o tom, že jsou dány důvody pro 

ospravedlnění omezení přeshraničního poskytování služeb kolektivní správy autorských 

práv na území jiných členských států. Pro nutnost zachování monopolního režimu 

kolektivní správy uvádí česká vláda následující argumenty: 

1) účelem úpravy je zajištění efektivního výkonu kolektivní správy 

autorských práv. Ochrana autorských práv je naléhavým důvodem obecného zájmu (dle 

rozsudku FAPL, bod 94); 

2) omezení přeshraničního poskytování služeb je v tomto případě vhodné k 

dosažení sledovaného cíle; 

3) efektivní výkon kolektivní správy nelze zajistit pouhým přeshraničním 

poskytováním služeb; nelze ho dosáhnout jinak než zakotvením (či alespoň umožněním 

a tolerováním existence) monopolu pro jednoho kolektivního správce. 

V neposlední řadě poukazuje Česká republika na skutečnost, že v právních 

řádech členských států je možné nahlédnout signifikantní odlišnosti v úpravě činnosti 

kolektivních správců. Tato oblast pak není na unijní úrovni harmonizována. Pro řádné a 

efektivní fungování kolektivní správy je konečně třeba zákonného dohledu orgánů 

daného členského státu nad činností kolektivního správce. 

Naposled se Česká republika ve svém vyjádření zabývá problematikou možného 

zneužití dominantního postavení jediným (monopolním) kolektivním správcem. Čl. 102 

SFEU zakazuje zneužití monopolního postavení na vnitřním trhu. Tímto zneužitím však 

není bez dalšího fakt, že na území jednoho členského státu Unie působí jeden kolektivní 

                                                
114 V této souvislosti poukazuje ČR v bodě 55 svého vyjádření na bod 29 větu 2. a 3. rozsudku Soudního 
dvora ze dne 16. 10. 2008, Canterbury Hockey Club, C-253/07, Sb. rozh. s. I-7821. V tomto rozsudku je 
stanoveno, že výjimky z běžných režimů se nemohou vykládat tak, že by jejich uplatnění bylo v rozporu 
s účelem sledovaným danou výjimkou.  
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správce – musí skutečně docházet ke zneužití dominantního postavení takového 

subjektu, typicky vynucováním nepřiměřených podmínek pro získání licence, 

určováním neúměrně vysokých cen a podobně. Zde však je riziko zneužití 

dominantního postavení do velké míry eliminováno „zákonnými mantinely obsaženými 

ve vnitrostátních právních předpisech, kterými se monopolizovaná kolektivní správa 

musí řídit a pole nichž její kroky rovněž podléhají kontrole ze strany příslušných orgánů 

státní správy“.115 

Návrh odpovědi na třetí předběžnou otázku: „Čl. 56 a násl. a čl. 102 

Smlouvy o fungování Evropské unie (potažmo čl. 16 směrnice [o službách]) je třeba 

vykládat tak, že nebrání v aplikaci vnitrostátní právní úpravy, která uživatelům práv 

duševního vlastnictví usazeným v daném členském státě neumožňuje přijímání služeb od 

kolektivních správců usazených v jiných členských státech“.  

Česká republika se ve svém vyjádření vymezila proti souladnosti výjimky 

zakotvené větou třetí § 23 autorského zákona s unijním právem; tato výjimka není 

souladná s žádnou z taxativně vymezených výjimek stanovených směrnicí 2001/29. 

Lázeňské zařízení je právnickou osobou, která byla založena za účelem dosažení zisku; 

za pobyty lázeňských hostů je úplata přijímána, ať už od hostů samotných, nebo od 

zdravotních pojišťoven. Situace v řešeném případě pak odpovídá situaci popsané 

v rozsudku Soudního dvora ve věcí SGAE; lázeňské zařízení by z tohoto důvodu mělo 

autorskou odměnu platit. 

Pokud jde o případný přímý účinek směrnice, přihlásila se Česká republika 

k zásadě eurokonformního výkladu; vyjádřila se v tom smyslu, že vnitrostátní soud má 

za úkol v případě nejasnosti ohledně interpretace ustanovení vnitrostátního práva 

přihlédnout mimo jiné i k rozsudkům Soudního dvora, které dotčené ustanovení 

unijního práva mohou precizovat a pomoci tak ke správnému pochopení a řádné 

interpretaci takového ustanovení. V řešeném případě pak měl soud vzít v úvahu 

rozsudek ve věci Del Corso, kde jsou stanovena kritéria, která odůvodňují výjimku 

ze sdělování děl veřejnosti. Tato kritéria se však se skutkovým stavem popsaným 

v řešeném případě nepotkávají, a tudíž není aplikace výjimky v § 23 AZ přípustná. O 

případném přímém účinku směrnice není za této situace třeba vůbec hovořit. 

                                                
115 Bod 70 vyjádření České republiky. 
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Podle České republiky mají územní monopoly pro jednoho kolektivního správce 

v Evropské unii své opodstatnění. Tímto způsobem dochází k efektivnímu výběru 

autorských odměn, náklady na výběr jsou minimalizovány, je zde rovněž právní jistota 

pro uživatele autorských děl, kteří na jednom místě mohou získat licenci na celosvětový 

repertoár, a to díky smlouvám a vzájemném zastupování uzavíraným mezi kolektivními 

správci. Odlišná je i legislativa jednotlivých členských států, takže bez dalšího by 

nebylo možné přijmout pro kolektivní správu princip volného pohybu služeb. Tato 

úprava by přinesla více problémů než přínosů. Na kolektivní správu jako takovou se čl. 

16 směrnice o službách nemůže uplatnit. 

Nezanedbatelná je i skutečnost, že volná soutěž kolektivních správců by nutně 

vedla ke snaze snižovat sazby autorských odměn, což by bylo v rozporu s oprávněnými 

zájmy autorů.  

 

4.1.2 Písemné vyjádření Spolkové republiky Německo 
Spolková republika Německo předložila své písemné vyjádření pouze ke druhé a 

třetí předběžné otázce. Německá vláda ke druhé otázce konstatovala, že směrnice 

2001/29 nemůže sama o sobě ukládat povinnosti jednotlivcům. Nic na tom nemění ani 

skutečnost, že kolektivní správce musel získat oprávnění k činnosti kolektivního 

správce od státu. Kolektivní správce pak podle Německa nemůže být považován za stát; 

musel by totiž disponovat za tímto účelem „výjimečnými pravomocemi ve srovnání 

s těmi, které vyplývají z pravidel použitelných na vztahy mezi jednotlivci“.116 Německo 

uzavírá, že o takový případ se v předkládané věci nejedná a OSA tedy nemůže být 

považována za stát. 

Návrh odpovědi na druhou předběžnou otázku: „Ustanovení směrnice 

[2001/29] nemohou sama o sobě zakládat jednotlivci povinnosti, a tudíž se jí vůči 

tomuto jednotlivci nemůže dovolávat státní orgán ani jiný jednotlivec“. 

Ke třetí předběžné otázce Německo uvádí, že podle jeho názoru se na činnost 

kolektivních správců nevztahuje režim směrnice o službách, protože kolektivní správu 

lze podřadit pod čl. 2 odst. 2 písm. a) směrnice o službách, jedná se tedy o službu 

                                                
116 Bod 7 písemného vyjádření Německé spolkové republiky ze dne 13. 11. 2012; v této souvislosti je 
možné dle německé vlády odkázat na rozsudek Soudního dvora ze dne 12. 7. 1990, Foster, C-188/89, 
Recueil, s. I-3313, bod 16, a rovněž na rozsudek ze dne 14. 9. 2000, Collino a Chiappero, C-343/98, 
Recueil, s. I-06659, bod 23. 
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obecného zájmu nehospodářské povahy, na niž se čl. 16 směrnice 2006/123 neuplatní. 

V bodě 18 svého vyjádření zdůrazňuje, že nejde o činnost vykonávanou za účelem 

dosažení zisku, ale o úlohu v sociální a kulturní oblasti. Německo pak podrobně 

charakterizuje činnost kolektivního správce, přičemž ji rozděluje do dvou skupin – na 

dohled na práva oprávněných příjemců (autorů – nositelů práv), s nimiž je kolektivní 

správce v právním vztahu na základě smlouvy, a na vnější vztahy vůči uživatelům díla 

v rámci udělování licencí a prosazování zákonných nároků na zaplacení odměny. 

Z pohledu nositelů autorských práv pak kolektivní správa představuje zvláštní 

formu výkonu jejich subjektivních práv; autoři zásadně nemohou sami kontrolovat, zda 

jejich díla jsou (ať již oprávněně či neoprávněně) užívána a nemohou rovněž účinně 

uplatňovat svůj nárok na zaplacení autorské odměny. Jsou tedy odkázáni na „služby“ 

kolektivních správců, kteří pro nositele práv zajišťují odpovídající činnosti za účelem 

dosažení řádného výběru autorské odměny od uživatelů autorských děl, přičemž 

k tomuto výběru dochází na účet autorů (jde tedy o fiduciární vztah).  

Kolektivní správce se při výkonu své činnosti nezaměřuje na dosažení zisku; 

z vybraných autorských odměn financuje toliko své administrativní náklady.  

Zvláštní důraz přikládá německá vláda povinnosti kolektivních správců 

spravovat na žádost příslušných nositelů práv všechna práva a nároky spadající do 

konkrétní oblasti jejich činnosti. Kolektivní správce nemůže odmítnout žádného nositele 

práv, který požádá kolektivního správce o zastupování (přičemž tato úprava je 

principiálně shodná i pro kolektivní správu v České republice). Kolektivní správce tak 

„přispívá rozhodující měrou ke kulturní rozmanitosti“.117  

Nad rámec uvedené argumentace se Německo vyjádřilo i k (možnému) porušení 

čl. 56 SFEU. Německá vláda předně tvrdí, že kolektivní správa není službou. I pokud 

by však službou byla, omezení teritoriální působnosti kolektivních správců na určité 

území je odůvodněno naléhavými důvody obecného zájmu. Požadavek na získání 

povolení k provozování činnosti kolektivního správce od státu pak má za úkol 

„zabezpečit, že správu práv budou vykonávat pouze kolektivní správci, kteří prokáží 

nezbytnou míru spolehlivosti a dostatečný hospodářský základ“.118  

Německo pak přichází s právní konstrukcí, podle které v případě, že se autoři 

rozhodnou svěřit svá práva třetímu subjektu (kolektivnímu správci), nemohou dále svá 
                                                
117 Bod 27 vyjádření Německa. 
118 Bod 38 vyjádření Německa. 
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práva sami uplatňovat; pokud jde o uživatele, ti již uhradili licenční poplatek a tudíž 

jejich legitimní očekávání směřuje k tomu, že budou moci legálně užívat chráněná 

autorská díla, na která jim kolektivní správce poskytne licence. V případě plurality 

kolektivních správců a vytvoření „trhu s kolektivní správou“ by pak došlo k nežádoucí 

situaci, jejímž důsledkem by mohl být úbytek kulturní rozmanitosti na území 

jednotlivých států a rovněž negativní dopady do majetkové sféry autorů. Slovy německé 

vlády „(p)ouze pokud je zajištěno, že autoři získávají odměny, které jim příslušejí 

zapojením spolehlivých kolektivních správců, a budou si tak moci být jisti svým 

hospodářským zázemím, vytvoří se prostředí, které umožňuje uměleckou činnosti a 

tvorbu nových děl a zajišťuje tak rozmanitost kulturních děl“.119 

Návrh odpovědi na třetí předběžnou otázku: „Podle čl. 2 odst. 2 písm. a) 

směrnice [o službách] se působnost této směrnice nevztahuje na kolektivní správce, kteří 

nevykonávají hospodářskou činnost. 

Podpůrně: Článek 56 SFEU nebrání vnitrostátní právní úpravě, která vyhrazuje 

výkon kolektivní správy autorských práv na území členského státu subjektu, jehož 

založení podléhá kontrole ze strany státu“. 

Německá vláda se ve svém vyjádření soustředila na popis reálií výkonu 

kolektivní správy v Německu; uvedla však i některé myšlenky, které je možné 

považovat za obecně platné. Se stanoviskem české vlády se shoduje především 

v tvrzení, že činnost kolektivních správců nepodléhá režimu čl. 16 směrnice 2006/123. 

Vyzdvihuje pak přínosy regionálního výkonu kolektivní správy a zároveň předestírá 

nesnáze přeshraničního poskytování „služeb“ kolektivního správce subjekty z jiných 

členských států.   

 

4.1.3 Písemné vyjádření Rakouské republiky 

Rakousko poskytlo své písemné vyjádření pouze ke třetí předběžné otázce, když 

v jeho úvodu zdůraznilo, že stejně jako v právním řádu České republiky je i v právním 

řádu rakouském zakotven zákonný monopol pro výkon kolektivní správy jedním 

kolektivním správcem.120 

                                                
119 Bod 40 vyjádření Německa. 
120 Bod 2 písemného vyjádření Rakouské republiky ze dne 19. 11. 2012. 
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Rakousko uvádí, že činnost kolektivních správců může být považována za 

službu ve smyslu čl. 57 SFEU; tak tomu ale může být pouze ve vztahu k nositelům 

práv. Pokud však jde o uživatele autorských děl, kolektivními správci jim není 

poskytována služba „ve vlastním hospodářském zájmu ani jim takovou službu 

neúčtují“.121 Argumentují stejně jako německá vláda povahou vztahu mezi kolektivním 

správcem a uživateli autorských děl; ti jsou pouze fiduciáři na základě pověření nositelů 

práv, uživatelům však za „služby“ spojené s udělením licence neúčtují žádné dodatečné 

poplatky.  

Opakuje se rovněž argument, že kolektivní správci umožňují uživatelům snadné 

získání licence na celosvětový repertoár; kolektivní správci mají stejně jako v Německu 

nebo v České republice povinnost uzavřít s nositelem práv smlouvu o zastupování, 

pokud o její uzavření kolektivního správce tento nositel požádá. Navíc „(u)živatel je 

ušetřen pátrání po nositeli práv spojených s každým dílem, o které má zájem, a nemusí 

se účastnit nesčetných smluvních vyjednávání. Uzavřením jediné smlouvy má možnost 

získat oprávnění k užívání děl, která si přeje užívat“.122 Opačný postup by pak podle 

rakouské vlády vedl k tomu, že uživatel autorských děl by byl nucen složitě vyhledávat 

jednotlivé nositele práv či jejich zástupce, což by jej v mnohém případě vedlo k tomu, 

že by musel zcela upustit od užívání děl a autoři by v důsledku toho mohli přijít o 

autorské odměny.123 V neposlední řadě by i mohl díla užívat zcela bez souhlasu nositelů 

práv. Výhodu by systém one-stop-shop mohl ztratit i tehdy, pokud by pro jeden druh děl 

(neřku-li pro jedno dílo) vedle sebe působilo více kolektivních správců, kteří by si 

osobovali zastupování konkrétního umělce. V takovém případě by mohl být uživatel 

nucen uzavírat více licenčních smluv a v důsledku by mohlo dojít k situaci, že autorská 

odměna by byla v zásadě vyšší, nežli tomu je v případě spravování díla pouze jedním 

monopolním kolektivním správcem. 

Rakousko dodává, že bez kolektivních správců by mohli autoři individuálně 

spravovat svá díla pouze zčásti.  

Zmíněn je argument, že i méně žádaní (například lokální) autoři mají možnost 

být zastupováni a pobírat autorské odměny. Tomu by bylo v případě plurality 

                                                
121 Bod 14 vyjádření rakouské vlády. 
122 Bod 18 vyjádření Rakouska. 
123 V této souvislosti je možné poukázat především na působivé vystoupení vládního zmocněnce České 
republiky, který na soudním jednání uskutečněném dne 26. 6. 2013 tuto myšlenku dále rozvedl. 
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kolektivních správců zabráněno. Akumulace repertoáru u jednoho kolektivního správce 

by navíc podle bodu 22 vyjádření rakouské vlády vedlo k potlačení rozmanitosti 

kulturních projevů a k zabránění dosažení cílů stanovených čl. 167 SFEU.124 

Rakouská vláda má rovněž za to, že na kolektivní správu není možné použít 

ustanovení čl. 16 směrnice o službách, a to s poukazem na jazykový výklad čl. 57 

SFEU. I tehdy, pokud by bylo možné kolektivní správu považovat za službu, by bylo 

nutné nahlížet na ni optikou čl. 17 směrnice o službách, a tedy ji vyjmout z působnosti 

směrnice. 

Rakousko souhlasí s tvrzením, že vytvoření monopolu není samo o sobě 

neslučitelné s čl. 102 SFEU, přičemž odkazuje na rozsudek Soudního dvora ve věci 

Höfner.125 

K porušení čl. 106 odst. 1 ve spojení s čl. 102 SDEU může dojít pouze tehdy, 

pokud dojde k podnícení podniku s monopolním postavením ke zneužití jeho 

monopolního postavení; v rakouském zákonodárství však tato situace nemůže ex lege 

nastat, protože kolektivní správci jednají pod dohledem státu. Stejná situace pak panuje 

i v českém právním řádu.126 

Rakouská republika konečně uvádí, že podle jejího názoru se v případě 

kolektivní správy jedná o službu obecného hospodářského zájmu podle čl. 106 odst. 2 

SFEU, podle něhož nemají pravidla hospodářské soutěže bránit podnikům, aby plnily 

úkoly, které jim byly svěřeny. Bez kolektivních správců jakožto míst one-stop-shop by 

museli uživatelé vynaložit k získání licence mnohem více úsilí a nákladů než v případě 

možnosti získání licence na celosvětový repertoár od jednoho obecně známého 

subjektu. Kolektivní správci nejednají za účelem dosažení vlastního zisku, ale za 

účelem zabezpečení i zásobování veřejnosti kulturními statky. Jejich činnost je naopak 

vždy spjata s povinnostmi veřejné služby. Proto nemůže být použit čl. 102 SFEU, neboť 

jeho použití by v daném případě znemožňovalo plnění úkolů, které byly kolektivním 

správcům svěřeny. 

                                                
124 Tento článek zní: „(1) Unie přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich 
národní a regionální různorodost  zároveň zdůrazňuje společné kulturní dědictví. (2) Činnost Unie je 
zaměřena na povzbuzování spolupráce mezi členskými státy a v případě potřeby na podporu a doplňování 
jejich činnosti v následujících oblastech: ... umělecká a literární tvorba, včetně tvorby v audiovizuální 
oblasti ... (4) Unie ve své činnosti podle ostatních ustanovení Smluv přihlíží je kulturním hlediskům, 
zejména s cílem uznávat a podporovat rozmanitost svých kultur“. 
125 Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. 4. 1991, Höfner, C-41/90, Recueil, s. I-1979, bod 29. 
126 Srov. např. § 98 odst. 1, § 100 či především § 103 odst. 1, 2 autorského zákona.  
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Návrh odpovědi na třetí předběžnou otázku: „Článek 57 SFEU, článek 16 

směrnice o službách ani článek 102 SFEU nebrání použití vnitrostátní úpravy, která 

vyhrazuje výkon kolektivní správy autorských práv na území státu pouze jednomu 

(monopolnímu) kolektivnímu správci autorských práv“. 

 

4.1.4 Písemné vyjádření Maďarské republiky 
Maďarská vláda konstatovala, že pro odpověď na první otázku je třeba 

zhodnotit, zda na daný skutkový stav dopadá spíše rozsudek ve věci SGAE, nebo 

rozsudek ve věci Del Corso. Připomíná, že v rozsudku ve věci SGAE Soudní dvůr 

detailně rozvedl hlavní kritéria pojmu sdělování veřejnosti, jak je stanoven v čl. 3 odst. 

1 směrnice 2001/29. Tento výraz se týká neurčitého počtu potenciálních televizních 

diváků, kteří se v zařízení rychle střídají.   

Zdůraznil pak zvláštní význam dosažení zisku jakožto cíle, jenž musí být při 

posuzování dané problematiky vzat do úvahy; zprostředkování televizního či rádiového 

vysílání na pokojích ubytovaných je totiž způsobilé ovlivnit zisk lázeňského zařízení 

prostřednictvím vyššího počtu ubytovaných osob a vyšších cen za ubytování. Výraz 

„sdělování veřejnosti“ je pak třeba v souladu s rozsudkem SGAE chápat v širokém 

smyslu.127 

Rozsudek ve věci Del Corso se rovněž pojmem sdělování veřejnosti zabýval, 

ovšem optikou čl. 8 odst. 2 směrnice 92/100. Podle Soudního dvora se nejedná o 

sdělování veřejnosti, pokud počet osob současně přítomných je velmi omezený, 

výdělečná povaha šíření zvukového záznamu je sporná a nelze důvodně očekávat, že by 

mohlo vlivem šíření zvukových záznamů docházet ke zvýšení počtu pacientů a tím 

k růstu zisku zubního lékaře. Je však třeba zdůraznit, že směrnice 92/100 se týká 

pronájmu a půjčování děl a jejich rozmnoženin, v případě Del Corso konkrétně 

zvukových záznamů chráněných děl. 

Při posuzování, který z těchto dvou rozsudků se na řešenou věc uplatní, se 

maďarská vláda přiklání k názoru, že pokud jde o identifikaci uživatele a vymezení 

pojmu „veřejnost“, lze použít rozsudek ve věci SGAE.128 Stejně tak je třeba mít na 

zřeteli, že lázeňské zařízení je výdělečně činným subjektem zaměřeným na dosažení 

                                                
127 Bod 12 písemného vyjádření Maďarské republiky ze dne 20. 11. 2012.  
128 Bod 15 vyjádření Maďarska. 
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zisku. Sdělování autorských děl pak je možné chápat jako „doplňkovou službu, která 

může mít značný vliv na pohodu a relaxaci klientů lázní, a která tak může zvýšit 

návštěvnost lázní“.129 

Maďarská vláda poukazuje na skutečnost, že směrnice 2001/29 v bodě 32. 

recitálu stanoví, že výčet výjimek uvedený směrnicí je vyčerpávající a není jej možné 

na úrovni národní legislativy dále rozšiřovat; bod 44. recitálu pouze umožňuje 

odchýlení se od výjimek v restriktivním smyslu, tj. poskytnout autorským dílům vyšší 

úroveň ochrany. 

Krajský soud v Plzni poukázal v souvislosti s předmětným případem na dvě 

zákonné výjimky, jež by mohly být aplikovány – výjimka v čl. 5 odst. 2 písm. e) 

Informační směrnice se nepoužije, protože se jedná o výjimku z omezení práva na 

rozmnožování. I pokud by se výjimka netýkala pouze rozmnožování, dopadá toliko na 

sociální instituce sledující nekomerční cíle; to v případě lázeňského zařízení, jak bylo 

popsáno v předmětném řízení, není relevantní. Druhá výjimka stanovená čl. 5 odst. 3 

písm. b) Informační směrnice slouží potřebám zdravotně postižených osob. O toto užití 

však podle maďarské vlády v posuzovaném případě také nejde.130    

Konečně maďarská vláda k první předběžné otázce uzavírá, že čl. 5 odst. 5 

směrnice 2001/29 hovoří o restriktivním použití omezení a výjimek, takže jim není 

možné dát větší rozsah, než jaký vyplývá z jejich znění. Tím spíše je pak vyloučeno 

zavést výjimky sui generis, „neboť toto ustanovení stanoví dodatečné podmínky pouze 

pro výjimky stanovené čl. 5 [Informační směrnice]“.131 

Návrh odpovědi na první předběžnou otázku: „Vnitrostátnímu soudu přísluší, 

aby při obzvláštním zohlednění kritérií vyplývajících z ustálené judikatury Soudního 

dvora zjistil, zda za okolností projednávaného případu došlo ke sdělování veřejnosti ve 

smyslu čl. 3 směrnice 2001/29. V případě, že vnitrostátní soud dojde po provedení 

přezkumu k závěru, že ke sdělování veřejnosti došlo, je třeba článek 5 uvedené směrnice 

vykládat v tom smyslu, že toto ustanovení neumožňuje uplatnit výjimku 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“.  

                                                
129 Bod 16 vyjádření Maďarska. 
130 Bod 23 stanoviska maďarské vlády. 
131 Bod 24 stanoviska maďarské vlády. 
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Ke druhé předběžné otázce uvádí Maďarsko, že tato otázka nemá význam pro 

řešení tohoto sporu, neboť nejsou splněny podmínky, na základě kterých by bylo možné 

uvažovat o použití přímého účinku směrnice. 

Návrh odpovědi na druhou předběžnou otázku: „Není namístě odpovídat na 

druhou otázku, jelikož předpoklady, kterými je podmíněn přímý účinek, nejsou 

splněny“. 

Ke třetí předběžné otázce maďarská vláda deklarovala, že Soudní dvůr ve své 

předchozí judikatuře (např. v rozsudku ve věci Phil Collins) označil kolektivní správu 

za „službu“ ve smyslu primárního práva EU. Tato činnost se však vyznačuje určitými 

specifiky, a to jednak tím, že nositelé práv vykonávají svá práva sami, pouze se tak děje 

prostřednictvím organizace. Zadruhé je pak „služba“ směrnicí o službách kvalifikována 

jako jakákoliv samostatná výdělečná činnost poskytovaná zpravidla za úplatu. 

V případě kolektivních správců se však nejedná o poskytování služeb za účelem 

dosažení zisku, naopak v některých státech kolektivní správci ze zákona fungují jako 

neziskové organizace a nedostávají za svou činnost řádné protiplnění.132 

Dále se opakuje argument, že kolektivní správa by v souladu se směrnicí o 

službách měla být považována za službu obecného zájmu a směrnice by se tedy na ni 

aplikovat neměla. Mezi argumenty na podporu tohoto tvrzení uvádí maďarská vláda 

rozsudek Soudního dvora ve věci GVL;133 rovněž je zmíněn podstatný argument, že 

v případě komerčního pojetí kolektivní správy by docházelo k úbytku kulturní 

rozmanitosti, protože kolektivní správci by si k zastupování vybírali pouze atraktivní 

nositele práv a opomíjeli by zastupování těch lokálních. Zmiňuje rovněž nad rámec 

uvedené argumentace čl. 17 odst. 11 směrnice o službách, který výslovně vyjímá 

z působnosti čl. 16 směrnice mimo jiné autorská práva. Maďarsko z toho stejně jako 

Česká republika usuzuje, že se tato výjimka přirozeně bude aplikovat i na kolektivní 

správu těchto práv.   

                                                
132 Bod 32 stanoviska Maďarska. Zde by však bylo třeba doplnit, že kolektivní správci získávají jisté 
protiplnění formou úhrady svých režijních nákladů, přičemž o tuto částku se umenší redistribuované 
autorské odměny. 
133 Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. 3. 1983, GVL v. Komise, C-7/82, Recueil, s. 483. Soudní dvůr sice 
konstatoval, že německý kolektivní správce GVL neposkytuje službu obecného hospodářského zájmu, ale 
vycházel při tom z německé právní úpravy, která nesvěřuje správu autorských práv určeným podnikům, 
ale pouze definuje pravidla pro výkon kolektivní správy. Protože v ČR je v tomto ohledu legislativní 
rámec poněkud odlišný, může se podle maďarské vlády o poskytování služby obecného významu jednat. 
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Podle Maďarska je důležité v posuzovaném případě ověřit, zda jsou dány 

naléhavé důvody obecného zájmu, které mohou odůvodnit uplatnění monopolu pro 

jednoho kolektivního správce na území daného členského státu. Mezi tyto důvody patří 

„zachovat právní jistotu nebo naopak zabránit jakémukoliv ‚chaosu‘ v oblasti udělování 

svolení; vytvořit dostatečnou protiváhu na trhu vůči uživatelům děl, aby tito uživatelé 

platili autorům odměnu ve spravedlivé výši; zachovat výhody inherentní získání 

oprávnění na jednom místě (možnost získat oprávnění k užití celého světového 

repertoáru u jednoho kolektivního správce práv), jehož neexistence by znamenala 

značné zvýšení nákladů; chránit národní repertoár proti segmentaci apod.“.134 Podle 

Maďarska tedy jsou dány důvody pro zakotvení národního monopolu pro jednoho 

kolektivního správce. 

Dále se maďarská vláda zabývá problematikou možného zneužití dominantního 

postavení ve smyslu čl. 102 SFEU; připomíná v tomto kontextu společně s ostatními 

státy, že samotná existence monopolu neznamená, že by docházelo ke zneužití tohoto 

dominantního postavení. K takovému zneužití by podle Maďarska mohlo dojít pouze 

v tom případě, pokud se ukáže, že autorské odměny požadované žalobcem v původním 

řízení jsou výrazně vyšší nežli poplatky vybírané v okolních státech, popřípadě tehdy, 

pokud by žalobce v původním řízení požadoval zaplacení přemrštěné odměny bez 

přiměřeného poměru k hospodářské hodnotě poskytnutého plnění.135 Maďarská vláda 

má za to, že (případnou) nepřiměřenost požadovaných odměn musí posoudit 

vnitrostátní soud. O zneužití by však nebylo možné mluvit, pokud by rozdíl ve výši 

autorských odměn byl odůvodnitelný na základě objektivních a relevantních rozdílů 

mezi správou autorských práv v České republice a v ostatních státech. 

Návrh odpovědi na třetí předběžnou otázku: „Směrnici 2006/123/ES o 

službách na vnitřním trhu je třeba vykládat v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní 

úpravě, která v oblasti kolektivní správy autorských práv stanoví systém založený na 

výhradním oprávnění, takže kolektivní správa práv je svěřena pouze jednomu 

kolektivnímu správci pro určitý druh díla. Vnitrostátnímu soudu přísluší ověřit, zda jsou 

dány naléhavé důvody obecného zájmu, které mohou odůvodnit existenci monopolu, a 

                                                
134 Bod 43 vyjádření Maďarska.  
135 Bod 49 a 50 vyjádření maďarské vlády. Ta v tomto kontextu odkazuje na rozsudek Soudního dvora ze 
dne 11. 12. 2008, Kanal 5 a TV 4, C-52/07, Sb. rozh. s. I-9275, bod 29 - 31.   
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zda jsou tyto důvody vhodné a přiměřené k ospravedlnění případného omezení základní 

svobody zaručené Smlouvou, a sice volného pohybu služeb. 

Článek 102 SFEU je třeba vykládat v tom smyslu, že nebrání tomu, aby členský 

stát udělil oprávnění k výkonu kolektivní správy práv na svém území pouze jediné 

organizaci pro určitý druh díla, jelikož tento článek nezakazuje existenci dominantního 

postavení. Vnitrostátnímu soudu přísluší ověřit, zda s ohledem na okolnosti 

projednávaného případu došlo ke zneužití dominantního postavení, či nikoliv“. 

Maďarská vláda ve svém vyjádření argumentačně podpořila názor, že na 

posuzovaný případ by měl dopadat spíše rozsudek ve věci SGAE než rozsudek ve věci 

Del Corso; extenzivní výklad výjimek stanovených čl. 5 odst. 2 a 3 Informační 

směrnice je podle maďarské vlády nepřípustný. Druhá předběžná otázka nemá pro 

řízení ve věci vliv; monopol pro jednoho kolektivního správce na území jednoho státu 

je pak podle Maďarska v zásadě akceptovatelná, pokud z jeho strany nedochází ke 

zneužívání dominantního postavení. Pluralita kolektivních správců by pak znamenala 

nebezpečí snížení kulturní rozmanitosti autorských děl na území jednotlivých členských 

států. Činnosti kolektivního správce spojené právě s kolektivní správou autorských práv 

podléhají výjimce stanovené čl. 17 odst. 11 směrnice o službách, a z působnosti čl. 16 

této směrnice jsou tedy vyňaty; není pak rozhodné, zda činnost samotná bude 

považována za službu či nikoliv.  

 

4.1.5 Písemné vyjádření Polské republiky 

Polská vláda předložila své stanovisko pouze ke třetí předběžné otázce. 

Připomíná, že unijní právo tradičně nepovažuje činnost kolektivních správců za službu 

obecného zájmu ve smyslu čl. 106 odst. 2 SFEU; tato je naopak chápána jako služba 

spadající do režimu čl. 101 a 102 SFEU. V této souvislosti stejně jako maďarská vláda 

odkazuje mimo jiné na rozsudek ve věci GVL. Zdůrazňuje význam dohod mezi 

kolektivními správci o vzájemném zastupování, které umožňují jednak chránit na 

jednom území všechna díla bez ohledu na jejich původ a jednak opravňují kolektivního 

správce k využití struktury smluvního partnera na území druhého členského státu, aniž 
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by musel vytvářet v tomto cizím státě vlastní organizační strukturu včetně mechanismů 

kontroly.136  

Polsko pak přidává právní konstrukci, podle které autorská práva „mají sama o 

sobě povahu monopolu autora, když dávají tvůrci výlučné právo rozhodnout o způsobu 

užití jeho díla. Společná správa autorských práv kolektivním správcem tedy přirozeně 

vedla k vytvoření monopolního postavení“.137 K usnadnění výběru autorských odměn je 

pak v některých státech zakotven zákonný monopol. Polsko připouští, že je v zásadě 

představitelná situace, kdy dojde ke zneužití postavení monopolního kolektivního 

správce. Je tomu tak tehdy, pokud jsou autorské odměny či podmínky pro získání 

licence bez jakéhokoli odůvodnění v jednom členském státě vyšší (resp. náročnější) než 

v jiném. V takovém případě se použijí obecná pravidla o hospodářské soutěži.  

Podle Polska však uživatel není povinen uzavřít licenční smlouvu s kolektivním 

správcem usazeným na území jeho domovského členského státu, ale může licenci získat 

i od jiného kolektivního správce. V takovém případě by bylo na kolektivních správcích, 

aby mezi sebou vypořádali a vyúčtovali autorské odměny pro jednotlivé nositele práv. 

Tak je tomu z toho důvodu, že otázky týkající se výlučnosti zastupování jsou upraveny 

pouze smlouvami o vzájemném zastupování, které jsou vztahem relativním a zavazují 

pouze smluvní strany, tedy kolektivní správce. Rozsah oprávnění k zastupování na 

území jiného členského státu je však omezen na repertoár, který kolektivní správce pro 

domovské autory spravuje.138 

Na závěr pak dodává polská vláda, že „v případě, kdy organizace plní funkce, 

které jí byly uloženy zákonem, není totiž poskytovatelem služeb ve prospěch oprávněné 

osoby na základě práv, která jí byla smluvně svěřena. V tomto případě je odchylka od 

volného pohybu služeb založena na čl. 17 bodu 11 směrnice [o službách], podle něhož 

se uvedená svoboda (čl. 16 výše uvedené směrnice) nepoužije na autorská práva a 

příbuzná ochranná práva. Pro předchozí konstatování nemá otázka, zda podle 

vnitrostátního práva může být oprávnění k výkonu kolektivní správy autorských práv 

uděleno pouze jedné nebo několika organizacím, význam“.139 

                                                
136 Bod 13 rozsudku ze dne 13. 7. 1989, Lucazeau a další, C-110/88, C-241/88 a C-242/88, Recueil, s. 
2811.  
137 Bod 16 písemného vyjádření Polské republiky ze dne 15. 11. 2012. 
138 Viz body 19 a 20 vyjádření Polska. 
139 Bod 22 a 23 vyjádření Polska. 
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Návrh odpovědi na třetí předběžnou otázku: „Uplatnění ustanovení 

vnitrostátního práva, která neumožňují příjemci služby volný výběr kolektivního správce 

z jiného státu Evropské unie, musí být posouzeno obecně z hlediska článku 56 a 

následujících a článku 102 SFEU, jakož i článku 16 směrnice 2006/123/ES. Naproti 

tomu v případě, kdy je kolektivní správce autorských práv na základě vnitrostátního 

práva oprávněn zastupovat nositele práv bez ohledu na to, zda mu svěřili svá práva, či 

nikoliv (povinná či široká kolektivní správa), se jedná o výjimku z volného pohybu 

služeb podle čl. 17 bodu 11 směrnice 2006/123/ES“.  

 

4.1.6 Písemné vyjádření Evropské komise 
K první předběžné otázce se Komise vyjádřila v tom smyslu, že relevantní pro 

danou problematiku, pokud jde o výklad pojmu sdělování veřejnosti, jsou především 

rozsudek SGAE, rozsudek Del Corso, rozsudek PPL, usnesení Organismos Sillogikis a 

rozsudek FAPL. Podle Evropské komise by v případě posuzovaném v současně 

probíhajícím řízení bylo třeba aplikovat bod 82 rozsudku Del Corso a contrario, tedy se 

přiklonit k výkladu, že pokud poskytovatel (obecně hoteliér, provozovatel lázeňského 

zařízení, zubní lékař) nezprostředkuje svým hostům vědomě a při vědomí všech 

důsledků s tím spojených přístup k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání 

obsahujícímu chráněná autorská díla, nemohou tito hosté díla sledovat a o sdělování 

veřejnosti se tedy pojmově nemůže jednat. Mimo již probíraných ustanovení rozsudku 

ve věci Del Corso (bod 82, 84, 86, 87) připomíná rovněž body 41 a 42 rozsudku PPL. 

Ten ohledně hostů hotelového zařízení uvedl, že se jedná o blíže neurčený počet 

potenciálních posluchačů v rozsahu, v němž je přístup těchto hostů ke službám 

uvedených zařízení v zásadě důsledkem vlastní volby každého z nich a je omezen pouze 

ubytovací kapacitou dotčených zařízení. Hoteloví hosté pak představují dosti vysoký 

počet osob, takže je třeba je považovat za veřejnost. Totéž lze podle Komise říci rovněž 

o hostech lázeňského zařízení.140 Pro podepření tohoto právního názoru uvádí několik 

argumentů. Předně závisí zcela na rozhodnutí hostů, zda si ve svých pokojích televizi či 

rádio zapnou a budou tedy autorská díla vnímat. Za druhé je pak potenciální počet 

recipientů vysílání omezen pouze kapacitou ubytovacích prostor lázeňského zařízení a 

lze ho podobně jako v případě PPL považovat za dosti vysoký. Nerozhodná je pak 

                                                
140 Bod 28 písemného vyjádření Evropské komise ze dne 13. 11. 2012. 
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délka ubytování hostů – i při průměrné délce pobytu 22 dní je třeba přihlédnout ke 

kumulativnímu účinku zpřístupnění děl, tedy ke skutečnosti, že hosté budou mít k dílům 

přístup nejenom současně, ale i postupně. 

Oproti situaci v rozsudku Del Corso rovněž hosté nejsou vázáni na jedno 

konkrétní zařízení (jako je tomu v případě zubního lékaře, kterého zpravidla pacienti 

delší dobu nemění) a mohou si při každém plánovaném pobytu zvolit jiné zařízení podle 

aktuální nabídky. Nejedná se tedy slovy rozsudku Del Corso o „skupinu osob, jejíž 

složení je převážně stabilní, a že tedy představují určitou skupinu potenciálních 

posluchačů, jelikož jiné osoby v zásadě nemají k ... péči přístup“.  

Nezanedbatelný je podle Komise i ten aspekt, že lázně jsou výdělečným 

zařízením, které je provozováno právě za účelem dosažení zisku. Pro skutečnost, zda se 

jedná o sdělování veřejnosti, je výdělečná povaha provozování vysílání relevantní. 

Poukazuje v této souvislosti na rozsudek Del Corso (bod 90), kde Soudní dvůr stanovil, 

že zpřístupnění televize či rádia hostům musí být považováno za poskytnutí dodatečné 

služby s cílem dosažení určitého prospěchu v rozsahu, v němž nabídka této služby 

ovlivňuje úroveň ubytovacího zařízení a tím i cenu ubytování. Pro některé pacienty pak 

může hrát dokonce rozhodující roli pro rozhodnutí o výběru konkrétních lázní, zda na 

pokojích jejich ubytovacích zařízení jsou televize či rádia umístěny. 

S ohledem na výše uvedené je podle Komise zřejmé, že v předloženém případě 

se jedná o sdělování veřejnosti podle čl. 3 dost. 1 Informační směrnice. 

 Omezení práva na sdělování veřejnosti a tedy osvobození od platby autorské 

odměny by bylo možné tehdy, pokud by vnitrostátním právem stanovená výjimka v § 

23 AZ byla souladná s výjimkami zakotvenými taxativně článkem 5 směrnice 2001/29.   

Komise pak rozebírá jednotlivé výjimky, které se na danou situaci mohou 

vztahovat, přičemž dochází v zásadě ke stejným závěrům jako Česká republika, 

Maďarsko a generální advokátka, tedy že čl. 5 odst. 2 písm. e) směrnice 2001/29 se 

nemůže uplatnit, protože se jedná o výjimku týkající se rozmnožování; i kdyby se 

výjimka uplatnit mohla, stejně by na daný případ nedopadala, protože „dokonce 

nemocnice – které na rozdíl od lázeňských zařízení slouží pouze léčebným účelům – 

musí být nekomerční povahy aby mohly být vůbec zařazeny pod tuto výjimku. I tato 



102 
 

výjimka se ovšem aplikuje jen za podmínky, že nositelé práv získají spravedlivou 

odměnu“.141  

Čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice 2001/29 se pak rovněž nemůže uplatnit, a to 

z důvodů již zmíněných ve vyjádřeních České republiky či Maďarska.  

Komise považovala za potřebné zmínit se rovněž o ustanoveních českého práva 

týkajících se dané problematiky a rovněž o jejich výkladu v kontextu unijního práva. 

Předně byl vnitrostátní soud při výkladu § 23 AZ povinen „učinit tak v co možná 

největším rozsahu ve světle znění a účelu uvedené směrnice, aby dosáhl výsledku, který 

tato směrnice sleduje, a dosáhl tak souladu s čl. 288 třetím pododstavcem SFEU. ... 

Požadavek výkladu vnitrostátního práva v souladu s právem Společenství je inherentní 

systému Smlouvy v tom, že umožňuje, aby vnitrostátní soud v rámci svých pravomocí 

zajistil plnou účinnost práva Unie při rozhodování sporu, který mu byl předložen“.142  I 

když systematicky by bylo možné tyto řádky přiřadit spíše k předběžné otázce druhé, je 

možné konstatovat, že Komise v tomto bodě 42 svého vyjádření stejně jako generální 

advokátka (srov. dále) a částečně také Česká republika konstatovala, že národní právo je 

možné neaplikovat, pokud je s právem EU v rozporu, a vnitrostátní soud by se měl 

k takovému řešení uchýlit, pokud pro řešení dané otázky nelze práva unijního přímo 

použít.  

Zdůrazňuje rovněž úlohu předchozí judikatury Soudního dvora, která může 

přinést významná vodítka při posouzení, jak interpretovat výraz sdělování veřejnosti a 

jaké tudíž zaujmout stanovisko k hodnocení skutkového stavu v původním řízení. 

Pojem sdělování veřejnosti obsažený v čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29 je třeba ve světle 

rozsudku FAPL vykládat široce; jen tak může být zachována pro nositele práv možnost 

získat za užívání jejich děl spravedlivou odměnu.    

V posuzovaném případě se podle Komise jeví jako zásadní otázka, zda se 

v případě provozování vysílání na pokojích lázeňských zařízení jedná o poskytnutí 

dodatečné služby, která je způsobilá zvýšit zisk lázní. Připomíná, že již předkládající 

soud potvrzoval, že aplikace výjimky ve větě třetí § 23 AZ vede ve svém důsledku 

k tomu, že zpřístupňování díla není považováno za sdělování veřejnosti; autoři jsou tak 

zcela zbaveni práva na získání  autorské odměny za takovéto zpřístupňování. 

                                                
141 Bod 37 vyjádření Komise. 
142 Jedná se o citaci rozsudku Soudního dvora ze dne 19. 1. 2010, Kücükdeveci, C-555/07, Sb. rozh. s. I-
365, bod 48. 



103 
 

Komise pak v bodě 47 svého vyjádření uvedla, že „princip obsažený v druhé 

větě § 23 AZ znamená, že se v situacích spadajících pod tuto větu odehrává ‚sdělování 

veřejnosti‘ ve smyslu judikatury Soudního dvora, tak jak je popsána výše. ... dle názoru 

Komise se nynější případ podobá daleko více situaci, v níž je dílo sdělováno hotelovým 

hostům v jejich pokojích (rozsudek SGAE) než situaci zubního lékaře, který 

zpřístupňuje zvukové záznamy ve své zubní ordinaci (rozsudek Del Corso). Jinými slovy, 

když se klienti lázeňského zařízení rozhodnou sledovat určitý TV program v televizích 

nainstalovaných v jejich pokojích, dle názoru Komise patrně tito klienti využívají, slovy 

druhé věty § 23 AZ, ‚službu spojenou s ubytováním‘, spíše než nějakou jinou službu 

(např. zdravotní péči zmiňovanou ve třetí větě § 23 AZ)“.    

Návrh odpovědi na první předběžnou otázku: „Provozovatel lázeňského 

zařízení, který poskytuje hostům tohoto zařízení v jejich pokojích přístup 

k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání děl provádí akt sdělení těchto děl veřejnosti 

ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES. 

Článek 5 směrnice 2001/29/ES neumožňuje členským státům stanovit omezení 

nebo výjimku z výlučného práva na sdělování děl ve smyslu čl. 3(1) této směrnice ve 

prospěch provozovatele lázeňského zařízení, který poskytuje hostům tohoto zařízení 

v jejich pokojích přístup k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání děl“.  

Komise tedy k odpovědi na první položenou předběžnou otázku zvolila 

kritérium rozhodnosti judikatury Soudního dvora a jejího významu při výkladu 

vnitrostátního ustanovení, o jehož souladnosti s unijním právem může mít vnitrostátní 

soud pochybnost. Odkázal pak zejména na bod 67 rozsudku Del Corso: „Soudní dvůr 

může při rozhodování o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce případně podat 

upřesnění, aby vnitrostátnímu soudu poskytl vodítko při jeho výkladu“.  

Komise se dále domnívá, že by situace v předkládané věci spadala spíše pod 

výjimku ve větě druhé než pod výjimku ve větě třetí § 23 AZ. Lázeňské zařízení je 

podle Komise ubytovacím zařízením a jeho charakteristika jako zdravotnického zařízení 

se v tomto případě neuplatní; může (a mělo by) ale být považováno za ubytovací 

zařízení, takže by se na něj mohla vztahovat výjimka ve větě druhé § 23 AZ. V takovém 

případě je ale na vnitrostátním soudu, aby po zvážení všech okolností rozhodl, zda se 

takováto výjimka na daný případ uplatní, popřípadě zda je možné eurokonformním 
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výkladem dojít ke konstatování, že právo EU nestanoví takovou právní úpravu, která by 

použití ustanovení českého práva bránila. 

Pokud jde o druhou předběžnou otázku, Komise především opakuje, že otázka 

neaplikace vnitrostátního práva vyvstává toliko tehdy, pokud není možné jej vyložit 

v souladu s právem unijním. Připomíná i rozsudek ve věci Kücükdeveci, který se mimo 

jiné i této problematice věnoval. Dodává pak, že „(v)nitrostátní soud musí aplikovat 

všechny metody interpretace, které jsou k dispozici ve vnitrostátním právu, aby dosáhl, 

tak jak je to jen možné, výsledku který je zamýšlený evropským právem“.143 Navíc 

„vnitrostátní soud, který má rozhodnout spor ... má tedy poskytnout autorům 

prostřednictvím konformní interpretace stupeň ochrany, který je zakotven v evropském 

právu, a pokud to není možné, neaplikovat vnitrostátní právo“.144 

Pokud by pak eurokonformní výklad možný nebyl, měl by Soudní dvůr 

přihlédnout k tomu, že se přímého účinku dovolává kolektivní správce proti lázeňskému 

zařízení a tedy se nejedná o situaci, kdy se přímého účinku dovolává jednotlivec proti 

členskému státu, jenž neprovedl správně směrnici do vnitrostátního práva. 

Návrh odpovědi na druhou předběžnou otázku: „Otázka neaplikování 

vnitrostátního práva vyvstává pouze, pokud vnitrostátní právo nelze vykládat v souladu 

s unijním právem. Ve sporu mezi kolektivním správcem a uživatelem práv, konkrétně 

provozovatelem lázeňského zařízení, musí vnitrostátní soud vykládat vnitrostátní právo 

v souladu s právem EU, resp. směrnicí nedostatečně provedenou do vnitrostátního 

práva. Na tom nic nemění skutečnost, že se v případě před předkládajícím soudem 

jedná o případ právních účinků vůči jednotlivé osobě či ve vztahu mezi jednotlivci – 

osobami – navzájem“. 

Komise zde opětovně zdůrazňuje, že rozhodující pro právní posouzení 

předkládané věci je možnost eurokonformního výkladu vnitrostátního ustanovení 

potenciálně rozporného s právem EU. Pouze pokud by takový výklad možný nebyl, 

bylo by možné uvažovat o přímém účinku směrnice; v tomto případě se však přímého 

účinku dovolává soukromá osoba vůči jiné soukromé osobě a nikoli vůči státu, který 

směrnici nesprávně provedl do vnitrostátního práva; proto o možném přímém účinku 

nemůže být řeč. 

                                                
143 Bod 51 vyjádření Komise. 
144 Bod 52 vyjádření Komise. 
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Velmi podrobně se pak Komise zabývala třetí předběžnou otázkou. Na úvod 

poznamenala, že podle jejího názoru neexistuje úzká souvislost mezi třetí položenou 

předběžnou otázkou a předmětem řízení; přesto se však rozhodla své vyjádření 

poskytnout, přičemž nejprve se zaměřila na slučitelnost monopolu s čl. 56 SFEU a 

posléze i na možné zneužití dominantního postavení podle čl. 102 SFEU. 

Podle Komise není možné mít pochybnost o tom, že kolektivní správa je službou 

ve smyslu čl. 57 SFEU, jak plyne i z bohatě citované judikatury Soudního dvora. 

Zvláště pak připomíná rozsudek ve věci SACEM,145 v němž byl francouzský kolektivní 

správce označen jako podnik, který vykonává služby kolektivní správy autorských práv. 

Komise se zaměřila pouze na jedno ustanovení českého autorského zákona, 

které podle ní musí snést posouzení své souladnosti s primárním právem EU a se 

směrnicí o službách – jedná se o § 98 odst. 6 písm. c) autorského zákona, jenž 

představuje jednu z podmínek, za kterých udělí ministerstvo žadateli oprávnění 

k výkonu kolektivní správy. Neučiní tak, pokud pro výkon téhož práva ve vztahu 

k témuž předmětu ochrany (či témuž druhu díla) má již oprávnění jiná osoba. To je 

možné společně s ostatními podmínkami stanovenými § 98 odst. 6 AZ považovat za 

povolovací režim podle čl. 4 odst. 6 a čl. 16 odst. 2 písm. b) směrnice o službách. 

Protože však toto ustanovení zakládá zákonný monopol, směrnice o službách se na něj 

nepoužije. Dále se tedy Komise zaměřuje toliko na souladnost ustanovení § 98 odst. 6 

písm. c) AZ s primárním právem EU, konkrétně s čl. 56 a násl. SFEU. 

Komise poukazuje na to, že proti České republice z důvodu zakotvení 

zákonného monopolu pro kolektivní správce zahájila řízení č. 2006/4091 o porušení 

smlouvy ve smyslu současného čl. 258 SFEU, protože takovýto stav brání volnému 

pohybu služeb a svobodě usazování. Kolektivní správce usazený v jiném členském státě 

totiž nemůže rozšířit územní působnost své činnosti i na Českou republiku a pokud si 

přeje spravovat práva jím zastupovaných autorů, je nucen využít struktury organizace, 

která jediná v daném státě obdržela povolení k výkonu kolektivní správy. Z toho 

důvodu patrně vznikají dvojí administrativní náklady, o které jsou kráceny autorské 

odměny pro jednotlivé zastupované autory. Dalším důsledkem monopolu pak je, že 

samotní autoři raději využijí služeb zastupování kolektivním správcem z domovského 

                                                
145 Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. 10. 1979, Greenwich Film Production v. Société des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a Société des éditions Labrador, C-22/79, Recueil, s. 
03275. 
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státu, protože jeho služby pro ně mohou být výhodnější.146 K výše uvedenému je však 

nutné dodat (jak vyplynulo i z ústního jednání ve věci), že Komise nezahájila řízení o 

porušení smlouvy proti všem členským státům, jež zakotvily zákonný monopol pro 

jednoho kolektivního správce. Tato skutečnost sama o sobě nepřispěla věrohodnosti 

tvrzení Komise o nutnosti zrušení takovýchto monopolů. 

Monopol pro jeden subjekt je možné ospravedlnit pouze naléhavými důvody 

převažujícího veřejného zájmu.147 Komise nesdílí názor, že by tato situace mohla 

v případě kolektivních správců nastat. Její argumenty níže stručně přiblížím. 

Zrušení monopolu by podle Komise k fragmentaci trhu (tedy situaci, kdy 

uživatelé by byli nuceni k zisku licence prostřednictvím jednání s více kolektivními 

správci) nevedlo; každý kolektivní správce totiž musí disponovat seznamem chráněných 

děl zastupovaných autorů, a tudíž by nemělo (byť se zvýšenými obtížemi) být pro 

uživatele nereálné, aby dohledal, který konkrétní kolektivní správce spravuje repertoár, 

o nějž má uživatel zájem. Zákaz monopolů by tedy umožnil zahraničním společnostem 

kolektivní správy udělit licence pro více států, aniž by se uživatelé museli zároveň 

obracet na usazeného kolektivního správce. Nemuselo by ani docházet k omezování 

vysílání na území pouze jednoho státu, jak tomu musí být v případě monopolů.148 

K tomu je třeba poznamenat, že pro vytvoření systému, který by umožňoval uživatelům 

snadno zjistit, který umělec konkrétním kolektivním správcem zastupován je a který 

nikoli, by jistě bylo nutné přijmout na úrovni Evropské unie legislativní rámec, jenž by 

stanovil pravidla pro přístup k informacím o zastupovaných umělcích, popřípadě 

alespoň sjednotil formát registru chráněných děl. Kolektivní správci, kterým by byla 

odebrána „exkluzivita“, by totiž jistě neměli zájem na spolupráci s jinými kolektivními 

správci, již by pro ně představovali potenciální konkurenty v „souboji“ o uzavření 

smlouvy o zastupování s tím kterým ekonomicky atraktivním umělcem. Nedá se tedy 

předpokládat, že by správci bez jakékoliv legislativní opory své registry aktivně 

spojovali do jakéhosi „jednotného seznamu“ chráněných děl, aby uživateli ulehčili 

orientaci v určování, který kolektivní správce zastupuje umělce, o jehož repertoár má 

                                                
146 Blíže k tomu bod 67 a násl. vyjádření Komise. 
147  Jak stanoví rozsudek Soudního dvora ze dne 21. 9. 1999, Markku Juhani Läärä, Cotswold 
Microsystems Ltd a Oy Transatlantic Software Ltd v. Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) a Suomen valtio, 
C-124/97, Recueil, s. I-06067, body 28 – 30. 
148 Body 75 – 79 vyjádření Komise. 
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daný uživatel zájem. Opět bychom se tedy navrátili ke stavu, kdy uživatel by byl nucen 

složitě zjišťovat, na kterého z kolektivních správců se za účelem získání licence obrátit.  

Vytvoření efektivní hospodářské soutěže by podle Komise vedlo k situaci, že i 

nositelé práv by inkasovali vyšší odměny, protože administrativní náklady na správu by 

se snížily vlivem možnosti uživatelů vybrat si k uzavření licenční smlouvy takového 

správce, který jim nabídne nejlepší podmínky pro zisk licence (tedy nejnižší náklady na 

správu). Poukazuje v této souvislosti na bod 42 rozsudku ve věci Tournier, který 

zakotvil, že „nejvýznamnějším rozdílem mezi organizacemi pro správu autorských práv 

různých členských států je výše nákladů na činnost. Jak vyplývá z některých údajů 

v dané věci, je počet zaměstnanců dotyčné organizace pro správu podstatně vyšší než 

v případě odpovídajících společností v jiných členských státech. Kromě toho je podíl 

poplatků, jímž se financuje výběr, správa a rozdělení, vyšší, než by měl být v poměru 

k odměnám držitelů práv. Není proto vyloučeno, že je možno správní zátěž a s ní 

související vysokou úroveň poplatků vysvětlit právě nedostatkem hospodářské soutěže“. 

I k tomuto bodu je možné přidat kritickou poznámku – v případě aplikace tohoto 

modelu by ve svém důsledku mohlo naopak dojít k navýšení administrativních nákladů, 

alespoň pokud jde o největší kolektivní správce. Nejasnosti ohledně zastupování 

chráněných děl (jak bylo popsáno v odstavci výše) by totiž musely vést k tomu, že 

uživatelé by pokládali kolektivním správcům neúměrně vysoké množství žádostí o 

sdělení, zda ten který kolektivní správce zastupuje toho kterého umělce. Zrušení 

územního monopolu pro kolektivní správce by tedy nutně nepřineslo pokles 

administrativních nákladů a tím i zvýšení odměny inkasované jednotlivými autory. 

Komise argumentuje konečně i zájmem spotřebitele – podle ní by vystavení 

kolektivní správy hospodářské soutěži mělo za následek větší nabídku služeb 

dostupných z více členských států. Monopol pro poskytovatele placených televizních 

kanálů a internetových děl a tím i nemožnost užívat tato díla v jiném členském státě než 

ve státě jeho určení pak vedl k mnoha stížnostem, se kterými se na Komisi obrátili 

uživatelé těchto děl. 

Komise tedy konstatuje, že čl. 49 až 56 brání aplikaci vnitrostátního práva, které 

vyhrazuje výkon kolektivní správy jen jednomu kolektivnímu správci. 

Pokud jde o slučitelnost § 98 odst. 6 písm. c) českého autorského zákona s čl. 

102 SFEU, Komise nejprve dochází k závěru, že je třeba přeformulovat otázku 
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položenou Krajským soudem v Plzni v tom smyslu, že Soudní dvůr by měl být požádán 

spíše o objasnění toho, zda čl. 102 a čl. 106 odst. 1 SFEU brání členskému státu 

poskytnout zvláštní či výlučná práva jednomu kolektivnímu správci, který v důsledku 

toho může vybírat vyšší poplatky než stejné organizace v jiných členských státech. 

Článek 102 SFEU totiž podle Komise sám o sobě nebrání aplikaci vnitrostátního práva 

zakotvujícího výlučná práva kolektivního správce. 

Komise dále dovodila, že přestože OSA není veřejným podnikem, vnitrostátní 

právo mu umožnilo získat zvláštní či výlučné právo, protože z § 98 autorského zákona 

plyne, že jinému subjektu nemůže být svolení ke správě autorských práv k vymezené 

skupině děl vydáno. Pouhá skutečnost, že došlo k přiznání zvláštních či výlučných práv 

a je tím vytvořeno či posíleno dominantní postavení subjektu, neznamená bez dalšího 

neslučitelnost s čl. 106 odst. 1 SFEU, „(t)udíž článek 106(1) ve spojení s článkem 102 

SFEU nemůže být interpretován tak, že brání aplikaci vnitrostátního práva, které 

vyhrazuje výkon kolektivní správy autorského práva na území toho státu pouze jednomu 

kolektivnímu správci“.149 Na druhou stranu ale je porušením čl. 102 a 106 odst. 1 

SFEU, když opatření vytvořené členským státem vyvolá nebezpečí zneužití 

dominantního postavení. V této souvislosti odkazuje Komise na rozsudek ve věci 

MOTOE.150  

Žalovaný v původním řízení argumentoval, že žalobce vybírá nepřiměřeně 

vysoké poplatky a že z tohoto důvodu by měl zájem o uzavření licenční smlouvy se 

zahraničním kolektivním správcem (rakouským), leč mu v tom brání smlouva o 

vzájemném zastupování uzavřená mezi českým a rakouským kolektivním správcem.151 

Komise však nemá dostatek podkladů (s ohledem na to, že žalovaný toliko tvrdil, ale 

neprokázal, že autorské odměny požadované žalobcem jsou nepřiměřeně vysoké a 

                                                
149 Bod 97 vyjádření Evropské komise. 
150 Rozsudek Soudního dvora ze dne 1. 7. 2008, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v. 
Elliniko Dimosio, C-49/07, Sb. rozh. s. I-04863, bod 50, který stanoví: „V každém případě jsou článek 82 
ES a čl. 86 odst. 1 ES porušeny, jestliže opatření přičitatelné členskému státu, a zejména opatření, kterým 
tento členský stát přiznává zvláštní nebo výlučná práva ve smyslu tohoto posledně uvedeného ustanovení, 
vytvoří nebezpečí zneužití dominantního postavení ...“ 
151 Je třeba poznamenat, že toto prohlášení se jeví jako značně účelové, protože za současného stavu 
české legislativy lázně autorskou odměnu v poukazem na § 23 věta třetí AZ nehradily, kdežto 
v Rakousku není žádná zákonná výjimka pro zdravotnická a tím méně pro lázeňská zařízení zakotvena, 
takže by žalovaný v původním řízení byl povinen k platbě odměny ve stejné výši a za stejných podmínek 
jako ostatní subjekty. V tomto kontextu se pak zdá být pravděpodobné, že lázeňské zařízení by spíše mělo 
mít zájem na setrvání v režimu českého autorského zákona, který mu přizná buďto úplnou exempci 
z platby autorských odměn podle § 23 věty třetí AZ, nebo alespoň limitaci výše úhrady autorských odměn 
na 50 % koncesionářských poplatků podle věty druhé téhož ustanovení. 
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nepředložil k tomu žádné důkazy), aby mohla zodpovědně zhodnotit, zda tomu tak 

skutečně je. „Pouze pokud by tomu tak bylo, byly by tyto rozdíly v poplatcích zneužitím, 

tedy samozřejmě pokud by je OSA nevysvětlila na základě objektivních důvodů“.152  

Komise připomíná, že podle § 98 odst. 3 písm. g) autorského zákona je žadatel o 

povolení k výkonu činnosti kolektivního správce povinen předložit Ministerstvu kultury 

návrh výše odměn pro jednotlivé způsoby užití předmětů ochrany. Podle § 100 odst. 1 

písm. h) autorského zákona pak má kolektivní správce povinnost uzavírat s uživateli děl 

licenční smlouvy za přiměřených a rovných podmínek. Kromě toho vykonává 

ministerstvo podle § 103 AZ nad kolektivními správci dohled. V tomto kontextu se 

podle Komise nezdá, že by ustanovení o kolektivní správě dávala kolektivním správcům 

podnět k vybírání nepřiměřeně vysokých odměn. Pokud by však k tomu přesto mohlo 

dojít a docházelo, bylo by toto vynucování nepřiměřených odměn vskutku přičitatelné 

členskému státu, jenž tuto situaci umožnil, a tím by došlo i k porušení čl. 106 odst. 1 ve 

spojení s čl. 102 SFEU.153 Podle Komise je „(p)ro úplnost nutno dodat, že ... by 

v nynějším případě byly ostatní podmínky aplikace článku 102 SFEU (dominantní 

postavení a dopad na obchod mezi členskými státy) splněny“.154  

Návrh odpovědi na třetí předběžnou otázku: „Články 49 a 56 SFEU brání 

aplikaci vnitrostátní právní úpravy, která vyhrazuje výkon kolektivní správy autorských 

práv na území členskému [pozn. „členského“] státu pouze jednomu (monopolnímu) 

kolektivnímu správci autorských práv. 

Články 106(1) a 102 SFEU brání aplikaci ustanovení vnitrostátního práva, jako 

například těch v § 98(3) a 98 (6) AZ či v druhé větě § 23 AZ (ve znění účinném od 19. 8. 

2008), za předpokladu, že tato ustanovení, zejména ta týkající se určení výše vybíraných 

poplatků, vedou či povzbuzují kolektivního správce, či mu ukládají povinnost, vybírat 

nepřiměřeně vysoké poplatky“.  

4.2 Soudní jednání před SDEU ze dne 26. 6. 2013 
Dne 26. 6. 2013 se v Nové Velké síni Soudního dvora EU v Lucemburku 

uskutečnilo soudní jednání, které bylo v souladu se žádostí SDEU ze dne 13. 5. 2013 

soustředěno toliko na třetí předběžnou otázku. Své ústní vyjádření prezentovali žalobce 

v původním řízení, žalovaný v původním řízení, Česká republika, Maďarsko, Rakousko, 

                                                
152 Bod 101 vyjádření Komise. 
153 Bod 106 vyjádření Komise. 
154 Bod 107 vyjádření Komise. 
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Polsko a Komise. Níže uvedu nejzávažnější argumenty jednotlivých účastníků, a to 

v pořadí, v jakém vystupovali. 

Žalobce v původním řízení konstatoval, že výklad čl. 56 SFEU není nezbytný 

k vynesení rozsudku předkládajícího soudu v předmětné věci; potřeba výkladu čl. 56 

SFEU v původním řízení ani nevyvstala. Český autor se podle OSA může rozhodnout, 

zda se nechá zastoupit domácím či zahraničním kolektivním správcem. Omezení je 

stanoveno pouze pro uživatele, který je nucen získat licenci od domácího kolektivního 

správce, v řešeném případě od OSA. Zdůraznil, že v zásadě je možné získat licenci 

pouze na jediné chráněné dílo; žalovaný však prostřednictvím televizorů umístěných na 

svých ubytovacích pokojích zpřístupňoval díla více kolektivních správců a potřeboval 

tedy licenci na všechna díla. Hudební díla jsou totiž jedinečná a nezaměnitelná.  

Navíc uvádí, že v případě tzv. agenturního zastupování ve smyslu § 95 odst. 3 

AZ není v zásadě vyloučeno ani příležitostné či krátkodobé zastupování práva na 

provozování vysílání coby práva, jež je spravováno dobrovolně. Žalovaný však ani této 

možnosti nevyužil, protože kolektivní správci v okolních státech nemají zakotvenu 

výjimku z provozování vysílání pro zdravotnická zařízení; žalovaný by proto musel 

autorskou odměnu uhradit v plné výši. 

V posuzovaném případě tedy mohl žalovaný získat licenci pouze od žalobce, 

protože jedině žalobce poskytuje licenci na repertoár českých umělců (které zastupuje) a 

díky uzavřeným smlouvám o vzájemném zastupování také licenci na repertoár umělců 

zahraničních.  

Poukazuje také na to, že systém národních monopolů byl uznán za efektivní 

rozsudkem Tribunálu ve věci T-442/08, CISAC.  

Zahraniční kolektivní správce nemůže vykonávat efektivní dohled nad užíváním 

děl, protože místní kolektivní správce by ztrátou monopolu přišel o záruku, že na jeho 

náklady identifikovaný uživatel nakonec nezíská licenci od jiného kolektivního správce 

(v anglickém znění „that he and nobody else will be able to sell a licence...“).  

Monopolizovaná kolektivní správa je podle OSA přirozený a fungující systém, 

když výhodou monopolu je především silná pozice národního kolektivního správce při 

vyjednávání podmínek s uživateli (v anglickém překladu „... strong player in 

negotiations with users ...“); výhodou je rovněž možnost snadného přístupu 

k celosvětovému repertoáru prostřednictvím získání jediné licence. Protože zahraniční 
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kolektivní správce by nebyl schopen poskytnout licenci na národní repertoár daného 

státu a nemá tak silné dohledové pravomoci, neměli by uživatelé zájem na uzavření 

licenční smlouvy na předmětné sdělování s tímto správcem.  

Podle názoru žalobce v původním řízení by tedy Soudní dvůr měl odpověď na 

třetí předběžnou otázku odmítnout, popřípadě na ni odpovědět záporně. 

Žalovaný v původním řízení se na úvod svého vystoupení odchýlil od 

koncentrace ústního jednání na třetí předběžnou otázku a zdůraznil nadnárodní rozměr 

lázeňského zařízení žalovaného – jedná se o největší lázně v České republice, které jsou 

z drtivé části vlastněny britským subjektem. Jejich službami jsou léčebné pobyty, které 

mají komplexní charakter – kromě ubytování je poskytováno i stravování a konečně 

zdravotnické služby. V tomto ohledu jsou tedy spíše než hotelům blízké nemocnicím. 

Od hotelů (a tedy i rozsudku ve věci SGAE) se liší rovněž délkou pobytu pacientů, když 

tyto trvají v průměru 32 dní, kdežto v případě hotelů 3 dny. Komplexní pobyty pak tvoří 

až 90 % poskytnutých služeb. Lázeňský pobyt předepisuje lékař; tento pobyt je hrazen 

z veřejného zdravotního pojištění. Proto uvedl, že příjmy lázeňského zařízení nejsou 

závislé na přítomnosti televizorů a rádií na pokojích. Jedná se pouze o nedílnou součást 

služeb pacientům, kteří jsou na takovýto standard zvyklí z domova. 

Ke třetí předběžné otázce uvedl žalovaný, že se ztotožňuje s vyjádřením 

Komise; kolektivní správce poskytuje služby ve smyslu směrnice o službách, jak plyne i 

z rozsudku Soudního dvora ve věci C-22/79, SACEM. Pokud v České republice existuje 

zákonný monopol pro jednoho kolektivního správce, jedná se o překážku volného 

pohybu služeb, protože konkrétně žalovaný byl nucen využít služeb OSA a bylo mu 

zabráněno uzavřít licenční smlouvou s jiným kolektivním správcem. Tímto přístupem 

vznikají dvojí administrativní náklady, protože žalobce přeposílá platby i smluvně 

zavázaným zahraničním kolektivním správcům, kteří teprve odměny za vzniku dalších 

nákladů přeúčtují oprávněným nositelům práv. Tento monopolní režim vede v důsledku 

k tomu, že pro zahraniční autory i kolektivní správce má Česká republika, resp. český 

trh s kolektivní správou, menší atraktivitu. 

Při zrušení monopolů nedochází k fragmentaci trhu; bude možné, aby některý 

kolektivní správce nabídl licenci na území více států, čehož by žalovaný chtěl využít. 

Obrátil se například na rakouského kolektivního správce AKM, ovšem tento na žádost 

žalovaného vůbec nereagoval, podle názoru žalovaného v původním řízení z důvodu 
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existence smlouvy o vzájemném zastupování s českým kolektivním správcem (na dotaz 

soudu, zda k tomuto tvrzení má žalovaný nějaký důkaz, bylo odpovězeno záporně). 

Bez monopolu pro jednoho kolektivního správce by se pro spotřebitele 

(uživatele) snížily ceny licencí, aniž by klesaly odměny pro autory samotné. Konečně 

poukazuje žalovaný v původním řízení na to, že sazebníky žalobce jsou dogmatem, 

které je pro uživatele nemožné překročit; pod hrozbou nutnosti uhradit dvojnásobek 

odměny podle § 40 odst. 4 autorského zákona pak někteří uživatelé rezignují a licenční 

smlouvu, byť za nepřiměřených podmínek, raději uzavřou. 

Česká republika prezentovala Soudnímu dvoru praktický případ, který by mohl 

nastat, pokud by monopol pro jednoho kolektivního správce byl zrušen: majitel 

restaurace v jednom českém městě by svým hostům rád pouštěl z rádia hudbu, aby se 

v jeho restauraci cítili příjemně. Absolvuje proto telefonát se správcem práv Phila 

Collinse. Poté se sejde se správcem práv Tiny Turner, poté Lady Gaga, následuje 

schůzka se správcem práv U2. Protože hovoří pouze česky, musí mu při každém 

telefonátu či schůzce asistovat tlumočník. Vlivem těchto okolností je natolik 

zaneprázdněn vyjednáváním o licencích, že svou restauraci nemusí několik let otevřít. 

Kolektivní správci pak najímají další a další pracovníky, kteří obcházejí 

uživatele děl a kontrolují, zda není zrovna pouštěna skladba od jimi zastupovaného 

umělce. To v důsledku znamená mnohonásobné převýšení nákladů nad vybranými 

odměnami. Proto zpěváci přestávají zpívat – nedostávají již za své výkony autorskou 

odměnu. Posluchači marně čekají, až rádio zahraje jejich oblíbené písně. 

Česká republika konstatovala, že „to není obraz autorskoprávní apokalypsy. To 

je vcelku reálný obrázek, pokud bez dalšího podřídíme správu autorských práv bez 

rozdílu volnému pohybu služeb“. Evropská komise podle ní marginalizuje dopady 

zrušení kolektivní správy na systém výběru autorských odměn. Její argumenty ale příliš 

nepřesvědčují, jak plyne i z nedávno vydaného rozhodnutí Tribunálu ve věci T-442/08, 

CISAC. Upozorňuje pak především na body 150 – 153 tohoto rozsudku. Tribunál 

v těchto bodech konstatuje, že výkon kolektivní správy bez určité územní výlučnosti by 

nebyl v praxi vůbec představitelný.  
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Jediným skutečným argumentem je podle České republiky bod 76 vyjádření 

Evropské komise.155 Toto tvrzení Komise však není věrným obrázkem skutečnosti. 

V každém členském státě totiž určitá forma monopolu pro kolektivní správce existuje 

(ČR poukázala například na německého kolektivního správce GEMA či na francouzský 

SACEM). Dále Komise nesprávně předpokládá, že členské státy spolu budou při 

výkonu kolektivní správy spolupracovat. To však není v praxi příliš představitelné.  

Konečně si Česká republika dovede představit zrušení monopolů, pokud jde o 

on-line vysílání (odkazuje zde na - v té době pouze - návrh směrnice o kolektivní správě 

pro on-line vysílání). Zajímavé však v této souvislosti je, že Komisi v zásadě nevadí 

stávající struktura kolektivní správy, pokud jde o off-line vysílání (bod 129 rozsudku 

CISAC), a dále skutečnost, že podle Tribunálu nelze zajistit kolektivní správu bez 

územní výlučnosti dokonce ani pro on-line vysílání (body 158 – 159 rozsudku CISAC). 

Jediný závažný argument Komise tak podle České republiky není tak závažný, jak se 

mohl na první pohled jevit. 

Podle ústního vyjádření Maďarska může být monopol ospravedlněn důvody 

obecného zájmu; národní repertoár představuje kulturní cíl, prostor pro udržení kulturní 

diverzity v rámci Evropské unie. Možná rivalita (soutěž) kolektivních správců by pak 

mohla znamenat tzv. cherry-picking v praxi kolektivních správců, tedy situaci, kdy 

kolektivní správci by spravovali pouze díla populárních umělců, kteří mají ekonomický 

potenciál, a odmítali by zastupovat z finančního pohledu marginální umělce lokálního 

významu. Tím by došlo k ochuzení repertoáru o díla mimo střední proud a v konečném 

důsledku k ohrožení kulturní diverzity. 

Existence monopolu pro jednoho kolektivního správce naopak je způsobilá 

zajistit spravedlivou odměnu pro všechny umělce bez ohledu na charakter jejich děl; 

významnou roli hraje i aspekt právní jistoty – jedině monopolizací kolektivní správy se 

lze vyhnout chaosu v udělování licencí a využití všech výhod one-stop-shop. 

Efektivnost monopolu potvrzuje podle Maďarska i rozsudek ve věci CISAC.  

                                                
155 Podle tohoto bodu „podle informací Komise v ostatních členských státech, které nemají podobný 
monopol, k ‚fragmentaci‘ nedochází. Navíc se identifikace organizace spravující ta práva, která obchodní 
uživatelé chtějí využívat, zdá být velmi jednoduchá. Tyto informace je možno obdržet přímo od organizací 
kolektivní správy; tyto poskytují seznam svého registru a se vší pravděpodobností znají též registr 
ostatních organizací kolektivní správy, neboť jim ve prospěch jejich členů musí převádět odměny vybrané 
na jejich území“.  
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Maďarská vláda rovněž zdůraznila, že pro kolektivní správce nebude motivující 

provádět monitoring v provozovnách uživatelů, když nebude mít jistotu, že uživatel 

uzavře licenční smlouvu právě s ním, resp. v situaci, kdy již uživatel získal licenci od 

jiného kolektivního správce.  

Poukazuje i na skutečnost, že ani návrh směrnice o kolektivní správě pro on-line 

vysílání nepočítá s tím, že monopoly pro kolektivní správce by byly zrušeny. 

Rakouská vláda ve svém vystoupení konstatovala, že řešená otázka je velmi 

důležitá a dotýká se samotných základů institutu kolektivní správy. Monopol pro 

jednoho kolektivního správce považuje za potřebný; díky tomu mají správci možnost 

spravovat co nejširší repertoár a nabízet jej pod jednou licencí. Zachování dominantního 

postavení pro kolektivní správce je zcela odůvodněné. Stejně jako maďarská vláda 

poukazuje Rakousko na možný úbytek diverzity lokálních stylů a umělců, když správci 

by měli zájem pouze na zastupování ekonomicky silných umělců. Za stávajícího 

systému mají však i drobní autoři možnost uzavřít licenční smlouvu za přiměřených a 

rovných podmínek.  

Výhodou pro uživatele je pak systém one-stop-shop, kdy je na jednom místě 

možnost získat licenci na všechna díla všech zastupovaných umělců.  

Zrušení monopolu by znamenalo nižší odměny pro autory; rovněž zde přistupuje 

faktor nezastupitelnosti jednotlivých děl (Rakousko uvedlo ten příklad, že není možné 

substituovat Phila Collinse za jiného interpreta). Kolektivní správci by po zrušení 

monopolu soutěžili o takovéto „velké hráče“ a tím by došlo k obrovskému rozdrobení 

repertoárů mezi množství organizací kolektivní správy. Uživatelé by pak postrádali 

právní jistotu ohledně určení, který kolektivní správce zastupuje jimi žádaného umělce. 

Systém monopolů tedy podle rakouské vlády přináší užitek jak pro zastupované umělce, 

tak pro uživatele jejich děl. 

Polsko uvedlo, že kolektivní správa není službou ve smyslu čl. 56 SFEU ani čl. 

16 směrnice o službách, kolektivní správci totiž služby neposkytují. To plyne především 

z legislativy jednotlivých členských států – organizace kolektivní správy musí od státu 

získat povolení k provozování činnosti, jsou státem dozorovány a nejsou provozovány 

za účelem dosažení zisku. Mají tak obecně přísnější podmínky než ostatní subjekty, 

které poskytují služby ve smyslu směrnice o službách a primárního práva EU. 
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Kolektivní správa umožňuje snadný přístup k dílům na jednom místě, není tak 

třeba vyjednávat jednotlivě s autory a získávat od nich licence. Takovýto systém je 

efektivnější a bezpečnější nežli fragmentace trhu umožněním výkonu kolektivní správy 

na jednom území více subjektům. 

Komise neuvádí ve svém vyjádření přesvědčivé argumenty; v České republice je 

systém výběru levný a efektivní, zabraňuje nežádoucí pluralitě organizací kolektivní 

správy. Neexistence monopolu by znamenala umožnění vstupu na trh 

nekontrolovatelnému množství subjektů, čímž by zcela vymizela právní jistota uživatelů 

autorských děl.  

Polsko uzavírá, že jedině národní monopolní kolektivní správci jsou schopni 

řádně plnit svou funkci a pouze za takovéhoto systému, kdy jsou poskytovány licence 

na národní i celosvětový repertoár, je možné dosáhnout cílů kolektivní správy. 

Komise zopakovala, že kolektivní správa je službou ve smyslu čl. 56 a násl. 

SFEU. Monopol není žádoucí, protože brání přeshraničnímu pohybu služeb 

zakotvenému primárním právem EU. Důsledkem monopolů totiž je, že autoři jsou 

nuceni (resp. není pro ně výhodné) uzavírat smlouvy pouze s národním kolektivním 

správcem. Stejná situace pak nastává i u uživatelů.  

Podle Komise monopoly nefungují ve všech státech EU – například ve Finsku se 

autoři běžně nechávají zastupovat švédským kolektivním správcem, který jim vytváří 

přijatelnější podmínky.156 Ve státech, kde monopol nefunguje (Velká Británie, Švédsko) 

k fragmentaci trhu nedochází. Zákonný monopol může představovat nebezpečí pro 

uživatele, protože jeho prostřednictvím může jediný kolektivní správce vynucovat na 

uživatelích uzavření smlouvy za nepřiměřených podmínek.  

Komise pak argumentuje rovněž příkladem Phila Collinse – pokud tento umělec 

získá multiteritoriální licenci, nemusí vyjednávat s monopolním kolektivním správcem, 

protože pro něj z hlediska zastupování není zajímavý; naopak zajímavý pro něj bude ten 

správce, který má přeshraniční dosah a není omezen územím jednoho státu.157 

                                                
156 K tomu je třeba dodat, že český autor se rovněž může nechat zastoupit například slovenským 
kolektivním správcem; česká zákonná úprava takovéto situaci v zásadě nebrání. V tomto ohledu tedy není 
argument Komise zcela přesvědčivý. 
157 Tento model by však byl přínosný právě především pro „silné hráče“ a v zásadě koresponduje 
s argumentem Polska a Maďarska, že fragmentace trhu při pluralitě kolektivních správců by mohla vést 
k úbytku diverzity lokálních umělců. Komise tak zřejmě nevědomky potvrdila obavy těchto států, že by 
pluralita kolektivních správců mohla znamenat snížení národní kulturní rozmanitosti a zájmu kolektivních 
správců o zastupování lokálních, ekonomicky nepříliš perspektivních umělců. 
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Komise nabízí alternativu k dosud fungujícím monopolům – vytvoření 

platformy obsahující přehled zastupovaných umělců a kolektivních správců, již je 

zastupují. Podle Komise by se jednalo o méně restriktivní variantu k zákonným 

monopolům, která však vede ke stejnému výsledku. 

Připouští však, že pro řádný výkon správy je nutné vytvořit systém lokální 

kontroly; dodává nicméně, že i v oblasti off-line provozování jsou využívány digitální 

technologie a nic tedy nebrání možnosti kontroly, která díla byla v konkrétním případě 

užita.  

Komise tedy uzavírá, že monopol pro jednoho kolektivního správce není nutný 

k řádnému fungování kolektivní správy na území Unie. 

Žalobce v původním řízení byl generální advokátkou dotázán na upřesnění 

fungování kolektivní správy na území České republiky a na způsob účtování 

administrativních poplatků za kolektivní správu. OSA sdělil, že pro českého autora není 

vyloučené, aby se nechal zastupovat organizací z jiného státu; naopak pokud chce 

uživatel získat licenci k českému repertoáru, musí se obrátit na něj. Jiný kolektivní 

správce by totiž mohl udělit uživateli pouze licenci ve vztahu k celosvětovému 

repertoáru vyjma českého; výhradní oprávnění k licencování českého repertoáru totiž 

má OSA. 

Administrativní náklady se přeposláním odměny partnerskému kolektivnímu 

správci podle žalobce dělí, nikoli sčítají – pokud tedy český správce vybere od uživatele 

odměnu pro zahraničního autora, administrativní náklady budou rozděleny mezi OSA a 

příslušného kolektivního správce zastupujícího tohoto zahraničního autora. 

Česká republika v odpovědi na doplňující otázky Soudního dvora uvedla, že 

pokud jde o administrativní poplatky, monopol nepřináší jejich zvýšení. Náklady mají 

totiž dvě složky – složku vztahující se k výběru odměny a složku vztahující se k její 

výplatě. Při použití reciproční smlouvy kolektivními správci ze dvou států se pouze 

náklady rozdělí mezi oba kolektivní správce. Nemůže tedy dojít k situaci, kdy náklady 

by byly postoupením odměny kolektivnímu správci z jiného členského státu 

zdvojnásobeny – jsou pouze rozdělovány mezi oba subjekty. Poplatek ale zůstává 

stejný. 
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Na otázku, zda je pro českého autora možné nechat se zastoupit kolektivním 

správcem z jiného státu, odpovídá Česká republika, že autorský zákon tuto situaci 

umožňuje.  

Soudní dvůr se České republiky dotázal rovněž na to, zda by podle jejího názoru 

byla funkční platforma seznamu autorských děl, kterou navrhovala ve svém vystoupení 

Komise. Česká republika k tomu uvedla, že bez přijetí sekundární legislativy je takové 

řešení nereálné; pokud navíc budou kolektivní správci v postavení konkurentů, nebudou 

mít žádný zájem na tom, aby ostatním správcům poskytovali svou organizační strukturu 

potřebnou k uplatňování majetkových práv jimi nezastupovaných autorů.  

Komise byla Soudním dvorem dotázána především na rozvedení modelu, jejž ve 

svém vystoupení prezentovala. Podle Komise je službou ve smyslu směrnice o službách 

ve vztahu k autorům výběr poplatků od uživatelů a další redistribuce takto vybrané 

odměny. Ve vztahu k uživatelům je pak službou především udělení licence (tj. 

vypracování licenční smlouvy a zajištění jejího uzavření) a provádění následných (nebo 

i předběžných) kontrol. Kolektivní správce tak poskytuje službu autorovi, který z ní 

získává prospěch – autorskou odměnu. Touto službou je právě udělení licence a 

propagace díla, díky které se autor stává známějším. 

Model Komise však vede podle Soudního dvora k situaci, že by kolektivní 

správci byli nuceni v každém případě uzavřít mezi sebou smlouvy (minimálně 

k zajištění přístupu k informacím o zastupovaných umělcích) – není takováto situace 

předzvěstí vytvoření jiného monopolu, a to monopolu panevropského? Podle Komise je 

takovýto výklad v zásadě možný, vznik jiného druhu monopolu při aplikaci modelu 

navrženého Komisí vyloučit nelze. 

Generální advokátka se podobně jako žalobce v původním řízení dotázala i 

Komise, jak prakticky zkontroluje například francouzský kolektivní správce malou 

restauraci na českém venkově, když nemá vyšetřovací (či lépe řečeno kontrolní) 

pravomoc i podle českého autorského zákona podobně jako český správce. Komise 

v odpovědi uvedla, že by bylo nutné vytvořit mechanismus, na základě kterého by bylo 

i ostatním správcům umožněno provádět kontroly. Komise pak nevyloučila, že by 

mohlo dojít k situaci, že v provozovně jednoho uživatele budou mít zájem provést 

kontrolu francouzský, maďarský, švédský a německý kolektivní správce. Taková 
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situace je podle Komise představitelná a uživatel by byl povinen vykázat se licencí ve 

vztahu ke každému jednotlivému kolektivnímu správci. 

S ohledem na výše uvedené lze uvést, že Komise nedokázala podat zcela 

uspokojivou odpověď na základní praktické otázky týkající se funkčnosti jí navrženého 

modelu výkonu kolektivní správy; její model se jeví jako velmi nákladný, 

komplikovaný a nepříliš účelný. I přesto, že Komise z pochopitelných důvodů musela 

hájit ustanovení primárního práva EU a postavit se proti fungování monopolu jakožto 

institutu pro právo EU nežádoucímu, nedokázala snést přesvědčivé argumenty pro to, 

aby bylo změněno současné (byť v některých případech pouze faktické) zakotvení 

monopolu pro jednoho kolektivního správce jakožto jediného možného přístupu 

k výkonu kolektivní správy autorských práv.     

 

4.3 Stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston 
Dne 14. 11. 2013 vydala v předmětné věci své stanovisko generální advokátka 

Eleanor Sharpston. Jako stěžejní pro posouzení první předběžné otázky považuje 

zhodnocení, zda situace popsaná v § 23 věta třetí AZ (respektive skutkový stav 

v původním řízení) má svým charakterem blíže ke skutkovému stavu ve věci SGAE, 

nebo zda naopak více odpovídá věci Del Corso. Poukazuje pak na to, že Česká 

republika, OSA a Komise se přiklánějí k tomu, že „sdělování díla prostřednictvím 

televizního nebo rozhlasového přístroje v lázeňském zařízení představuje sdělování 

veřejnosti. Mají za to, že se tyto okolnosti podobají okolnostem ve věci SGAE a liší se 

od okolností ve věci SCF [pozn. toto je pouze jiné označení pro rozsudek Del Corso]“. 

Generální advokátka se s tímto stanoviskem ztotožňuje.158 

Podle generální advokátky je třeba konstatovat, že pokud šlo o věc Del Corso, 

Soudní dvůr vykládal výraz sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 

92/100, kdežto v případě věci SGAE poskytl výklad pojmu sdělování veřejnosti 

obsaženému v čl. 3 odst. 1 Informační směrnice. Významově se jedná o instituty, které 

není vhodné zaměňovat, a to s ohledem na význam a účel obou směrnic. 

V bodě 26 svého stanoviska zopakovala Eleanor Sharpston, že je třeba při 

výkladu výrazu sdělování veřejnosti přihlédnout i ke kritériím stanoveným 

mezinárodními smlouvami, jež zavazují Evropskou unii (o nich bylo v dostatečné šíři 
                                                
158 Bod 24 stanoviska generální advokátky. 
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pojednáno výše). Pokud jde o samotná kritéria stanovená těmito mezinárodními 

smlouvami, je možné je shrnout takto: 

Výraz sdělování veřejnosti musí být v prvé řadě chápán v širokém smyslu, a to 

tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany nositelů práv.159 Zadruhé je rozhodná 

pouze skutečnost, že je veřejnosti umožněn přístup k předmětným dílům a nerozhodné je 

naopak jakými prostředky toho bylo dosaženo.160 Dalším kritériem je pojem veřejnosti 

jako neurčitý, leč dosti vysoký počet potenciálních diváků či posluchačů, přičemž musí 

být „zohledněn kumulativní účinek počtu potenciálních adresátů majících přístup k dílu 

souběžně nebo postupně“.161 Dále se v daném případě musí jednat o „novou“ veřejnost 

v tom smyslu, že je odlišná od veřejnosti, které bylo určeno vysílání v případě 

udělování původního svolení (typicky by se jednalo o rodinu recipienta vysílání či jiné 

„soukromé sledování“). 162  Posledním kritériem pak je otázka, zda má sdělování 

výdělečnou povahu (například láká zákazníky); pak se jedná o „relevantní známku toho, 

že spadá nejen do působnosti práva na spravedlivou odměnu podle článku 8 směrnice 

1992/100 nebo směrnice 2006/115, ale také do působnosti práva na sdělování 

veřejnosti podle článku 3 směrnice 2001/29“.163 

Následně rozebírá generální advokátka použitelnost jednotlivých kritérií na ust. 

§ 23 věty poslední českého AZ a na skutkové okolnosti v původním řízení. 

Konstatovala k tomu, že poskytnutí televizních a rozhlasových přístrojů na pokojích 

lázeňského zařízení musí spadat pod pojem sdělování veřejnosti, jak jej definuje čl. 3 

odst. 1 Informační směrnice, „až na výjimečné okolnosti, kdy některé nebo některá 

                                                
159 Zde generální advokátka odkazuje na bod 36 rozsudku SGAE a bod 186 rozsudku FAPL. Tyto dva 
body stanoví, že „(z) dvacátého třetího bodu odůvodnění směrnice 2001/29 vyplývá, že pojem „sdělování 
veřejnosti“ je třeba chápat v jeho širokém smyslu. Takový výklad se jeví být mimoto 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“ (SGAE) a „(d)ále je třeba poukázat na to, že uvedená 
směrnice je podle dvacátého bodu odůvodnění založena na zásadách a pravidlech již stanovených 
v platných směrnicích v oblasti duševního vlastnictví, například ve směrnici 92/100, která byla 
kodifikována směrnicí o právech souvisejících s autorským právem (viz výše uvedený rozsudek Infopaq 
International, bod 36)“ (FAPL). 
160 S odkazem na body 43 – 46 rozsudku SGAE, body 192 – 194 rozsudku FAPL a bod 82 rozsudku Del 
Corso. 
161 Bod 27 stanoviska generální advokátky; odkazováno je zde na body 37 – 39 rozsudku SGAE a body 84 
– 87 rozsudku Del Corso. 
162 S odkazem na body 40 – 42 rozsudku SGAE a body 197 – 199 rozsudku FAPL. 
163 Bod 27 stanoviska generální advokátky s odkazem na bod 44 rozsudku SGAE, body 204 – 206 
rozsudku FAPL a bod 88 a násl. rozsudku Del Corso.  
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z kritérií nejsou splněna“.164 Lázeňské zařízení totiž může ubytovat, ať již současně 

nebo postupně, neurčitý, leč dosti vysoký počet osob, tyto osoby mohou ve svých 

pokojích přijímat vysílání a tvoří novou veřejnost, protože původní vysílání (resp. jeho 

licence, povolení) nebylo určeno jim, ale jednotlivcům přijímajícím signál osobně nebo 

v jejich soukromém či rodinném kruhu. V tomto případě bychom snad mohli za 

původní veřejnost označit provozovatele hotelového zařízení, byť s určitými výhradami. 

Lázeňští hosté však bezpochyby netvoří „rodinu“ ani „soukromý kruh“ osob blízkých 

provozovateli; naopak, zpřístupnění televizorů či rádií na lázeňských pokojích je ryze 

účelové a svým charakterem odpovídá umístění takových přístrojů na pokojích 

hotelových – účelem je totiž generování zisku; i kdybychom argumentovali zvýšením 

pohodlí hostů, je umístění přístrojů na pokojích nepochybně způsobilé zvýšit zisk 

konkrétního provozovatele lázeňského zařízení v konkurenčním boji, když lázeňské 

zařízení vybavené televizory bude moci požadovat od svých hostů zaplacení vyšší ceny 

za ubytování než zařízení televizory nevybavené. 

Generální advokátka konstatovala, že pokud jde o vymezení skutkových 

okolností ve věci Del Corso, nejsou rozhodná kritéria naplněna, a to z toho důvodu, že 

soukromý kabinet zubního lékaře zejména tvoří poměrně přesně určenou skupinu 

(potenciálních) posluchačů a nejedná se o obecné zpřístupnění vysílání neurčitému 

okruhu osob. Vždy se pak jedná o malý počet osob; irelevantní je argument zvýšení 

příjmu zubního lékaře; pacienti navíc nemají o své vůli možnost ovlivnit obsah vysílání, 

hudba z rozhlasového přijímače je pouštěna zcela nezávisle na jejich vůli a pacienti 

obsah vysílání často ani nevnímají. Navíc primárně kabinet zubního lékaře nenavštíví 

kvůli poslechu autorských děl, ale kvůli podstoupení lékařského zákroku. 

V situaci, jaká nastala v původním řízení, se pak žádná z úvah uvedených 

v odstavci výše podle generální advokátky nemůže uplatnit. Lázeňská zařízení totiž 

mají obvykle širší a neurčitější klientelu nežli zubní lékař; zpřístupnění televizního či 

rozhlasového vysílání na pokojích může zcela jistě ovlivnit pacientův výběr zařízení; 

možnost výběru může být v tomto ohledu směrodatná.165     

Jako klíčový spatřuji bod 31 stanoviska generální advokátky, ve kterém je 

poměrně stroze uvedeno, že televizní a rozhlasové přístroje umístěné v pokojích hostů 

jsou používány v rámci využívání ubytovacích kapacit nabízených lázeňským zařízením 
                                                
164 Bod 28 stanoviska generální advokátky. 
165 Bod 29 a 30 stanoviska generální advokátky. 
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a nikoli při poskytování zdravotní péče. Taková situace se tedy zřetelně podobá situaci 

hotelových hostů odpovídající skutkovým okolnostem popsaným ve věci SGAE. 

Výše uvedený odstavec, byť není v textu stanoviska generální advokátky dále 

rozvíjen, přesto může poskytnout významné vodítko i při určení, zda by v případě 

konstatování souladnosti výjimky ve větě poslední § 23 AZ s právem Evropské unie a 

s mezinárodními smlouvami byla výjimka aplikovatelná právě i na lázeňská zařízení, 

jak popisuji v kapitole týkající se rozhodných ustanovení k první předběžné otázce. 

Podle mého mínění generální advokátka poměrně jednoznačně deklarovala, že v případě 

lázeňských pokojů není případné uvažovat o poskytování zdravotní péče (zdravotních 

služeb), a to s ohledem na charakter pokojů v ubytovací části lázeňských zařízení i 

s ohledem na to, že zdravotní služby jsou poskytovány jinde než na pokojích lázeňských 

zařízení. Jinými slovy, i kdyby výjimka v § 23 větě třetí autorského zákona byla 

v souladu s unijním právem, nebylo by možné pod ni podřadit žalovaného v původním 

řízení. 

Pokud jde o podřazení skutkového stavu v původním řízení a tím i samotné 

výjimky v § 23 větě třetí českého autorského zákona pod některou z výjimek taxativně 

vyjmenovaných v čl. 5 směrnice 2001/29, uvádí k tomu Eleanor Sharpston, že toto 

možné není.166 

Krajský soud v Plzni se dotázal Soudního dvora, zda je situace v původním 

řízení podřaditelná pod výjimku uvedenou jednak v čl. 5 odst. 2 písm. e) a jednak v čl. 5 

odst. 3 písm. b) směrnice 2001/29. Sharpston k tomu uvádí, že první z uvedených 

výjimek není relevantní, protože se týká toliko výjimky z rozmnožování a nikoli práva 

udělit svolení ke sdělování veřejnosti dle čl. 3 Informační směrnice. I kdyby se však tato 

výjimka netýkala práva na rozmnožování, nebylo by možné ji pro sledovaný případ 

použít, protože jde o situaci, kdy činnost vyvíjí „sociální instituce sledující nekomerční 

cíle, jakými jsou nemocnice nebo věznice“. Lázeňské zařízení pak bezpochyby takovou 

institucí není. 

Pokud jde o druhou výjimku uvedenou v čl. 5 odst. 3 písm. b) Informační 

směrnice, ta se omezuje pouze na užití „ve prospěch osob zdravotně postižených, 

přičemž toto využití se přímo týká uvedeného postižení …, a to v rozsahu vyžadovaném 

dotyčným postižením“. V případě předkládaném v původním řízení se však o takové 

                                                
166 Bod 32 stanoviska. 
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užití nejedná, když lázeňské zařízení (a ostatně i lázeňská zařízení obecně) 

nezpřístupňuje autorská díla pouze osobám se zdravotním postižením; naopak lázeňská 

zařízení nikdy nedeklarovala, že ubytovanými v jejich ubytovacích pokojích jsou pouze 

osoby se zdravotním postižením a že k užití děl dochází toliko v souvislosti 

s konkrétním postižením. Jelikož se tedy nemůže uplatnit žádná z uvedených výjimek, 

čl. 5 odst. 5, který je rovněž zmíněn v předkládajícím soudem, není vůbec relevantní.167 

Návrh odpovědi na první předběžnou otázku: „Výjimka nepřipouštějící 

odměnu autorům za sdělování jejich díla prostřednictvím televizního či rozhlasového 

přijímače pacientům na pokojích lázeňského zařízení, které je podnikatelským 

subjektem, je v rozporu s ustanoveními směrnice [2001/29]“. 

Generální advokátka Eleanor Sharpston tedy na první položenou předběžnou 

otázku odpovídá tak, že vnitrostátním právem upravená výjimka nepřipouštějící 

odměnu autorům za sdělování jejich díla prostřednictvím televizního či rozhlasového 

přijímače pacientům na pokojích lázeňského zařízení, které je podnikatelským 

subjektem a je tedy založené za účelem dosažení zisku, je v rozporu se směrnicí 

2001/29.  

Eleanor Sharpston se v odpovědi na první předběžnou otázku ztotožnila 

s argumentací žalobce v původním řízení, Komise a České republiky. Zdůraznila pak 

některé znaky, jež jsou signifikantní pro interpretaci pojmu sdělování veřejnosti. Je 

nutné uvést, že pro výjimku dosud zakotvenou v § 23 větě poslední autorského zákona 

nenalezla oporu v platných a účinných pramenech práva Evropské unie, zejména pak 

v relevantních ustanoveních směrnice 2001/29, jež stanoví taxativní výčet výjimek 

z provozování vysílání. Český zákonodárce podle ní nerespektoval čl. 5 odst. 3 této 

směrnice a přijal výjimku zcela neodpovídající duchu a smyslu kýžené právní úpravy, 

jež v rozporu s principem vysoké právní ochrany autorských práv zužuje rozsah 

případů, kdy autor bude mít právo na zaplacení autorské odměny.  

Ve svém vyjádření ke druhé předběžné otázce předložené k posouzení 

Krajským soudem v Plzni generální advokátka Eleanor Sharpston uvádí rovněž některé 

zásadní myšlenky, které by neměla tato práce nechat opomenuty. 

Žalobce v původním řízení a společně s ním i Komise společně poukazují na 

skutečnost, že v případě rozporu vnitrostátního ustanovení s ustanovením práva 

                                                
167 Volně převzato z bodů 34 a 35 stanoviska generální advokátky. 
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Evropské unie, které má v souladu s čl. 10 Ústavy přednost, musí vnitrostátní soud 

postupovat tak, že aplikaci veškerých rozporných ustanovení autorského zákona 

vyloučí.168 Krajský soud v Plzni by tedy v konkrétně řešeném případě měl postupovat 

tak, že nebude aplikovat na lázeňské zařízení § 23 větu poslední autorského zákona a 

uloží mu povinnost uhradit kolektivnímu správci autorskou odměnu. 

Lázně naproti tomu argumentovaly tak, že žalobce v původním řízení jakožto 

kolektivní správce podléhá jistému dozoru ze strany státu, jako kolektivní správce 

získává k výkonu své činnosti svolení od ministerstva kultury, musí tedy být postaven 

naroveň státu a nemůže se dovolávat přímého účinku směrnice.169 Německá a maďarská 

vláda pak tvrdily, že směrnice sama o sobě nemůže ukládat povinnosti jednotlivcům a 

směrnice se tudíž nemůže dovolávat ani žalobce v původním řízení, ať již je 

veřejnoprávní organizací nebo soukromým subjektem. 

Eleanor Sharpston se věcně ztotožnila s argumentací žalobce v původním řízení 

a Komise. Pro své stanovisko uvedla několik argumentů: zaprvé, již ze samotného 

primárního práva EU (konkrétně ze SFEU) plyne pravidlo, že vnitrostátní soud je při 

uplatňování vnitrostátního práva povinen v co největším rozsahu interpretovat 

vnitrostátní právo v kontextu znění a účelu relevantní směrnice, aby bylo dosaženo 

výsledku, který daná směrnice sleduje. Tak je vnitrostátnímu soudu umožněno, aby 

„zajistil plnou účinnost unijního práva, rozhoduje-li ve sporech v rámci svých 

pravomocí“.170 Pouze pokud by tento postup nebyl možný (např. by vedl k výkladu 

dotčeného ustanovení contra legem), bylo by třeba zvážit, zda směrnice má v daném 

případě přímý účinek. Je tedy záležitostí předkládajícího soudu, aby v mezích své 

pravomoci učinil vše proto, aby zajistil plnou účinnost směrnice 2001/29 a došel 

k výsledku, jenž je Informační směrnicí sledován.171 

                                                
168  Tato myšlenka byla pregnantně vyjádřena především v rozsudku Kücükdeveci, bod 56: 
„(v)nitrostátnímu soudu, jenž rozhoduje spor mezi jednotlivci, přísluší zajistit dodržování zásady zákazu 
diskriminace na základě věku, jak je konkretizována směrnicí 2000/78, tím, že případně nepoužije žádné 
ustanovení vnitrostátní právní úpravy, jež by bylo s touto zásadou v rozporu, nezávisle na využití 
možnosti obrátit se v případech uvedených v článku 267 druhém pododstavci SFEU na Soudní dvůr 
s předběžnou otázkou týkající se výkladu této zásady“. Uvedené se však jistě může uplatnit i pro oblasti 
upravené jinými předpisy sekundárního práva Evropské unie. 
169 Uvedená právní konstrukce byla použita v rozsudku Foster a další, body 16 – 22.  
170 Bod 44 stanoviska generální advokátky. 
171 Bod 46 stanoviska generální advokátky. V tomto kontextu odkazuje Sharpston na množství rozsudků, 
jež se předmětnou problematikou zabývaly; uvedu například rozsudek Pfeiffer, dále rozsudek SDEU ze 
dne 24. 1. 2012, Dominguez, C-282/10, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, nebo rozsudek 
Marleasing.  
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Z výše uvedeného podle Sharpston plyne, že vnitrostátní soud je povinen 

vykládat české normy v souladu s předpisy práva Evropské unie a v případě kolize mezi 

předpisy dát přednost unijnímu ustanovení; tato zásada se použije vždy, pokud to 

charakter daného ustanovení připouští, tj. nepoužije se tehdy, pokud by výklad samotný 

šel proti smyslu zákona a proti zákonu. V posuzovaném případě však nejsou tyto úvahy 

na místě; Krajský soud v Plzni má možnost aplikovat eurokonformní výklad a 

ustanovení § 23 věty třetí autorského zákona pro jeho rozpor s předpisy EU neuplatnit. 

Návrh odpovědi na druhou předběžnou otázku: „Neprovedl-li členský stát 

směrnici 2001/29 správně, jsou vnitrostátní soudy povinny vykládat své vnitrostátní 

právo v co největším možném rozsahu ve světle znění a účelu uvedené směrnice, aby 

bylo dosaženo výsledku, který směrnice sleduje. Za takových okolností, jako jsou 

okolnosti v původním řízení, není rozhodné, zda jsou ustanovení směrnice dostatečně 

bezpodmínečná a přesná, aby se jich mohl jednotlivec dovolávat vůči státu nebo vůči 

entitě postavené na roveň státu“. 

V odpovědi na třetí předběžnou otázku se generální advokátka nejprve 

vyjadřovala k zákonnému monopolu pro kolektivní správce z hlediska možného 

zneužití dominantního postavení. Připustila, že legalizace zákonného monopolu může 

znamenat zneužití dominantního postavení ve smyslu čl. 102 SFEU; pouhé vytvoření 

monopolu však není jako takové bez dalšího neslučitelné s tímto článkem. K porušení 

předmětných ustanovení by došlo tehdy, „je-li dotčený podnik veden ke zneužití svého 

dominantního postavení v důsledku pouhého výkonu uvedených práv nebo vytvářejí-li 

tato práva situaci, ve které je tento podnik veden ke zneužití svého dominantního 

postavení“.172 

Zneužití dominantního postavení pak má podle lázeňského zařízení (žalovaného 

v původním řízení) spočívat v tom, že kolektivní správce (žalobce v původním řízení) 

účtuje vzhledem k neexistující hospodářské soutěži nepřiměřené odměny. Zda jsou tyto 

odměny skutečně nepřiměřené však podle Sharpston přísluší určit pouze vnitrostátnímu 

soudu; pokud tomu tak je, pak musí soud předkládající předběžnou otázku vyvodit 

z této skutečnosti všechny odpovídající důsledky. Spis však podle ní neobsahuje nic, co 

by vedlo k odůvodněné obavě, že podmínky, za nichž je monopol zakotven, vedou 

samy o sobě k zneužívání dominantního postavení. 
                                                
172 Bod 55 stanoviska, jenž odkazuje na rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 3. 2011, Prévoyance, C-
437/09, Sb. rozh. s. I-973, resp. jeho body 67 a 68. 
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Jde-li o samotný charakter činnosti kolektivního správce (kolektivní správu 

autorských práv), uvedl žalobce v původním řízení, že kolektivní správa není činností 

spadající do působnosti směrnice o službách a není ji tedy možné vůbec za službu 

považovat. Jedná se primárně o služby nehospodářské povahy ve smyslu čl. 2 odst. 2 

písm. a) směrnice o službách. 

Generální advokátka s tímto pojetím nesouhlasí a odkazuje zejména na 

skutečnost, že činnost kolektivních správců byla vždy považována za činnost spadající 

do působnosti Smlouvy o volném pohybu služeb, jak plyne i z některých rozsudků 

Soudního dvora.173 Přiznává sice, že kolektivní správci primárně poskytují služby svým 

členům – nositelům práv. Nesprávná je však představa, že je kolektivní správce toliko 

nástrojem jednotlivých nositelů práv; v takovém případě by totiž nemohl mimo jiné 

vybírat odměny za sdělování děl veřejnosti od třetích osob - uživatelů.174 Není navíc 

rozhodné, že kolektivní správce je nevýdělečnou organizací, protože nutně příjem 

potřebuje, byť pouze na úhradu svých administrativních nákladů. 

Článek 16 směrnice o službách se pak nepoužije, podle Eleanor Sharpston z toho 

důvodu, že předmětné činnosti kolektivních správců je možné považovat za služby 

obecného hospodářského zájmu ve smyslu čl. 17 odst. 1 směrnice o službách. Tyto 

služby pak jsou vyhrazeny jednotlivým členským státům a nepodléhají tedy režimu 

směrnice o službách (čl. 1 odst. 2, 3). 

Toto vynětí však samo o sobě neznamená, že by nemohl být porušen čl. 56 

SFEU. V tomto ohledu však již Soudní dvůr nemá pravomoc rozhodnout a posouzení je 

na příslušném vnitrostátním soudu. 

Sharpston připomíná fungování kolektivní správy a konstatuje, že na území 

jednoho státu jsou faktické nebo zákonné monopoly obvyklé (jak plyne i z výše 

uvedených vyjádření jednotlivých států). Na podporu tvrzení oprávněnosti a užitečnosti 

zákonných monopolů pro kolektivní správce bylo uvedeno mnoho argumentů; mezi 

nimi vynikají především ty, že monopol umožňuje uživateli získat licenci 

k celosvětovému repertoáru od jediného kolektivního správce a není tak nutné získávat 

jednotlivé národní licence od mnoha kolektivních správců; kolektivní správci by 

v případě plurality mohli selektovat nejlukrativnější nositele práv a naopak by 

zanedbávali ty lokální či drobné, protože jejich zastupování by pro ně nebylo finančně 
                                                
173 Viz např. rozsudek Phil Collins, bod 24. 
174 Bod 58 stanoviska generální advokátky. 
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výhodné. V tomto ohledu je třeba vzpomenout nedávné rozhodnutí Tribunálu, který 

vyhověl žalobě proti rozhodnutí Komise, v němž bylo mimo jiné konstatováno, že 

několik kolektivních správců neoprávněně koordinovalo vymezování územní 

působnosti, přičemž omezovali licence na domácí území každého z těchto správců.175 

Komise proti rozsudku nepodala opravný prostředek a tento je tedy pravomocný. 

Generální advokátka uznala, že obě strany předložily silné argumenty k podpoře 

svých tvrzení; sama se domnívá, že „nebylo prokázáno, že tohoto volného pohybu 

a zároveň spravedlivého a účinného výběru a správy autorských odměn ve vztahu ke 

sdělování hudebních děl veřejnosti prostřednictvím pevných rozhlasových a televizních 

přijímačů lze dosáhnout bez regulačního rámce na unijní úrovni“.176 

Aby mohly být zákonné monopoly zrušeny, resp. konstatována jejich 

nesouladnost s právem Evropské unie, musel by být vytvořen legislativní rámec, na 

základě kterého by se nositelům práv dostalo stejně účinné ochrany jako je tomu „v éře 

zákonných či faktických monopolů“. Dodává, že „ve vztahu ke sdělování hudebních děl 

veřejnosti prostřednictvím pevných rozhlasových a televizních přijímačů, a dokud 

neexistuje žádná regulace na unijní úrovni, se lze legitimně domnívat, že vnitrostátní 

zákonné monopoly v případě kolektivních správců sledují legitimní cíl, který je 

slučitelný se Smlouvami, jsou odůvodněné naléhavými důvody obecného zájmu, jsou 

s to zaručit dosažení uvedeného cíle a nepřekračují meze toho, co je k jeho dosažení 

nezbytné. Od tohoto názoru mě neodrazuje ani skutečnost, že v několika málo členských 

státech takové monopoly neexistují. V takových případech výjimka nevyvrací pravidlo. 

Bude však na vnitrostátním soudu, aby nakonec uvedené otázky vyřešil s ohledem na 

skutkový stav, který mu byl předložen“.177 

Zákonné monopoly tedy podle generální advokátky nejsou a priori v rozporu 

s unijním právem; k tomu by bylo třeba, aby byly systémově vytvořeny podmínky pro 

to, aby ke zneužití dominantního postavení docházelo. Monopoly jsou běžné v převážné 

většině členských států, tento systém podle všech indicií funguje, přičemž 

administrativní náklady nepřesahují 20 % z celkově vybrané částky. Pokud by 

                                                
175 Viz rozsudek Tribunálu ze dne 12. 4. 2013, CISAC v. Komise, T-442/08, který se týkal rozhodnutí 
Komise C(2008) 3435 final ze dne 16. 7. 2008 v řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP 
(Věc COMP/C2/38.698 – CISAC). 
176 Bod 81 stanoviska generální advokátky. 
177 Bod 82 stanoviska generální advokátky.  
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monopoly existovat neměly, bylo by jistě nutné vytvořit na úrovni Unie legislativní 

rámec, kterým by byl chod činnosti kolektivních správců zajištěn.  

Návrh odpovědi na třetí předběžnou otázku: „Článek 102 SFEU a článek 16 

směrnice [o službách] nebrání aplikaci vnitrostátní právní úpravy, která vyhrazuje 

výkon kolektivní správy autorských práv na území členského státu pouze jednomu 

(monopolnímu) kolektivnímu správci autorských práv, a tím neumožňuje příjemci služby 

volný výběr kolektivního správce z jiného členského státu. Článek 56 

a následující SFEU takové právní úpravě brání, pouze pokud je prokázáno, že tato 

úprava nesleduje legitimní cíl slučitelný se Smlouvami, že není odůvodněna naléhavými 

důvody obecného zájmu, že není s to zaručit dosažení uvedeného cíle nebo že 

překračuje meze toho, co je k jeho dosažení nezbytné“. 

K výše uvedenému však je třeba dodat poznatek, který vyplynul ze soudního 

jednání před SDEU, a to že v případě zániku monopolů je reálné nebezpečí, že by došlo 

k ovládnutí „trhu s kolektivní správou“ velkými kolektivními správci (např. německá 

GEMA, britský PRS) na úkor těch malých, kteří by nebyli schopni zajišťovat náležitý 

servis těm nejúspěšnějším umělcům (např. česká OSA, slovenská SOZA). Situace by 

pak mohla vyústit v zánik takovýchto „regionálních“ kolektivních správců, respektive 

by byla představitelná situace, že by se z nich stala toliko servisní místa pro několik 

velkých (a opět dominantních) kolektivních správců. Otázkou pak zůstává i efektivita 

výběru autorských odměn např. finským kolektivním správcem na území Itálie – 

funkční provádění kontrol v provozovnách uživatelů usazených v jiném členském státě 

je v tomto ohledu málo představitelné.  
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5. Rozsudek Soudního dvora ve věci OSA 
Dne 27. 2. 2014 vyhlásil Soudní dvůr v řízení C-351/12, OSA rozsudek ve věci 

samé. Stalo se tak nedlouho po vydání stanoviska generální advokátky Eleanor 

Sharpston (14. 11. 2013); z této skutečnosti bylo lze usuzovat, že rozsudek samotný se 

od stanoviska Sharpston příliš neodchýlí. 

Soudní dvůr tuto domněnku potvrdil; obecně je však nutné konstatovat, že 

rozsudek na rozdíl od stanoviska generální advokátky postrádá argumentační hloubku a 

na některých místech i dostatečnou přesvědčivost; některé ze sporných otázek pak 

ponechal zcela bez odpovědi a k jiným se vyjádřil toliko povrchně. Na následujících 

řádkách toto rozhodnutí přiblížím. 

Protože všechny závažné argumenty již byly v předchozím textu této práce 

podrobně rozebrány, uvedu níže pouze postoj Soudního dvora k jednotlivým dílčím 

aspektům předběžných otázek a krátce jej okomentuji.  

 

5.1 První předběžná otázka 
K první předběžné otázce Soudní dvůr v bodě 23 svého rozsudku především 

zdůrazňuje, že je třeba respektovat hlavní cíl směrnice 2001/29, kterým je zavedení 

vysoké úrovně ochrany autorů, která těmto autorům umožňuje obdržet spravedlivou 

odměnu za užívání jejich děl při jejich sdělování veřejnosti a odkazuje v této souvislosti 

na bod 20 citovaného rozsudku ve věci ITV Broadcasting.  

Soudní dvůr následně zhodnocuje, jak je třeba vnímat pojem sdělování 

veřejnosti. Podle bodu 24 rozsudku se jím rozumí situace, kdy provozovatel (v tomto 

případě) lázeňského zařízení svým pacientům (hostům) zpřístupní vysílání chráněných 

autorských děl pomocí televizních či rozhlasových přijímačů tím, že do svých 

ubytovacích pokojů šíří signál přenášející chráněná díla. SDEU tedy poměrně 

jednoznačně uvedl, že lázeňská zařízení sdělují díla veřejnosti, přičemž v zásadě 

zopakoval teze zakotvené již v rozsudku ve věci SGAE; ztotožnil se pak s bodem 28 

stanoviska generální advokátky, podle nějž při splnění stanovených kritérií „musí 

poskytnutí televizních a rozhlasových přístrojů na pokojích lázeňského zařízení spolu 

s příslušným signálem umožňujícím sledování nebo poslech pořadů spadat pod pojem 

‚sdělování veřejnosti‘ uvedený v čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29, až na výjimečné 

okolnosti, kdy některé nebo některá z kritérií nejsou splněna. Lázeňské zařízení může 
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zejména ubytovávat, ať již současně nebo postupně, neurčitý, leč dosti vysoký počet lidí, 

kteří mohou ve svých pokojích přijímat vysílání a kteří tvoří novou veřejnost v tom 

smyslu, že původní povolení bylo určeno ke sledování či poslechu pořadů jednotlivci, 

a to buď osobně, nebo v jejich soukromém či rodinném kruhu. Navíc lze jen stěží popřít, 

že poskytnutí rozhlasových a televizních přístrojů na pokojích má pro zařízení 

výdělečnou povahu v tom smyslu, že zákazníky může přilákat spíše jejich poskytnutí než 

jejich neposkytnutí”. 

Dalším pojmem, jehož výkladem se Soudní dvůr zabýval, byl výraz 

sdělování; dochází pak k závěru, že s ohledem na předchozí odstavec je třeba jej vnímat 

v širokém významu jako „jakékoli zprostředkování chráněných děl bez ohledu na 

použitý technický prostředek nebo technologický proces“. 178  Vyvozuje pak, že 

„(p)rovozovatel lázeňského zařízení, který vědomě zprostředkovává chráněná díla 

prostřednictvím záměrného zpřístupnění signálu pomocí televizních nebo rozhlasových 

přijímačů v pokojích pacientů tohoto zařízení, proto provádí sdělování”.179 

Soudní dvůr se tedy ani v těchto případech neodchýlil od své konstantní 

rozhodovací praxe a postavil najisto, že pojem sdělování je nutné chápat stejně jako 

v případě provozování vysílání na hotelových pokojích ve věci SGAE.  

Za velmi důležité konstatování pro budoucí vývoj zakotvení výjimek v § 23 

autorského zákona pak považuji body 27 – 36 rozsudku ve věci OSA, které se dále 

podrobněji vypořádávají s otázkou výkladu pojmu veřejnost a sdělování veřejnosti, 

přičemž docházejí k názoru, že skutkové okolnosti v původním řízení ve věci OSA jsou 

blízké spíše věci SGAE nežli věci Del Corso. Nejprve je shrnuto, jak má být 

interpretován pojem veřejnosti, a to s poukazem na bod 32 rozsudku ve věci ITV 

Broadcasting; je však dlužno podotknout, že i toto ustanovení přímo odkazuje na bod 

37 a 38 rozsudku ve věci SGAE. Veřejností tedy je „blíže neurčený počet potenciálních 

diváků či posluchačů a kromě toho vyžaduje dosti vysoký počet osob“. Při zkoumání 

blízkosti skutkového stavu v řízení ve věci OSA a jeho srovnávání se skutkovým stavem 

v rozsudcích ve věcech SGAE, Del Corso a popřípadě i PPL či FAPL je rovněž třeba 

zohlednit kumulativní účinky zpřístupňování děl potenciálním divákům – roli tedy hraje 

nejenom skutečnost, kolik osob bylo (či mohlo být) v lázeňském zařízení přítomno 

postupně, ale i následně. Soudní dvůr se ztotožnil se stanoviskem OSA a generální 
                                                
178 Bod 25 rozsudku s odkazem na bod 193 rozhodnutí ve věci FAPL. 
179 Bod 26 rozsudku, který odkazuje zejména na bod 196 rozsudku FAPL a bod 40 rozsudku PPL. 
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advokátky a uvedl k tomu, že lázeňské zařízení obecně může ubytovávat, ať již 

současně nebo postupně, neurčitý, leč dosti vysoký počet osob, jež mohou na svých 

pokojích přijímat rozhlasové či televizní vysílání. Pouhá skutečnost, že na pokoji 

v lázeňském zařízení je host ubytován po delší dobu, než jak je tomu v případě 

hotelového pokoje, pak není způsobilá výše uvedený závěr vyvrátit; naopak je třeba 

přihlédnout k popsanému kumulativnímu účinku a prohlásit, že i v tomto případě je 

řešenému případu skutkově nejbližší věc SGAE. 

Lázeňští pacienti pak představují tzv. novou veřejnost ve smyslu bodu 197 

rozsudku FAPL či bodů 41 a 42 rozsudku SGAE, neboť se bezesporu jedná o skupinu 

osob odlišnou od původních příjemců vysílání, tedy skupinu, kterou „autoři chráněných 

děl nebrali v potaz při udělování povolení k jejich užití sdělováním původní 

veřejnosti“.180  

Pokud bychom výše uvedené teze shrnuli, nelze než dojít k závěru, že 

předmětné vysílání představuje sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 

2001/29. 

Soudní dvůr rovněž přidává další argumenty, proč není možné ztotožnit situaci 

v řízení ve věci OSA s řízením ve věci Del Corso a konstatovat, že užití autorských děl 

lázeňskými zařízeními nepředstavuje sdělování veřejnosti; je tomu tak proto, že 

skutkové okolnosti v řízení ve věci Del Corso se netýkaly práva autorského a směrnice 

2001/29, ale práva výkonných umělců upraveného směrnicí 92/100. Přiklonil se, byť 

s použitím značně úspornější dikce, k názoru generální advokátky, jež v bodě 25 svého 

stanoviska uvedla, že „... v rozsudku SCF [pozn. Del Corso] vykládal Soudní dvůr výraz 

‚sdělování veřejnosti‘ obsažený v čl. 8 odst. 2 směrnice 92/100, a nikoli totožný výraz 

obsažený v čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29. Přitom však do značné míry vycházel ze 

svých rozsudků ve věcech SGAE a Football Association Premier League a další, které 

se týkaly čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29. Soudní dvůr sice mezi oběma ustanoveními 

rozlišoval, avšak pouze ke zdůraznění ještě většího významu výdělečné povahy 

předmětného jednání v kontextu směrnice 92/100“. Blíže Soudní dvůr tuto úvahu 

nerozváděl; 181  přesto však je možné konstatovat, že dostatečně vystihl podstatu 

odlišnosti institutu sdělování veřejnosti podle obou směrnic. 

                                                
180 Bod 31 rozsudku OSA. 
181 Srov. kusé znění bodu 35 rozsudku OSA. 
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Rozsudek OSA po stanovení obecného terminologického rámce přistoupil 

k otázce, zda výjimka zakotvená v § 23 větě třetí českého autorského zákona je 

podřaditelná pod některou z výjimek stanovených čl. 5 Informační směrnice.  

Předně konstatuje, že aplikace čl. 5 odst. 2 písm. e) směrnice 2001/29 je 

vyloučena, a to z toho důvodu, že se týká toliko omezení práva na rozmnožování a 

nikoli výjimky ze sdělování děl veřejnosti.  

Pokud jde o výjimku pro zdravotně postižené (čl. 5 odst. 3 písm. b/ Informační 

směrnice), může být tato členskými státy uplatněna pouze ve prospěch osob zdravotně 

postižených a v přímé souvislosti s jejich postižením a musí být nekomerční povahy. 

Přestože Soudní dvůr v bodě 39 hovoří o tom, že pro použití této výjimky nejsou 

splněny „všechny“ podmínky, spíše bych se přikláněl k názoru, že není naplněna žádná 

z nich; lázeňská zařízení (obecně) neposkytují své ubytovací pokoje pouze postiženým 

(naopak, jejich služby jsou v rostoucí míře využívány i jako ryze rekreační, tzv. 

wellness pobyty), zpřístupňování děl se neděje v souvislosti s konkrétním postižením a 

sdělování není nekomerční povahy (lázeňské zařízení je podnikatelský subjekt). 

Poslední z možných výluk použitelných pro daný případ je čl. 5 odst. 5 směrnice 

2001/29. Ani ten však na situaci v původním řízení dopadat nemůže, protože sám o 

sobě nestanoví výjimky nebo omezení práv, ale naopak slouží k upřesnění (či lépe 

zúžení) rozsahu výjimek stanovených v předchozích odstavcích citovaného článku 

směrnice. 

Na základě výše uvedených skutečností Soudní dvůr rozhodl, že zpřístupňování 

chráněných autorských děl na pokojích lázeňských zařízení představuje sdělování 

veřejnosti podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29 (potažmo § 18 odst. 1 autorského 

zákona) a členský stát nemůže vyloučit právo autora na odměnu za takovéto sdělování.  

Odpověď na první předběžnou otázku: „Článek 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 

musí být vykládán v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu, která vylučuje 

právo autorů udělit svolení k tomu, aby lázeňské zařízení, které je podnikatelským 

subjektem, sdělovalo jejich díla prostřednictvím vědomého zpřístupnění signálu pomocí 

televizních nebo rozhlasových přijímačů na pokojích pacientů tohoto zařízení, nebo 



132 
 

takovéto sdělování zakázat. Článek 5 odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. b) a odst. 5 této 

směrnice nemůže mít na tento výklad vliv”. 

 

5.2 Druhá předběžná otázka 
Soudní dvůr se v rozsudku ve věci samé vyjádřil rovněž ke druhé předběžné 

otázce; byť tak učinil velmi stručně (podobně jako generální advokátka Eleanor 

Sharpston), jsou jeho závěry cenným vodítkem při aplikaci unijních předpisů v oblasti 

autorského práva a doplňují rovněž teze zakotvené v odpovědi na první předběžnou 

otázku. 

SDEU připomíná svou obsáhlou judikaturu bohatě citovanou i v kapitole 3. této 

práce, která jako základní aplikační pravidlo přímého účinku směrnice stanoví, že „i 

jasné, přesné a bezpodmínečné ustanovení směrnice, které má přiznat práva nebo uložit 

povinnosti jednotlivcům, nemůže být jako takové uplatňováno v rámci sporu 

probíhajícího výlučně mezi jednotlivci“. Odkazuje přitom na svůj nejaktuálnější 

rozsudek ve věci Association de médiation sociale, jenž s některými odchylkami 

převzal uvedené teze již z rozsudků ve věcech Pfeiffer, Dominguez či Kücükdeveci. 

Přímý účinek směrnice je proto v tomto případě vyloučen. 

Je však třeba přiznat relevanci i účinku nepřímému; Soudní dvůr zaujal 

stanovisko, že „vnitrostátní soud, jemuž byl předložen spor probíhající výlučně mezi 

jednotlivci, je při použití ustanovení vnitrostátního práva povinen přihlédnout 

k veškerým pravidlům vnitrostátního práva a vykládat je v co největším možném 

rozsahu ve světle znění, jakož i účelu této směrnice, aby tak mohlo být dosaženo 

výsledku, který by byl v souladu s cílem sledovaným touto směrnicí”.182  

I přesto, že nepřímý účinek směrnice 2001/29 není v posuzovaném případě 

vyloučen, je nutné doplnit, že i podle SDEU má tato zásada „určité meze“. Těmi jsou 

především obecné zásady právní, jež nemohou být souladným výkladem překročeny, a 

dále výklad práva contra legem. Soudní dvůr bohužel v nastíněné úvaze nijak 

nepokračuje; proto není možné postavit najisto, zda ve věci OSA může být nepřímý 

účinek směrnice aplikován či nikoli. Rozsudek ani nepřevzal argumentaci generální 

advokátky, která sice ve svém stanovisku v bodě 46 rovněž toliko konstatovala, že 

                                                
182 Bod 44 rozsudku s odkazem na bod 38 rozsudku ve věci Association médiation sociale. Tento bod 
dále připomíná starší rozhodnutí ve věcech Pfeiffer, Dominguez a Adeneler. 
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„(b)ude tedy na předkládajícím soudu, aby učinil vše, co spadá do jeho pravomoci, 

s tím, že vezme v úvahu veškeré vnitrostátní právo a použije metody výkladu jím uznané, 

aby zajistil plnou účinnost směrnice 2001/29 a došel k výsledku, který bude v souladu 

s cílem sledovaným touto směrnicí”, ale v poznámce pod čarou uvedla konkrétní 

případy, kdy výklad contra legem může být založen.183 

Přesto však je možné výše uvedené interpretovat spíše ve prospěch žalobce 

v původním řízení; ve své odpovědi na druhou předběžnou otázku totiž Soudní dvůr 

explicitně (a vlastně ani implicitně) nestanovil, že v daném případě by mohl výklad 

contra legem přicházet v úvahu, byť z této skutečnosti není možné s definitivní platností 

vyvozovat, zda v řešeném případě dochází či nedochází k překročení mezí použití 

nepřímého účinku směrnice. Bude tedy na zákonodárci či na vnitrostátních soudech, 

aby byly přijaty příslušné kroky k definitivnímu vyjasnění této situace. 

Ke druhé předběžné otázce konečně Soudní dvůr uvedl, že není rozhodné, zda 

OSA může být považována za stát (či za jeho odnož); i kdyby tomu tak totiž bylo, 

nejednalo by se o situaci, kdy se dovolává přímého účinku směrnice jednotlivec vůči 

členskému státu, ale o situaci zcela opačnou. 

Směrnice nemůže podle Soudního dvora zakládat povinnosti jednotlivcům; ve 

sporu mezi jednotlivci se také směrnice nelze dovolávat. Zůstala tedy zachována 

kontinuita rozhodovací praxe Soudního dvora; stejně tak byla připuštěna možnost 

dosáhnout cíle zamýšleného směrnicí jejím eurokonformním výkladem (nepřímým 

účinkem), avšak pouze za předpokladu, že budou respektovány obecné právní zásady a 

nebude se jednat o výklad contra legem.  

Odpověď na druhou předběžnou otázku: „Článek 3 odst. 1 směrnice 2001/29 

musí být vykládán v tom smyslu, že se jej kolektivní správce autorských práv nemůže 

dovolávat ve sporu mezi jednotlivci s cílem vyloučit použití právní úpravy členského 

státu, která je s tímto ustanovením v rozporu. Soud, jemuž byl takový spor předložen, je 

však povinen vykládat uvedenou právní úpravu v co největším možném rozsahu ve světle 

znění, jakož i účelu tohoto ustanovení, aby tak mohlo být dosaženo výsledku, který by 

byl v souladu s cílem sledovaným tímto ustanovením.” 

 

                                                
183 Jedná se především o skutkové okolnosti nastíněné rozsudky ve věcech Marleasing, Pfeiffer, Adeneler 
či Dominguez.  
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5.3 Třetí předběžná otázka 
Největší pozornost byla Soudním dvorem věnována třetí položené předběžné 

otázce; tato skutečnost není překvapivá s ohledem na to, že výrok Soudního dvora je 

způsobilý ovlivnit praxi výběru autorských odměn nejen na území České republiky, ale 

celé Evropské unie. Třetí předběžné otázce bylo rovněž vyhrazeno i ústní jednání před 

Soudním dvorem, což samo o sobě svědčí o značné důležitosti řešené problematiky 

z pohledu výkladu unijního práva. 

Soudní dvůr se nejprve věnuje otázce přípustnosti třetí předběžné otázky. 

Žalobce v původním řízení a společně s ním i česká vláda se totiž vyjadřovali v tom 

smyslu, že se jedná o pouhou hypotetickou otázku, která pro vyřešení vnitrostátního 

sporu v původním řízení nemá význam; navíc poukazovali na to, že lázeňské zařízení se 

ani nesnažilo uzavřít licenční smlouvu s kolektivním správcem usazeným v jiném 

členském státě, jak bylo tvrzeno při ústním jednání. Odpověď na třetí předběžnou 

otázku se však soud rozhodl poskytnout, a to zejména z toho důvodu, že 

z předkládacího usnesení Krajského soudu v Plzni plynulo, že žalobce v původním 

řízení požaduje přemrštěné autorské odměny převyšující odměny vybírané kolektivními 

správci z jiných členských států. 

Ježto je třetí předběžná otázka co do rozsahu Soudním dvorem nejpodrobněji 

rozebrána, na rozdíl od předchozích dvou otázek zvolím členění na jednotlivé 

podkapitoly podle dílčí problematiky, jíž Soudní dvůr řešil. 

 

5.3.1 Kolektivní správa jako služba 
Soudní dvůr se nejprve zabýval otázkou, zda je činnost kolektivních správců 

týkající se výběru autorských odměn podřaditelná pod pojem služeb dle čl. 16 směrnice 

o službách. Dochází pak k jednoznačnému závěru, že tomu tak je, a poukazuje přitom 

na svou předchozí judikaturu, která kolektivní správu za službu označila. Jednalo se o 

rozsudky ve věcech Greenwich Film Production, GVL v. Komise či především o 

rozsudek Phil Collins. Toto definiční zařazení kolektivní správy pod pojem služeb 

přitom podle bodu 60 rozsudku OSA platí nejenom pro vztah mezi kolektivním 

správcem a nositelem autorských práv, ale i pro vztah mezi správcem a uživatelem 

chráněných děl.  
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Soudní dvůr tento svůj právní názor odůvodňuje skutečností, že kolektivní 

správce „usnadňuje získání svolení k užívání chráněných děl a platbu odměn, které 

tento uživatel dluží nositelům autorských práv, takže musí být za poskytovatele služby 

pokládán rovněž ve vztahu k tomuto uživateli” a tím mu poskytuje „službu“ ve smyslu 

ustanovení primárního práva Evropské unie.184 Podle Soudního dvora navíc není pro 

toto posouzení podstatné, zda je správce za tento administrativní servis odměňován 

nositelem autorského práva, nebo jeho uživatelem, a odkazuje přitom na čl. 57 SFEU, 

jenž výslovně nestanoví požadavek, aby za poskytnutou službu platil ten subjekt, který 

z ní má prospěch. 

Za pravdu však dává SDEU i generální advokátce, jež ve svém stanovisku 

v bodě 64 uvedla, že i přesto, že obecně kolektivní správa bude podléhat směrnici o 

službách, neaplikuje se na ni režim čl. 16, a to z důvodu zakotvení výjimky pro 

„autorská práva“ v čl. 17 odst. 11 směrnice o službách. Z tohoto režimu je tedy vyňata 

„služba související s autorskými právy, jež je uvedena v bodě 63 tohoto rozsudku“.185 

Soudní dvůr pak uzavírá, že s ohledem na tyto skutečnosti se režim čl. 16 směrnice o 

službách v tomto případě na kolektivní správu autorských práv nepoužije. 

 

5.3.2 K oprávněnosti omezení přeshraničního poskytování služeb 
 V případě kolektivní správy se podle výše uvedeného jedná o služby, přičemž 

vnitrostátní právní úprava brání tomu, aby uživatelé chráněných autorských děl 

využívali těchto služeb, pokud je poskytuje kolektivní správce usazený na území jiného 

členského státu. Z toho plyne, že taková právní úprava představuje omezení volného 

pohybu služeb jako jedné ze základních svobod zakotvených v primárním právu 

Evropské unie (čl. 56 SFEU).186 

 Omezení volného pohybu služeb může být odůvodněno pouze naléhavými 

důvody obecného zájmu, způsobilostí zajistit uskutečnění cíle obecného zájmu, a to za 

předpokladu, že nejsou překročeny meze toho, co je k dosažení vytyčeného cíle 

nezbytné, jak již stanovil bod 93 rozsudku FAPL. Soudní dvůr se přiklání k názoru 

                                                
184 Body 59 - 61 rozsudku OSA. 
185 Bod 65 rozsudku OSA. Bod 63, na nějž rozsudek odkazuje, pak stanoví, že „... takový správce, jako je 
OSA, musí být ve vztahu k takovému uživateli chráněných děl, jako je lázeňské zařízení dotčené ve věci 
v původním řízení, pokládán za poskytovatele ‚služby‘ jak ve smyslu čl. 4 bodu 1 směrnice 2006/123, tak 
ve smyslu článku 57 SFEU”. 
186 SDEU v této souvislosti odkazuje i na svou judikaturu, konkrétně na bod 85 rozsudku ve věci FAPL. 
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OSA, vlád předloživších písemná vyjádření i Komise, že ochrana práv duševního 

vlastnictví je takovým naléhavým důvodem obecného zájmu. 

Monopol pro jednoho kolektivního správce, jak je zakotven v českém právním 

řádu pro OSA, je podle SDEU způsobilý chránit práva duševního vlastnictví, neboť 

představuje efektivní správu práv a účinný dohled nad jejich dodržováním na území 

členského státu. Tato skutečnost nemůže být nijak dotčena ani uzavíráním smluv o 

vzájemném zastupování mezi kolektivními správci; naopak, uvedená úprava „zapadá 

do kontextu ochrany autorských práv založené na zásadě teritoriality, do něhož spadají 

i smlouvy o vzájemném zastupování“.187 

Soudní dvůr se dále zabývá charakterem smluv o vzájemném zastupování a 

jejich funkcí. Stanoví k tomu, že „již v tomto ohledu rozhodl, že smlouvy o vzájemném 

zastupování uzavřené mezi správci slouží zejména k tomu, aby bylo správcům umožněno 

využívat k ochraně svých repertoárů v jiném členském státě organizační struktury 

zavedené správcem, který v tomto státě vykonává činnost, aniž by byli nuceni doplnit 

tuto strukturu vlastními sítěmi smluv s uživateli a vlastním dohledem na místě” a 

odkazuje na svá rozhodnutí ve věcech Tournier (bod 19) a Lucazeau (bod 13).188  

Podle Soudního dvora ani z písemných vyjádření, ani z ústního jednání 

nevyplynula žádná možnost, jak by mohla být chráněná autorská díla spravována 

efektivněji; zásada teritoriality je v tomto případě racionálně odůvodnitelná a 

nevybočuje z rámce právní úpravy stanovené dalšími členskými státy EU. Naopak, 

jakýkoli jiný systém kolektivní správy by za současného stavu unijní legislativy přinesl 

podle bodu 77 rozsudku „vážné problémy související s dohledem nad užíváním těchto 

děl a platbou dlužných odměn“.  

 

5.3.3 Ke zneužití dominantního postavení monopolního kolektivního správce 

 Další dílčí problematikou, se kterou se SDEU v rozsudku OSA obsáhleji 

vypořádával, bylo možné zneužití dominantního postavení monopolního kolektivního 

správce. Učinil tak zejména proto, že žalovaný v původním řízení namítal, že mu není 

umožněno uzavřít licenční smlouvu s jiným kolektivním správcem, jenž by mu mohl 

nabídnout lepší cenu za získání licence; proto OSA podle jeho názoru zneužívá své 

                                                
187 Bod 73 rozsudku ve věci OSA. 
188 Bod 75 rozsudku ve věci OSA. 
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dominantní postavení na trhu, když nemusí čelit hospodářské soutěži a sazby tohoto 

kolektivního správce jsou vyšší nežli v jiných státech Evropské unie. 

Soudní dvůr připomíná, že čl. 102 SFEU se zásadně uplatní i na OSA, která je 

v souladu s předchozí judikaturou SDEU podnikem.189 Čl. 106 odst. 2 SFEU pak 

obsahuje zvláštní ustanovení aplikovatelná na podniky, kterým bylo svěřeno 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu; toto ustanovení nebrání použití čl. 

102 SFEU. Neuplatní se však pro podniky, jimž stát nesvěřil určité poslání a jež 

spravují soukromé zájmy, ač se jedná o práva duševního vlastnictví; činnost těchto 

podniků totiž nemůže být podřazena pod čl. 106 odst. 2 SFEU.190 

Předmětný však je odstavec 1 téhož článku, protože ze strany členského státu 

dochází k přiznání výkonu kolektivní správy pro jeden druh díla výlučně jednomu 

subjektu, čímž je ostatním kolektivním správcům (ať už stávajícím organizacím z téhož 

státu, nebo kolektivním správcům z jiných členských států) znemožněno pro konkrétní 

druh díla činnost kolektivního správce rovněž vykonávat. V tomto ohledu nepřináší 

Soudní dvůr zásadně odlišný náhled na řešenou problematiku a jeho názor koresponduje 

s písemnými vyjádřeními České republiky, Maďarska, Rakouska, Polska i Německa. 

Soudní dvůr dále vykládá čl. 102 SFEU tak, že pouhé vytvoření monopolního 

postavení přiznáním výlučných práv podle čl. 106 SFEU není samo o sobě neslučitelné 

s čl. 102 SFEU; o takové porušení by se jednalo pouze tehdy, pokud by „dotčený 

podnik byl veden ke zneužití svého dominantního postavení v důsledku pouhého výkonu 

výlučných práv, která mu byla přiznána, nebo mohou-li tato práva vytvářet situaci, ve 

které je tento podnik veden ke zneužití svého dominantního postavení“.191 Výše uvedené 

závěry pak zásadně jsou aplikovatelné i v posuzovaném případě. 

Zneužití monopolního postavení ze strany OSA je však jistě možné; bylo by 

tomu tak, pokud by OSA požadoval po uživatelích autorských děl „sazby, které jsou 

podstatně vyšší než sazby uplatňované v jiných členských státech, a za podmínky, že 

srovnání výše sazeb bylo provedeno na jednotném základě, musel být tento rozdíl 

                                                
189 Jedná se především o rozsudek Soudního dvora ze dne 21. 3. 1974, BRT II, 127/73, Recueil, s. 313, 
jehož body 6 a 7 stanoví, že „zneužití musí být posuzováno především jako přímé nebo nepřímé 
ovlivňování tržních podmínek. Je tudíž nezbytné zjistit, zda organizace kolektivní správy prostřednictvím 
svých vnitřních předpisů nebo smluv uzavřených s jejími členy zakládá přímo nebo nepřímo nerovné 
podmínky pro příslušníky třetích stran při užívání děl, jejichž ochrana byla organizaci svěřena.“ 
190 Bod 81 rozsudku odkazuje na bod 32 rozhodnutí ve věci GVL v. Komise a na citovaný rozsudek BRT 
II, bod 23. 
191 Citovaný bod 83 rozsudku odkazuje na bod 68 rozsudku AG2R. 
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považován za známku zneužití dominantního postavení ve smyslu čl. 102 SFEU. 

V takovém případě by dotyčnému správci příslušelo odůvodnit rozdíl na základě 

objektivních odlišností mezi situací dotyčného členského státu a situací panující ve 

všech ostatních členských státech“.192 Takovéto zneužití by potom stejně tak mohlo 

spočívat ve vyžadování „přemrštěné“ ceny za poskytované služby bez přiměřeného 

protiplnění, tj. poměru k hospodářské hodnotě poskytnuté licence, jak již stanovil 

rozsudek ve věci Kanal 5 a TV 4, bod 28. 

Zneužití dominantního postavení by pak muselo být přičitatelné právní úpravě, 

která se na kolektivního správce vztahuje; požadování nepřiměřeně vysokých odměn by 

potom bylo rozporné s čl. 106 odst. 1 a čl. 102 SFEU. Podle Soudního dvora ale přísluší 

ověření těchto závěrů vnitrostátnímu soudu; SDEU sám nemůže kvalifikovaně posoudit, 

zda se v řešeném případě o výše popsané zneužití dominantního postavení jedná. 

Odpověď na třetí předběžnou otázku: „Článek 16 směrnice (o službách) 

jakož i články 56 SFEU a 102 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání 

takové právní úpravě členského státu, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, 

která výkon kolektivní správy autorských práv k určitým chráněným dílům na území 

tohoto státu vyhrazuje pouze jednomu kolektivnímu správci autorských práv, a tím 

takovému uživateli těchto děl, jako je lázeňské zařízení dotčené ve věci v původním 

řízení, brání ve využívání služeb poskytovaných správcem usazeným v jiném členském 

státě. 

Článek 102 SFEU však musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že prvně 

zmíněný kolektivní správce autorských práv požaduje za své služby sazby, které jsou 

podstatně vyšší než sazby uplatňované v jiných členských státech, za podmínky, že 

srovnání výše sazeb bylo provedeno na jednotném základě, nebo že vyžaduje přemrštěné 

ceny bez přiměřeného poměru k hospodářské hodnotě poskytnutého plnění, je známkou 

zneužití dominantního postavení“. 

 

 
 

                                                
192 Bod 87 probíraného rozsudku připomíná rozhodnutí SDEU ve věcech Tournier (bod 38) a Lucazeau 
(bod 25). 
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Závěr 
Předkládaná práce se zaměřila na komplexní charakteristiku a právní rozbor 

řízení vedeného před Soudním dvorem pod spisovou značkou C-351/12, OSA, a to 

počínaje podáním žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Krajským soudem v Plzni 

přes písemná vyjádření členských států a Komise, ústní jednání před Soudním dvorem a 

stanovisko generální advokátky až po rozsudek ve věci samé, který vyhlásil Soudní 

dvůr dne 27. 2. 2014, přičemž podrobně rozebrala právní argumenty k jednotlivým 

předběžným otázkám. 

V původním řízení před Krajským soudem v Plzni vedeném mezi OSA a 

lázeňským zařízením vyvstaly závažné otázky, jež nebyly (snad s výjimkou jediné z 

nich) dosud na vnitrostátní ani unijní úrovni uspokojivě zodpovězeny: zda je výjimka 

zakotvená v § 23 větě třetí autorského zákona slučitelná s výjimkami stanovenými 

v unijní směrnici 2001/29, pokud jde o zproštění povinnosti lázeňských zařízení 

k platbě autorské odměny za televize a rádia na jejich pokojích; zda se znění Informační 

směrnice může dovolávat jednotlivec ve sporu s dalším jednotlivcem; zda je s unijním 

právem slučitelný monopol pro jediného kolektivního správce a zda ze strany tohoto 

monopolního správce nedochází ke zneužití jeho dominantního postavení. 

Jednotlivé kapitoly práce popsaly tyto otázky a podrobně se s nimi 

vypořádaly; úvahy autora pak byly konfrontovány s rozsudkem Soudního dvora ve věci 

samé.  

Práce uvádí důvody, proč nebylo možné výjimku v českém autorském zákoně 

podřadit pod žádnou z výluk unijních (a to nejenom pokud jde o lázeňská zařízení), a 

připojuje rovněž judikaturu Soudního dvora relevantní pro řešenou problematiku. 

Rovněž bylo zdůvodněno, proč je nutné upřednostnit rozsudek ve věci SGAE před 

rozsudkem ve věci Del Corso, pokud jde o podobnost skutkových okolností v těchto 

řízeních s věcí řešenou; detailně byly popsány instituty veřejnosti, sdělování, sdělování 

veřejnosti a nové veřejnosti a vysvětleno, proč je třeba dát v tom kterém případě 

přednost výkladu, který v co nejširším rozsahu chrání práva autora a nezbavuje jej 

možnosti získat spravedlivou odměnu. 

Detailně se předkládaná práce zabývala rovněž otázkou, zda je možné dovolávat 

se ustanovení směrnice ve sporu mezi jednotlivci a nabídla alternativní možnost řešení, 

když odmítla přímý účinek unijní směrnice jako nepřípustný a za vhodnější 
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argumentační východisko označila eurokonformní výklad českého autorského zákona. 

Tento názor podepřela judikaturou Soudního dvora a přiblížila názory zastávané 

v odborné literatuře. 

V pojednání o třetí předběžné otázce autor obhájil právní názor, proč je třeba se 

přiklonit k nezbytnosti zakotvení zákonného monopolu pro jediného kolektivního 

správce, přičemž na podporu tohoto tvrzení předložil řadu argumentů; mezi nimi 

efektivitu výběru autorských odměn monopolním kolektivním správcem, nemožnost 

fungování jiného modelu kolektivní správy bez současného přijetí prováděcí unijní 

legislativy, zachování kulturní rozmanitosti v jednotlivých zemích EU, potřebnost 

„územního know-how“ lokálních kolektivních správců, snadnost získání licence pro 

celosvětový repertoár na jednom místě u lokálního kolektivního správce a naopak 

těžkosti, které by vznikly nutností vyhledávat a získávat licence od organizace 

kolektivní správy, která zastupuje toho kterého umělce. 

Práce popsala písemná vyjádření jednotlivých členských států a Komise 

k probíranému řízení a připojila kritické poznámky především k modelu kolektivní 

správy navrhovanému Komisí. Rozebráno bylo i stanovisko generální advokátky 

Eleanor Sharpston. 

Soudní dvůr dal autorovi této práce ve svém rozsudku ve věci samé zapravdu, 

když konstatoval nesoulad české a unijní úpravy týkající se výjimek z provozování 

vysílání ve prospěch lázeňských zařízení, dal přednost nepřímému účinku směrnice 

před účinkem přímým, který označil jako nepřípustný, a konečně zdůraznil nezávadnost 

zakotvení zákonného monopolu pro jednoho kolektivního správce jako 

nejefektivnějšího přístupu k výběru autorských odměn. Poukázal rovněž na skutečnost, 

že zneužití dominantního postavení takového kolektivního správce by mohlo být dáno, 

pokud by tento správce vynucoval nepřiměřené podmínky získávání licencí či by 

požadoval přemrštěné odměny; dodal však, že toto posouzení bude na vnitrostátních 

soudech. 

Práce přinesla ucelený pohled na řízení před Soudním dvorem ve věci C-351/12, 

OSA, a snažila se detailním rozborem řešené problematiky přispět k větší 

informovanosti odborné veřejnosti o tomto řízení, jehož závěry byly jistě způsobilé 

ovlivnit placení autorských odměn i charakter kolektivní správy autorských práv na 

území celé Evropské unie. 



141 
 

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 

SDES Soudní dvůr Evropských společenství (v textu práce i pro tento soudní 

orgán užívána zkratka „SDEU“, stejně jako pro Evropský soudní dvůr) 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 
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Abstrakt 
Název práce: Řízení před SDEU ve věci C-351/12, OSA 

 

Práce se zabývá komplexním zhodnocením řízení před Soudním dvorem 

Evropské unie ve věci C-351/12, OSA, a to od podání žádosti o rozhodnutí o 

předběžných otázkách Krajským soudem v Plzni až po rozsudek ve věci samé. V řízení 

ve věci C-351/12, OSA, byly Soudním dvorem EU zodpovězeny celkem tři předběžné 

otázky: (i) zda je v rozporu s právem Evropské unie, aby výjimky stanovené § 23 větou 

třetí českého autorského zákona požívala i lázeňská zařízení a neplatila tak autorské 

odměny za televizory či rádia umístěná na jejich pokojích, (ii) zda se unijní směrnice 

lze dovolávat vůči jednotlivcům a (iii) zda monopol pro jednoho kolektivního správce 

neodporuje legislativě Evropské unie a zda monopolní kolektivní správce nezneužívá 

svého dominantního postavení. 

Úvod práce krátce představuje zvolené téma a strukturu práce. 

První kapitola je věnována skutkovým okolnostem řešeného případu, úvodu do 

problematiky a argumentaci stran sporu v původním řízení. 

Kapitola druhá se zaměřuje na první položenou předběžnou otázku, přičemž 

popisuje rozhodná ustanovení vnitrostátních, mezinárodních a unijních právních 

předpisů, právní osud výjimek v § 23 autorského zákona i relevantní judikaturu SDEU a 

přidává pohled autora práce na možné zodpovězení první předběžné otázky. 

Třetí kapitola je tvořena studií druhé a třetí položené předběžné otázky, když 

shrnuje vnitrostátní a unijní právní předpisy, předchozí judikaturu Soudního dvora EU; 

její součástí je rovněž komentář ke druhé a třetí předběžné otázce. 

Čtvrtá kapitola je představována přehledem a detailním popisem všech 

písemných vyjádření, jež ve věci OSA předložily členské státy a Komise a rovněž 

stanoviskem generální advokátky. Kapitola přibližuje i průběh ústního jednání před 

Soudním dvorem, které bylo cele věnováno třetí předběžné otázce. 

Kapitola poslední pojednává o rozsudku Soudního dvora ve věci samé, který byl 

vyhlášen dne 27. 2. 2014. Zhodnoceny jsou závěry Soudního dvora, jež učinil ke všem 

předběžným otázkám. 

Závěr pak obsahuje stručné shrnutí práce.  
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Abstract 
Title: CJEU Case C-351/12, OSA 

 

The purpose of this thesis is to analyse the proceedings before the Court of 

Justice of the European Union in case C-351/12, OSA, beginning with the reference for 

a preliminary ruling from the Regional Court in Pilsen until the judgment of the CJEU. 

In case C-351/12, OSA, the CJEU was asked to answer the following three questions: (i) 

if it is in compliance with the EU law to apply the exception stated in Section 23(3) of 

the Czech Copyright Act also to the spa facilities which are thus not obliged to pay 

royalties for performing the broadcast in its bedrooms; (ii) if there is a possibility to rely 

on a directive in a dispute between individuals; (iii) if the monopoly for single 

(monopoly) copyright collecting society is acceptable from the perspective of EU law 

and whether the monopoly copyright society does abuse its dominant position. 

The introduction shortly presents the chosen subject and the structure of the 

thesis. 

Chapter one is dedicated to the facts of the dispute in the main proceedings and 

introduces the issue and legal argumentation of both parties to the main proceedings. 

Chapter two examines the first referred question by summarizing relevant 

provisions of Czech, European and international law, historical development of 

different versions of the exceptions contained in Section 23 of the Czech Copyright Act, 

relevant case-law of the Court of Justice of the EU and adding the view of the author of 

this thesis as to the possible answer to the referred question. 

Chapter three comprises of a study on the second and third referred preliminary 

question and it consists of description of the Czech and EU law relating to the second 

and third question, case-law of the CJEU and is also containing the commentary of the 

author on the matter.  

Chapter four contains the detailed summary and description of all of the written 

observations submitted by the member states, the European Commission and the 

opinion of the Advocate General. This chapter also includes the report from oral hearing 

held before the Court, which was fully dedicated to the third preliminary question. 
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The last chapter refers to the judgment of the Court of Justice of the European 

Union, which was given on February 27, 2014. In this chapter, the ruling of the CJEU 

relating to all of the referred questions is depicted.    

The conclusion briefly summarises the whole thesis. 
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