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Seznam použitých zkratek 

 

AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ze 

dne 7. dubna 2000, v platném znění 

Bernská úmluva 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 

(vyhl. č. 133/1980 Sb.), ve znění změny ze dne 28. 9. 1979 (vyhl. č. 

19/1985 Sb.) 

EPO European Patent Office; Evropský patentový úřad 

Informační směrnice 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 

NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Římská úmluva Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců 

zvukových záznamů a rozhlasových organizací ze dne 26. října 1961 

(vyhl. č. 192/1964 Sb., ve znění opravy č. 157/1965 Sb.) 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie, v textu je užito jednotné zkratky SDEU 

s vědomím, že dříve byla instituce označena jako Evropský soudní 

dvůr („ESD“) 

směrnice 91/250/EHS směrnice Rady ze dne 14. května 1991 (91/250/EHS) o 

právní ochraně počítačových programů 
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směrnice 92/100/EHS 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 

směrnice 96/9/ES směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 

11. března 1996 o právní ochraně databází 

směrnice 2006/115/ES směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze 

dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování 

a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví 

souvisejících s autorským právem 

směrnice 2006/116/ES směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze 

dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a 

určitých práv s ním souvisejících 

TRIPS Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights; Dohoda o 

obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je jednou z 

příloh Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) – sděl. 

č. 191/1995 Sb. 

Všeobecná úmluva o autorském právu Všeobecná úmluva o autorském právu 

revidovaná v Paříži dne 24. července 1971 

(vyhl. č. 134/1980 Sb.) 

WCT WIPO Copyright Treaty; Smlouva Světové organizace duševního 

vlastnictví o právu autorském Ženeva 1996 ze dne 20. prosince 1996 (sděl. 

33/2002 Sb. m. s.) 

WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty; Smlouva Světové organizace 

duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových 

záznamech Ženeva 1996 ze dne 20. prosince 1996 (sděl. 48/2002 Sb. m. s.) 

zákon o vynálezech zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve 

znění pozdějších předpisů (zákon o vynálezech)  
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ZOZ zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona 

č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a 

soudcích), ve znění pozdějších předpisů  
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1 Úvod a metodika práce 

Pojem veřejnosti považuji v oblasti práva duševního vlastnictví za stěžejní. Vždyť 

pokud by nebyly a neměly by být výsledky tvůrčí či vědecké činnosti představeny 

veřejnosti, jistě by nevznikala potřeba takové výsledky duševní práce chránit právem před 

jejich možným zneužitím. Veřejnost hraje důležitou roli u všech forem majetkových 

autorských práv, neboť užití pouze v soukromé sféře nemůže vyvolat žádné 

autorskoprávní nároky.  

K myšlence zabývat se podrobněji problematikou veřejnosti v autorském právu mne 

vlastně přivedla sama veřejnost, a to častými dotazy směřovanými odboru autorského 

práva Ministerstva kultury ČR, kde jsem několik let pracovala jako právník-referent, a 

byla jsem tedy nucena se potýkat s ne příliš jednoduchým výkladem tohoto pojmu. 

Tazatelé se na mě obraceli především s dotazy, zda se v konkrétní situaci užití díla jedná 

o užití díla pro osobní potřebu či zda již je překročena hranice takového užití a vzniká tak 

povinnost sjednat licenci s příslušným kolektivním správcem a za užití díla platit licenční 

poplatek. Vzhledem k tomu, že dotazované oblasti užití děl byly často právě oblastmi 

hraničními, u kterých jednoznačně nelze určit, zda se jedná o užití díla veřejností, a to 

např. poslech rádia v zaměstnání, produkce hudby na soukromé oslavě atd., nebylo 

možno dát uspokojivou a jasnou odpověď všem tazatelům. Jednoznačné řešení případu 

tedy pravidelně troskotalo na výkladu pojmu veřejnost. V odpovědích pak bylo vyhýbavě 

poukazováno na skutečnost, že v konkrétním případě může závazně rozhodnout pouze 

nezávislý soud, jiné výklady jsou pouze nezávazné a záleží rovněž na benevolenci 

kolektivního správce, zda dané užití bude považovat za veřejné a bude tedy vyžadovat 

sjednání licenční smlouvy s uživatelem.  

Po prvotním rozboru české odborné literatury jsem dospěla k závěru, že problematika 

pojmu veřejnosti v autorském právu není detailněji diskutována. Komplexně se tímto 

tématem zabývá článek prof. Karla Knapa otištěný v časopise Právník v r. 19801, který, 

ač s odstupem několika desítek let, je stále v mnohém inspirující a aktuální. 

V předložené práci bych se předně chtěla zabývat otázkou, v jakém kontextu se pojem 

veřejnosti v autorském právu objevuje a v kterých souvislostech nabývá na významu. 

                                                 
1 Knap, K., Pojem veřejnosti v autorském právu, Právník, Ústav státu a práva ČSAV, ročník 1980, s. 1122 

a násl. 
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Tuto otázku si kladu nejprve ve světle práva mezinárodního a evropského, v dalších 

kapitolách zevrubněji v prostředí českého práva. V samostatné kapitole bych ráda učinila 

exkurs do dalších odvětví práva, v nichž je pojem veřejnosti zvláště upraven, a zamyslela 

se nad možnou inspirací pro výklad pojmu v oblasti práva autorského. Stranou nezůstane 

problematika výkladu pojmu veřejnosti zejména v dalších oblastech práva duševního 

vlastnictví, pro něž má „veřejnost“ rovněž velký význam. Protože výklad pojmu má 

především svůj praktický dopad, v jedné z kapitol bude věnována pozornost právě 

oblastem, které jsou z hlediska určení soukromého či veřejného charakteru užití hraniční. 

Interpretace pojmu nečiní potíže jen v České republice, ale i v zahraničí, proto bude 

analyzována i situace v jiných zemích, především evropských. Detailněji bych se pak 

chtěla zabývat právní úpravou těch zemí, které mají zakotvenu vlastní definici pojmu 

veřejnost. Práce nahlédne i do zahraniční judikatury. Rozsáhlejší prostor bude dán 

judikatuře SDEU, která udává směr výkladu pojmu v rámci členských států Evropské 

unie, přičemž diskutován bude i koncept tzv. nové veřejnosti. 

Práce si klade za cíl zjistit, v kterých souvislostech je výklad pojmu veřejnost 

nejproblematičtější, a pokusit se hledat řešení, jak situaci zlepšit. Je přitom možné, že 

bude učiněn závěr, že problematika je vzhledem k možnostem a omezením (např. nutností 

jednotného výkladu v rámci EU) upravena dostačujícím a uspokojivým způsobem. Cílem 

práce je i hledání odpovědi na otázku, zda do výkladu pojmu veřejnost vnáší světlo 

judikatura SDEU. Z rozboru zahraniční právní úpravy a judikatury pak bude možno 

vyvodit, zda je interpretace pojmu v jiných zemích odlišná, či zda ji patřičně podporuje 

v zákoně zakotvená definice a zda je možno se případně přístupem k této problematice 

v zahraničí inspirovat. 

Při zpracování textu využívám následující metody2. Metodou analýzy se snažím 

získat hlubší poznatky o úpravě pojmu veřejnosti v našem právním řádu, v mezinárodním 

i evropském právu a v zahraničních právních systémech. Ze získaných poznatků budou 

tvořeny metodou indukce obecné závěry s cílem zjistit, které oblasti jsou při výkladu 

pojmu nejproblematičtější a kde lze případně najít společná řešení. V práci se uplatní i 

metoda komparace, a to zejména při srovnávání jednotlivých právních řádů a judikatury, 

ale i právních úprav a výkladu pojmu v rámci jediného právního řádu, například srovnání 

                                                 
2 Jakl, L., Metodologie vědy a výzkumu se zaměřením na oblast práv k průmyslovému a jinému 

duševnímu vlastnictví, Metropolitan University Prague Press, 2015, s. 58 a násl. 
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s oblastí průmyslových práv. Využita bude patrně i metoda analogie, kdy po studiu 

příslušné judikatury, zvláště judikatury SDEU, mohou být činěny úvahy o jejím možném 

využití pro obdobné případy. Protože práce bude z velké části založena na rozboru 

dostupné judikatury, lze hovořit i o aplikaci metody kasuistiky.   

Zdrojem informací pro vypracování textu mi bude především česká a zahraniční 

odborná literatura, včetně literatury komentářové a časopisecké, texty mezinárodních 

smluv, předpisů práva EU, právních norem zahraničních právních řádů, judikatura 

evropských států a judikatura SDEU, odborné články dostupné na internetu. Využívám i 

cenné informace poskytnuté zástupci institucí pro ochranu práv duševního vlastnictví a 

kolektivních správců v zahraničí, které jsem za tímto účelem oslovila.  

 

2 Mezinárodní právo a právo EU 

Je třeba předeslat, že samotný pojem veřejnosti svou definici nemá v předpisech 

práva mezinárodního ani práva EU. Nicméně pojem „veřejnost“ či „veřejný“ je zde 

v mnoha obměnách skloňován. Často se ovšem jedná o formulace, jejichž podstata leží 

mimo autorské právo a jejichž výklad spadá do jiných právních oborů – např. pojmy 

„veřejná správa“ (čl. 2 Bernské úmluvy), „veřejný zájem“ (preambule smlouvy WCT), 

„veřejný orgán státu“ (čl. Vter Všeobecné úmluvy o autorském právu), „veřejná 

bezpečnost“ (čl. 5 Informační směrnice), či „veřejná moc“ (čl. 5 Informační směrnice). 

V jiných formulacích ovšem pojem veřejnosti a jeho výklad mají v autorském právu 

význam přímo zásadní. Tak je tomu například v pojmech „veřejné šíření“ (čl. 2bis 

Bernské úmluvy), „veřejný přednes“ (čl. 3 Bernské úmluvy), „veřejné provozování“ či 

„veřejný přenos“ (čl. 11 Bernské úmluvy). Všechna tato užití přitom spadají do skupiny 

práv na sdělování díla veřejnosti, tak jak se v mezinárodním právu vyvinul a byl převzat 

i do práva EU. Ráda bych se proto nadále blíže věnovala právě institutu „sdělování díla 

veřejnosti“ a rovněž pojmu „zveřejnění díla“, v nichž je pojem veřejnosti přímo 

konstitutivní složkou některého z autorskoprávních vztahů a působí vážné autorskoprávní 

důsledky. 
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2.1 Zveřejnění 

Bernská úmluva ve svém článku 3 odst. 3 vymezuje „uveřejněná díla“ jako díla 

vydaná se svolením jejich autorů, ať již rozmnoženiny byly zhotoveny jakýmkoli 

způsobem, pokud nabídka takových rozmnoženin uspokojuje, s ohledem na povahu díla, 

přiměřené potřeby veřejnosti. Zároveň je podle této úpravy stanoveno, že za uveřejnění 

se nepovažuje provozování díla dramatického, hudebně dramatického nebo filmového, 

provedení díla hudebního, veřejný přednes díla literárního, přenos děl literárních nebo 

uměleckých po drátě nebo jejich vysílání rozhlasem či televizí, vystavení díla výtvarných 

umění a zbudování díla architektonického. Z uvedeného je patrné, že pojetí uveřejnění je 

zde mnohem užší, než je tomu v národní úpravě (podle ustanovení § 4 odst. 1 AZ je dílo 

zveřejněno prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením, předvedením, 

vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti). Z hlediska mezinárodněprávní 

ochrany děl je nutno zohlednit vymezení upravené v Bernské úmluvě, co se však týče 

ochrany děl na našem území, uplatní se ustanovení § 107 AZ. Právo na zveřejnění jakožto 

osobnostní právo autora v Bernské úmluvě výslovně zmíněno není, ale je možné 

argumentovat, že implicitně se má podle Bernské úmluvy chránit, což plyne z výjimek 

z ochrany dle čl. 10 a 10bis Bernské úmluvy, kde je podmínkou aplikace právě předchozí 

zveřejnění díla.3   

Ještě úžeji než v Bernské úmluvě je uveřejnění díla definováno ve Všeobecné úmluvě 

o autorském právu. Podle jejího čl. VI se uveřejněním ve smyslu této úmluvy rozumí 

rozmnožení díla ve hmotné formě a veřejné rozšiřování exemplářů díla, které umožňují 

dílo číst nebo je zrakem vnímat. Za zveřejnění se tedy nepovažuje např. uvedení do oběhu 

takových rozmnoženin, které umožňují dílo vnímat jen sluchem, např. prostřednictvím 

zvukového záznamu.4 

Římská úmluva pracuje s pojmem „vydání“, a sice podle čl. 3 písm. d) se vydáním 

rozumí „uvedení rozmnožením zvukového snímku na veřejnost v přiměřeném množství“. 

Smlouva WCT neobsahuje zvláštní definici zveřejnění díla, ale ve svém čl. 3 toliko 

odkazuje na úpravu Bernské úmluvy, když stanoví, že „smluvní strany budou uplatňovat 

                                                 
3 Dobřichovský, T., Osobnostní práva autorská – podněty ke změnám v rámci mezinárodněprávní úpravy, 

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, 2013, s. 32 
4 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 89 
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přiměřeně ustanovení článků 2 až 6 Bernské úmluvy“, tedy i ustanovení upravující pojem 

„uveřejněných děl“. 

Smlouva WPPT rovněž pojem zveřejnění nedefinuje, ovšem zná vlastní definici 

vydání díla. Podle čl. 2 písm. e) je "vydání" zaznamenaného výkonu nebo zvukového 

záznamu nabídnutí rozmnoženin zaznamenaného výkonu nebo zvukového záznamu 

veřejnosti se souhlasem nositele práva a jsou-li rozmnoženiny veřejnosti nabídnuty v 

přiměřeném množství. Je patrné, že definice vydání se podobá definici v Římské úmluvě, 

avšak je širší, protože pokrývá zvláště i vydání zaznamenaného výkonu. Definice vydání 

má ve smlouvě význam pro počítání doby ochrany poskytované výrobcům zvukových 

záznamů (čl. 17 smlouvy), jež trvá nejméně 50 let od konce roku, v němž byl zvukový 

záznam vydán. Nedojde-li k takovému vydání do 50 let od pořízení zvukového záznamu, 

trvá ochranná doba 50 let od konce roku, v němž byl záznam pořízen. Uvedená definice 

se zdá být užší, než je tomu u definice vydání díla v AZ, kdy podle ustanovení § 4 odst. 

2 AZ je dílo vydáno zahájením oprávněného veřejného rozšiřování rozmnoženin, není 

však stanovena podmínka spočívající v množství rozmnoženin, které je třeba rozšířit. 

TRIPS se v čl. 12 zmiňuje o uveřejnění díla rovněž v souvislosti s počítáním doby 

ochrany, která nemá být kratší než 50 let od konce kalendářního roku oprávněného 

uveřejnění díla, vlastní definici uveřejnění díla však TRIPS neobsahuje. 

V právu EU definici pojmu zveřejnění díla ani vydání díla nenalezneme, nicméně 

s oběma pojmy jednotlivé předpisy práva EU pracují. Například směrnice 2006/116/ES 

v čl. 4 zaručuje ochranu dosud nezveřejněných děl, okamžik vydání nebo oprávněného 

sdělení veřejnosti je významný pro výpočet doby trvání práv souvisejících s právem 

autorským (čl. 3).  

V literatuře5 je poukazováno na skutečnost, že pojem zveřejnění, či vydání nebo 

zpřístupnění díla veřejnosti je poněkud obtížné přeložit do různých jazykových mutací, 

aby byl zachován totožný význam jednotlivých termínů ve všech jazycích. Například 

termín „publication“ (v češtině možno přeložit jako vydání) v mezinárodním právu 

předpokládá zpřístupnění díla veřejnosti šířením hmotných rozmnoženin v takovém 

množství, aby byla uspokojena rozumná poptávka veřejnosti, konečně z šíření hmotných 

                                                 
5 Walter, M.M., von Lewinski,S., European Copyright Law, A Commentary, Oxford University Press, 

2010, s. 510 
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rozmnoženin díla vychází i český AZ (srov. výše). Naopak v německy mluvících zemích 

jazykový ekvivalent k „publication“, kterým je „Veröffentlichung“, takové šíření 

hmotných rozmnoženin nepředpokládá, nýbrž lze pod ním rozumět zpřístupnění díla 

veřejnosti jakýmikoli prostředky, zahrnující veřejné provozování díla, přednes, vysílání 

atd. Anglický termín „publication“ proto lépe odpovídá německému termínu 

„Erscheinen“ a naproti tomu anglický jazyk nemá ekvivalent k německému termínu 

„Veröffentlichung“, který tak je nutno do angličtiny překládat opisem jako „making a 

work accesible“ nebo“making a work available“. 

 

2.2 Sdělování veřejnosti 

Pojem veřejnosti se stává stále komplexnějším v souvislosti s vývojem moderních 

technologií. Zatímco v devatenáctém století tento pojem mohl být definován jednoduše 

jako publikum mimo okruh domácnosti, s nástupem bezdrátového vysílání a kabelového 

přenosu a především užití děl v prostředí internetu musela definice sdělování veřejnosti 

zahrnout rovněž individuální osoby, jež jsou členy široké veřejnosti nebo i jen její části a 

kterým je přenos určen. 

Právo na sdělování díla veřejnosti je obecnou kategorií zahrnující jednotlivá práva na 

zpřístupňování díla veřejnosti v nehmotné podobě. Podkategorií práva na sdělování 

veřejnosti je i právo na zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k 

němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo 

obdobnou sítí. Sdělováním díla veřejnosti lze rozumět jakékoli zpřístupňování díla 

v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Kromě tradičních 

způsobů užití, jakými jsou provozování díla, ať již živé nebo ze záznamu, včetně přenosu 

těchto provozování díla, či vysílání díla rozhlasem nebo televizí včetně jeho přenosu a 

provozování, zahrnuje též všechny způsoby užití, které jsou spjaty s digitálním 

prostředím, ať již jde o umožnění přístupu k dílu (making accesible) či o zpřístupnění díla 

(making available)6.   

                                                 
6 Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V., Autorský zákon. Komentář a předpisy související, 

Linde Praha a.s., 2005, s. 101 
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Právo na sdělování díla veřejnosti jako uvedená obecná kategorie bylo zakotveno 

poprvé v rámci smlouvy WCT v roce 1996, a to v jejím čl. 8. Podle tohoto ustanovení 

„mají autoři literárních a uměleckých děl výlučné právo udílet svolení k jakémukoli 

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“. 

Ve starších mezinárodních smlouvách právo na sdělování veřejnosti jako obecná 

kategorie upraveno není. Smlouvy nicméně upravují některá jednotlivá práva, jež je 

možno pod pojem práva na sdělování díla veřejnosti subsumovat. Bernská úmluva tak 

zaručuje autorům právo na provozování (přednes) děl (živě či ze záznamu), přenos tohoto 

provozování (čl. 11 odst. 1 a čl. 11ter odst. 1), vysílání děl, přenos vysílání a provozování 

vysílání (čl. 11bis odst. 1). Všeobecná úmluva o autorském právu upravuje toliko některá 

základní práva autorů, mezi nimi právo udílet svolení k veřejnému provozování a 

provedení a k vysílání rozhlasem či televizí (čl. IVbis). Římská úmluva pak zaručuje 

výkonným umělcům možnost zabránit rozhlasovému vysílání a veřejnému přednesu 

jejich výkonu bez jejich souhlasu (čl. 7). Ani TRIPS neobsahuje definici sdělování 

veřejnosti, nýbrž v čl. 14 odst. 1 zakotvuje práva výkonných umělců k užití výkonů ve 

formě bezdrátového vysílání a veřejného předvádění. 

Za zmínku stojí skutečnost, že v průběhu vyjednávání smlouvy TRIPS se v různých 

fázích přípravy textu smlouvy objevily pokusy o definování pojmu veřejnosti či alespoň 

poskytnutí vodítek k interpretaci tohoto pojmu.7 V červenci 1990 tak návrh smlouvy 

(„text Předsedy“) obsahoval návrh textu sloužícího k vysvětlení pojmu veřejnosti: Se 

zřetelem na právo na veřejné sdělování díla (např. předvedením, představením, 

vystavením, vysíláním, přenosem vysílání díla) veřejné sdělování zahrnuje: veřejné 

sdělování na místě přístupném veřejnosti nebo na jakémkoli místě, kde je shromážděn 

podstatný počet osob přesahujících normální okruh rodiny a jejích nejbližších přátel; nebo 

sdělování přenášeného díla, předvedení nebo představení díla, v jakékoli formě, nebo 

prostřednictvím jakéhokoli zařízení nebo procesu, na místě shora uvedeném nebo 

veřejnosti, bez ohledu na to, zda členové veřejnosti, kterým je umožněno vnímání děl, 

tato mohou vnímat na jediném místě nebo na různých místech, ve stejném čase nebo 

v časech různých. Pozdější „Bruselský návrh“ již takovýto obšírný výklad pojmu 

                                                 
7 Ficsor, M., The Law of Copyright and the Internet, Oxford University Press, s. 166 
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veřejnosti neobsahoval a namísto toho zde bylo zakotveno ustanovení, které odkazovalo 

na dvě ze tří podmínek tzv. třístupňového testu: „Pojem veřejnosti by v národním právu 

členských zemí neměl být vykládán tak, aby tento výklad byl v rozporu s běžným 

způsobem užití díla a aby jím byly nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositelů práv.“ 

Konečné znění dohody již žádný odkaz na „veřejnost“ neobsahuje a vzhledem k tomu, že 

jednání o znění dohody probíhala převážně neformálně, nejsou dochovány ani záznamy 

z jednání, z nichž by bylo patrné, proč z pokusů definovat pojem veřejnost v tomto 

případě sešlo. 

Již jsem výše uvedla, že mezinárodní autorské právo neobsahuje definici pojmu 

veřejnost. V literatuře je však upozorňováno, že je nežádoucí vykládat tento pojem příliš 

úzce, a tak v podstatě jednat proti ochraně práv autorů. Například v souvislosti 

s výkladem článků 11 až 11ter a 14 Bernské úmluvy se konstatuje8, že pojem “veřejnosti“ 

je obvykle interpretován jako protiklad k pojmu „soukromí“, do něhož bezpochyby 

spadají členové nejužšího rodinného kruhu. Zároveň je ovšem třeba mít na paměti, že 

každý rodinný kruh nemůže být považován za kruh soukromý, jelikož v některých 

částech světa tvoří rodinné klany i celou vesnici. Průvodce mezinárodními smlouvami 

týkajícími se autorského práva a práv souvisejících spravovanými WIPO9 se ke konceptu 

veřejnosti vyjadřuje takto: „Bernská úmluva neobsahuje definici podstatného jména 

„veřejnost“ ani přídavného jména „veřejný“. Je nicméně zřejmé, že adjektivum „veřejný“ 

je protikladem k pojmu „soukromý“, a proto všechno, co nelze charakterizovat jako 

„soukromé“, lze zařadit do sféry „veřejné“. Obdobně podstatné jméno „veřejnost“ může 

být vnímáno jako protiklad k pojmu „soukromí“, to znamená všechny osoby, které již 

nelze zařadit do soukromé sféry uživatele. Definice veřejnosti, ať už v psaném právu či 

judikatuře, je v zásadě ponechána členským státům Unie. (…) V každém případě je 

dominantním názor, že za „veřejná“ by měla být považována všechna užití, která 

přesahují rámec rodiny a jejích nejbližších přátel“. Důsledkem skutečnosti, že výklad 

pojmu veřejnost přísluší jednotlivým členům Unie, je však fakt, že pojem různými 

interpretacemi získá také různý obsah a hranice pojmu jsou tak velmi pohyblivé. Tam, 

                                                 
8 von Lewinski, S., International Copyright Law and Policy, Oxford University Press, 2008, s. 151, 

shodně Hugenholtz, P.B., van Velze, S.C., Communication to a New Public? Three reasons why EU 

copyright law can do without a ‘new public’, 2016, s. 2, článek dostupný zde: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2811777 
9 Guide to the Copyright and Related Rights Treaties administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, WIPO, 2003, s. 69, dokument dostupný zde: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/891/wipo_pub_891.pdf 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2811777
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/891/wipo_pub_891.pdf
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kde je veřejné užití definováno široce, je omezen rozsah užití soukromého a naopak.10 

Zmíněný Průvodce mezinárodními smlouvami týkajícími se autorského práva a práv 

souvisejících spravovanými WIPO se v připojeném glosáři pojmů zabývá i pojmem 

veřejnost11. Podle tohoto výkladu lze veřejností rozumět skupinu sestávající 

z podstatného počtu osob mimo normální okruh rodiny a jejích nejbližších přátel. Přitom 

není rozhodné, jestli je skupina osob shromážděna na jediném místě; dostačující je pouhá 

možnost přístupu k dílům a jiným předmětům ochrany. V případech sdělování díla 

veřejnosti (včetně vysílání), a (interaktivního) zpřístupňování díla veřejnosti je 

irelevantní, zda členové veřejnosti, kterým je umožněno vnímání děl a jiných předmětů 

ochrany, tyto mohou vnímat na jediném místě nebo na různých místech, ve stejném čase 

nebo v časech různých.   

Právo ke sdělování díla veřejnosti („making available right“) bylo tedy poprvé na 

mezinárodní úrovni upraveno ve smlouvách WIPO z roku 1996 (WCT, WPPT), přičemž 

zakotvení tohoto práva bylo mimo jiné i důsledkem pochybností odborné veřejnosti, zda 

uvedené právo je možno podřadit pod dosavadní vymezení katalogu práv v Bernské 

úmluvě (čl. 11 a 11bis) a v Římské úmluvě (čl. 7, 12 a 13).12 WIPO smlouvy z roku 1996 

tak poprvé potvrdily pojetí veřejnosti, která zahrnuje i jednotlivé členy veřejnosti, kteří 

mají přístup k dílu individuálně v místě a čase podle své volby. Ve smlouvě WPPT je 

přitom „sdělování veřejnosti výkonu nebo zvukového záznamu“ definováno jako „šíření 

zvuků výkonu nebo zvuků anebo vyjádření zvuků zaznamenaných na zvukovém záznamu 

veřejnosti, uskutečňovaný jakýmkoli jiným způsobem než vysíláním“ (čl. 2 písm. g). 

Právo výkonných umělců na zpřístupňování zaznamenaných výkonů a právo výrobců 

zvukových záznamů na zpřístupňování zvukových záznamů je upraveno jako samostatné 

právo a nikoli jako podkategorie práva na sdělování veřejnosti (čl. 10, čl. 14). 

V právu EU je právo na sdělování veřejnosti zakotveno především v čl. 3 Informační 

směrnice. Znění definice sdělování veřejnosti se přitom shoduje s definicí podle smluv 

WIPO. Členské státy jsou tak povinny přiznat autorům výlučné právo povolit nebo 

zakázat jakékoli sdělování veřejnosti jejich děl, po drátě či bezdrátovými prostředky. 

Součástí tohoto práva je rovněž i sdělování veřejnosti na vyžádání. Pro počítačové 

programy lze právo na sdělování veřejnosti dovodit z ustanovení čl. 4 směrnice 

                                                 
10 Karapapa, S., Private Copying, Routledge, 2012, s. 60 
11 viz pozn. pod čarou č. 9, s. 307 
12 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 230 
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91/250/EHS, pro databáze je právo na sdělování veřejnosti výslovně zakotveno v čl. 5 

směrnice 96/9/ES. 

Pojem veřejnosti však v právu EU definován není. Nicméně z kontextu Informační 

směrnice lze seznat, že veřejnost nemusí být soustředěna na jednom místě a její jednotliví 

členové nemusí vnímat dílo simultánně. Naopak, veřejnost může mít i sukcesivní povahu. 

V literatuře13 se hovoří o tom, že absence definice pojmu veřejnosti je mezerou 

v harmonizaci, protože různý výklad pojmu členskými státy může způsobit narušení 

vnitřního trhu EU. Tuto mezeru v harmonizaci je tím spíše žádoucí vyplnit s ohledem na 

skutečnost, že pojem veřejnosti není definován ani v právu mezinárodním. Vzhledem 

k tomu, že právo EU pro výklad pojmu neodkazuje výslovně na národní úpravy, je nutno 

pojem veřejnosti vykládat jednotně, jak rovněž poukázal SDEU v rozsudku ve věci C-

306/05 SGAE: „(…) z požadavků jak jednotného používání práva Společenství, tak 

zásady rovnosti vyplývá, že znění ustanovení práva Společenství, které, tak jako 

ustanovení směrnice 2001/29, výslovně neodkazuje na právo členských států za účelem 

vymezení smyslu a dosahu tohoto ustanovení, musí být zpravidla vykládáno autonomním 

a jednotným způsobem v celém Společenství“. Rovněž generální advokátka Eleanor 

Sharpston  ve svém stanovisku v této věci zdůraznila význam harmonizace pro vnitřní trh 

EU a uvedla, že je zjevné, že „harmonizace by nebyla možná, pokud by členské státy 

mohly volně vymezit jeden ze dvou základních prvků podstaty takového práva“. 

Již před přijetím Informační směrnice bylo upozorňováno14 na skutečnost, že členské 

státy EU vykládají termín „veřejnost“ různě, a proto užití díla ve formě online přenosu 

na požádání může být v jednotlivých státech nazíráno jako užití soukromého charakteru. 

Zatímco snad byla víceméně vyjasněna otázka užití předmětů ochrany ve formě přenosů 

na požádání, když toto užití bylo upraveno jako užití veřejné, samotný pojem veřejnosti 

zůstal jako nedefinovaný předmětem dalšího výkladu. V dokumentu „Explanatory 

Memorandum“ vydaném Evropskou komisí před přijetím Informační směrnice je doslova 

zmíněno, že je věcí národního práva definovat pojem „veřejnost“15. 

                                                 
13 Walter, M.M., von Lewinski,S., European Copyright Law, A Commentary, Oxford University Press, 

2010, s. 988 
14 Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE on the harmonization of 

certain aspects of copyright and related rights in the Information Society, Explanatory Memorandum, 

Commission of the European Communities, 1997, s. 17, dostupné zde: http://aei.pitt.edu/6216/1/6216.pdf 
15 tamtéž,s. 25 

http://aei.pitt.edu/6216/1/6216.pdf
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V recitalu 23 Informační směrnice se k právu na sdělování veřejnosti výslovně uvádí, 

že tato směrnice by měla pokračovat v harmonizaci práva autora na sdělování veřejnosti. 

Tímto právem by se v širokém smyslu mělo rozumět veškeré sdělování veřejnosti 

nepřítomné v místě, ze kterého sdělování vychází. Toto právo by mělo zahrnovat jakékoli 

sdělování nebo přenos díla pro veřejnost po drátě nebo bezdrátově, včetně vysílání. Toto 

právo by nemělo zahrnovat žádné jiné úkony. Směrnice si rovněž kladla za cíl 

harmonizovat ochranu nositelů práv v případě přenosu děl a jiných předmětů ochrany na 

požádání prostřednictvím sítě. Tato snaha je vyjádřena v recitalu 25 směrnice a ochrana 

se týká užívání v případě tzv. interaktivních přenosů na požádání, které se vyznačují tím, 

že veřejnost má k takovým přenosům přístup z místa a v době, které si zvolí. Nutnost 

širokého výkladu „sdělování veřejnosti“ zdůraznil i SDEU v rozsudku C-306/05 SGAE, 

když uvedl, že „takový výklad se jeví být nezbytným pro dosažení hlavního cíle uvedené 

směrnice, kterým je, jak vyplývá z devátého a desátého bodu odůvodnění, zavedení 

vysoké úrovně ochrany, mimo jiné, autorů, která jim umožní obdržet odpovídající 

odměnu za užívání jejich děl, zejména sdělováním veřejnosti“.  

Nabízí se otázka, jaký vztah je mezi pojmy „sdělování veřejnosti“ upravenými ve 

výše uvedených mezinárodních smlouvách a předpisech práva EU. Odpověď lze nalézt 

v judikatuře SDEU. Například v bodě 51 rozsudku ve věci C-135/10 Marco del Corso 

SDEU konstatoval, že pokud jde o otázku vztahů mezi pojmy „sdělování veřejnosti“ 

uvedenými jednak v Dohodě TRIPS, Smlouvě WPPT a Římské úmluvě, a jednak ve 

směrnicích 92/100 a 2001/29, je důležité připomenout, že podle ustálené judikatury 

Soudního dvora musí být předpisy unijního práva vykládány v největším možném 

rozsahu ve světle práva mezinárodního, zejména týkají-li se takové předpisy právě 

provádění mezinárodní dohody uzavřené Unií (viz zejména rozsudky ze dne 

14. července 1998, Bettati, C-341/95, bod 20, a ze dne 7. prosince 2006, SGAE, 

C-306/05, bod 35). Zároveň SDEU uvedl, že, jak vyplývá z patnáctého bodu odůvodnění 

směrnice 2001/29, jedním z cílů této směrnice je provedení některých nových závazků, 

které pro Unii vyplývají ze Smlouvy WCT a Smlouvy WPPT, které jsou podle téhož bodu 

odůvodnění považovány za významnou aktualizaci mezinárodní ochrany autorského 

práva a práv s ním souvisejících. Za těchto podmínek musí být pojmy obsažené 

v uvedené směrnici vykládány v největším možném rozsahu ve světle těchto dvou Smluv. 

SDEU uzavřel, že pojmy uvedené ve směrnicích 92/100 a 2001/29, jako například pojem 

„sdělování veřejnosti“, musí být vykládány ve světle odpovídajících pojmů obsažených 
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v uvedených mezinárodních smlouvách a takovým způsobem, aby s nimi byly i nadále 

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

a k účelu sledovanému příslušnými ustanoveními mezinárodních smluv v oblasti 

duševního vlastnictví. 

Shodně jak v právu mezinárodním, tak v právu EU, musí být pojem sdělování 

veřejnosti vykládán tak, že stačí pouhá možnost přístupu veřejnosti k dílu, aniž by dílo 

bylo fakticky užíváno. K této otázce se vyjádřil i SDEU v bodě 43 rozsudku ve věci C-

306/05 SGAE: „(…) 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“. 

Dne 14. září 2016 zveřejnila Evropská komise tyto 4 legislativní návrhy, které jsou 

součástmi tzv. druhého copyrightového balíčku: 

 návrh Nařízení, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním 

souvisejících, která se použijí na některé on-line přenosy vysílacích organizací a 

další přenosy televizních a rozhlasových programů 

 návrh Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu 

 návrh Nařízení o přeshraniční výměně kopií některých děl nebo jiných předmětů, 

které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném 

formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, 

zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení  

 návrh Směrnice o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů 

chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou 

mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami 

čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského 

práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti 

Zároveň Evropská komise zveřejnila Sdělení – Podpora spravedlivé, efektivní a 

konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské právo na jednotném digitálním 

trhu.    

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34288
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34288
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34288
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34290
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34292
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34292
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34292
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34292
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34293
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34293
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34293
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34293
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34293
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34287
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34287
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34287
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Je třeba předeslat, že uvedený legislativní počin Evropské komise neznamená pro 

výklad pojmu veřejnosti žádný posun, byť návrhy legislativních textů s pojmem 

veřejnost, zvláště ve spojení „zpřístupnění veřejnosti“ či „sdělování veřejnosti“, pracují. 

Cílem nařízení, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním 

souvisejících, která se použijí na některé on-line přenosy vysílacích organizací a další 

přenosy televizních a rozhlasových programů, je především usnadnění přeshraničního 

poskytování online služeb doplňujících vysílání a přenos vysílání televizních 

a rozhlasových pořadů pocházejících z jiných členských států. Doplňkovými službami se 

rozumí především služby vysílacích organizací umožňující lineární přístup k televizním 

a rozhlasovým pořadům souběžně s vysíláním a tzv. služby zpětného zhlédnutí. 

Jednotlivá ustanovení návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním 

trhu sledují naplňování především následujících cílů: 

- přijetí opatření k přizpůsobení výjimek a omezení digitálnímu a přeshraničnímu 

prostředí. Členské státy by měly zavést povinné výjimky nebo omezení 

umožňující i) vytěžování textů a dat prováděné výzkumnými organizacemi pro 

účely vědeckého výzkumu; ii) digitální užití děl a jiných předmětů ochrany 

výhradně pro ilustrační účel při vyučování a iii) to, aby instituce kulturního 

dědictví pořizovaly kopie děl a jiných předmětů ochrany, které se trvale nacházejí 

v jejich sbírkách, v rozsahu nezbytném pro jejich uchování 

- přijetí opatření ke zkvalitnění postupů udělování licencí a zajišťování širšího 

přístupu k obsahu, se zaměřením na užití komerčně nedostupných děl institucemi 

kulturního dědictví 

- přijetí opatření k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti autorského práva. 

Vzhledem k tomu, že návrh směrnice se týká užití děl v digitálním prostředí, prolíná se 

právo na sdělování veřejnosti obsahem celého návrhu, a to v různých souvislostech. Za 

pozornost stojí zvláště znění recitalu 38 návrhu. Tato úprava se zabývá pojmem sdělování 

veřejnosti ve vztahu ke službám informační společnosti, které umožňují ukládat díla 

chráněná autorským právem nebo jiné předměty ochrany nahrávané jejich uživateli a 

zpřístupňovat je veřejnosti. Přímo znění citovaného recitalu ukládá povinnost 

poskytovatelům služeb uzavřít s nositeli práv licenční dohody, pokud tito poskytovatelé 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34288
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34288
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34288
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34290
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34290
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nejsou vyňati z odpovědnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES 

(směrnice o elektronickém obchodu).  

 

3 Pojem veřejnosti v právním řádu ČR 

S pojmem veřejnost přirozeně pracují různá odvětví práva soukromého, ale i 

veřejného. Je tedy otázkou, zda lze tento pojem v duchu požadavku jednoty právního řádu 

vnímat napříč různými právními disciplínami stejně, či zda je nutno respektovat specifika 

toho kterého odvětví práva natolik, že „veřejnost“ bude mít v rámci každého odvětví svůj 

svébytný obsah. Lze se také zamyslet nad tím, zda se v případě výkladových nesnází 

pojmu veřejnosti v právu autorském není možno nechat inspirovat výkladem v rámci jiné 

právní disciplíny. 

3.1 Pojem veřejnosti v právu veřejném 

V rámci práva veřejného je pojem veřejnosti specificky vykládán zvláště v oblasti 

trestního práva. Spáchání trestného činu „veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném“ 

je přímo znakem skutkové podstaty trestného činu výtržnictví podle ustanovení § 358 

trestního zákoníku nebo kvalifikované skutkové podstaty trestného činu týrání zvířat 

podle ustanovení § 302 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku. Ve výkladovém ustanovení § 

117 trestního zákoníku nalezneme vysvětlení, co se rozumí „veřejným spácháním 

trestného činu“. Podle tohoto ustanovení je trestný čin spáchán veřejně, jestliže je spáchán 

a) obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně 

přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo b) před 

nejméně třemi osobami současně přítomnými. Z dikce části ustanovení pod písm. b) lze 

tedy dovodit, že veřejností se v trestním právu rozumí (pokud se nejedná o případy 

zahrnuté pod písm. a)) alespoň tři osoby současně přítomné. Je zajímavé, že trestní právo 

se na rozdíl od práva autorského vůbec nezabývá povahou vztahu těchto osob, 

„veřejností“ ve smyslu trestněprávním tak nepochybně budou i osoby svázané úzkými 

osobními či rodinnými vztahy. Rovněž na rozdíl od autorského práva trestní právo 

nepřipouští možnost, že by členové veřejnosti byli na místě činu přítomni sukcesivně, ale 

vyžaduje jejich přítomnost současnou. Jak však upozorňuje komentář k trestnímu 
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zákoníku16, musí se jednat o osoby, které jsou způsobilé vnímat jednání pachatele a chápat 

jeho význam či smysl (např. tak tomu nebude u osoby, která sice byla na místě činu, ale 

o jednání pachatele vůbec nevěděla, protože buď spala, anebo byla těžce opilá, anebo 

půjde o dítě velice útlého věku). Právě toto upozornění přímo přivádí na myšlenku, zda 

by v kontextu práva autorského neměla být za relevantní veřejnost považována veřejnost 

určitým způsobem vnímavá ke sdělování díla, a nikoli každá osoba nehledě na svůj věk 

či způsobilost dílo vnímat.   

K nutnosti odlišovat výklad pojmu veřejnost v trestním a autorském právu se 

vyjadřuje judikatura Nejvyššího soudu ČR. V rozsudku ze dne 30. 9. 2004, č.j. 4 Tz 

124/2004 Nejvyšší soud ČR konstatoval, že „pojem sdělování veřejnosti u užití díla je 

zvláštním pojmem autorskoprávním, který je třeba odlišovat od pojmu veřejnosti, jak se 

vytvořil v oblasti práva veřejného.“ V dané trestní věci se jednalo o postih trestného činu 

porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 

podle § 152 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákoníku účinného do 31. 12. 2009, 

spočívajícího v provozování televizního vysílání v pokojích ubytovacího zařízení 

provozovaného pachatelem, a to bez získání příslušného licenčního oprávnění. Zajímavý 

byl názor nižších soudů, které sice uznaly možný vznik odpovědnosti za porušení 

příslušných ustanovení autorského zákona, ovšem zároveň konstatovaly, že „aby mohla 

tato odpovědnost přerůst v odpovědnost trestněprávní, nestačí pouhé umístění televizních 

nebo rozhlasových přístrojů na pokoje zařízení, ale musí dojít ke skutečnému, faktickému 

zásahu do těchto práv, tzn. že musí dojít ke sdělování díla veřejnosti skutečným 

zpřístupněním vysílaných děl a dalších autorskoprávně chráněných výsledků činnosti. 

Ubytovaní hosté musí této možnosti skutečně využít, a to v takovém rozsahu, aby byl 

naplněn pojem veřejnosti a aby byl současně naplněn i materiální znak uvedený v 

ustanovení § 3 odst. 2, 4 tr. zák.“ Nejvyšší soud ČR pak toto stanovisko správně koriguje, 

když k výkladu předmětné skutkové podstaty v trestním zákoně uvádí: „U blanketní 

dispozice uvedeného ustanovení trestního zákona je tedy při hodnocení objektivních 

podmínek trestnosti nutné striktně vycházet z právní úpravy dotčeného odvětví práva, v 

tomto případě autorského práva představovaného v konkrétním případě autorským 

zákonem č. 121/2000 Sb., jenž z hlediska systému práva představuje autonomní oblast 

občanského práva. Stejně je třeba vykládat i pojem autorského zákona „veřejnost“, který 

                                                 
16 Draštík, A., Trestní zákoník (40/2009 Sb.) : komentář, Wolters Kluwer (ČR), dostupné v ASPI 
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je obsažen v ustanovení § 18 tohoto zákona v rámci definování pojmu „sdělování 

veřejnosti“. Rovněž NSČR uvedl, že „není možné se domáhat aplikace pojmů, jako např: 

„veřejně či místo veřejnosti přístupné“ a jejich výkladu ve smyslu, jak je chápe a vykládá 

trestní právo hmotné.“ 

Svým charakterem je veřejnoprávní normou i zákon č. 46/2000 Sb., o právech a 

povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů 

(tiskový zákon). Právě jeho definicí veřejného šíření periodického tisku by snad bylo 

možno se inspirovat i v předpisech autorskoprávních, a to právě pro relativní blízkost s 

aktem zveřejnění autorského díla. Podle ustanovení § 3 písm. f) tiskového zákona se 

veřejným šířením periodického tisku rozumí jeho „zpřístupnění předem individuálně 

neurčenému okruhu osob nebo i osob takto určených, pokud překračují okruh členů 

rodiny vydavatele, který je fyzickou osobou, a s ním spjatého okruhu osobních přátel“. 

Podobně zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve svém ustanovení § 

1 odst. 2 obsahuje svou vlastní definici pojmu „veřejné šíření“. Rozumí se jím 

zpřístupnění neperiodické publikace individuálně neurčenému okruhu osob.  

Zde je možno spatřovat určitou paralelu s právem autorským, protože individuální 

neurčenost okruhu osob je považována za základní kritérium pro posouzení veřejné či 

neveřejné povahy aktu sdělování díla.17 Konečně i komentář k autorskému zákonu č. 

35/1965 Sb. v tomto směru uvádí, že účelovou veřejnoprávní definici zákona č. 37/1995 

Sb. lze povahově uplatnit i pro definování veřejného šíření díla pro účely autorskoprávní, 

když obojí pojetí, jak veřejnoprávní, tak i soukromoprávní, je vzájemně souladné.18  

S pojmem veřejnosti ve spojení veřejně dostupné služby elektronických komunikací 

se vypořádává i zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Podle ustanovení 

§ 2 písm. o) se rozumí veřejně dostupnou službou elektronických komunikací služba 

elektronických komunikací, z jejíhož využívání není nikdo předem vyloučen. Skutečnost, 

že z užívání díla nebude předem nikdo vyloučen, ovšem zřejmě nebude v oblasti 

autorského práva zcela aplikovatelná. Za veřejné provozování díla lze považovat 

například i provozování vůči druhově určenému okruhu osob (např. studenti, členové 

                                                 
17 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 220 
18 Telec, I., Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. C. H. Beck, 1997, s. 146 
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klubu, zaměstnanci společnosti atd.), přičemž lze předpokládat, že osoby mimo takový 

okruh z provozování vyloučeny budou.  

 

3.2 Pojem veřejnosti v právu duševního vlastnictví 

Autorské právo se zařazuje do skupiny práv k duševnímu vlastnictví, přičemž všechna 

tato práva jsou svým způsobem definována právě pomocí pojmu veřejnosti. V dalším 

výkladu bych jim proto ráda věnovala zvláštní pozornost. Jak uvádí Knap19, pojem 

veřejnosti se u práv k nehmotným statkům vyskytuje ve dvou podobách: jako tzv. 

zveřejnění a jako veřejné užití (tj. užití na veřejnosti), na rozdíl od užití v rámci osobního 

soukromí. Zveřejnění je v některých případech právotvornou skutečností z hlediska 

podmínek vzniku a trvání ochrany (např. předuveřejnění vynálezu nebo průmyslového 

vzoru vede zásadně ke ztrátě práva na právní ochranu udělovanou rozhodnutím orgánu). 

Zveřejnit předmět ochrany lze pouze jednou a tímto aktem je právo konzumováno. U 

práva autorského toto však na rozdíl od práv průmyslových platí pouze pro zveřejnění 

oprávněné (§ 4 odst. 1 AZ). Shodně u práva autorského i v oblasti práv průmyslových 

platí, že užití předmětu ochrany v rámci osobní potřeby, pokud je vymezíme jako 

protiklad k užití veřejnému, je volné (§ 30 AZ, § 18 písm. d) zákona č. 527/1990 Sb., o 

vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o 

vynálezech“ – práva majitele patentu nejsou porušena, využije-li se chráněného vynálezu 

při činnosti prováděné pro neobchodní účely).    

Pojem veřejnosti se zásadně odlišně uplatní v právu autorském a v oblasti práv 

průmyslových. Významné rozdíly lze spatřovat zejména v otázce samotného vzniku 

práva. Právo autorské vzniká okamžikem vzniku díla, tedy okamžikem, kdy je dílo jako 

jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné 

podobě. Na vznik práva přitom nemá vliv skutečnost, zda dílo bylo zpřístupněno 

veřejnosti či nikoli. Akt zveřejnění díla je na vzniku autorského práva k dílu zcela 

nezávislý. Oproti autorskému právu, jež vzniká neformálně, je nutno postavit práva 

průmyslová, k jejichž vzniku je ve většině případů nutná formální registrace. Aby mohla 

být průmyslová práva zapsána v příslušném rejstříku, musí být splněny podmínky zápisu, 

                                                 
19 Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M., Práva k nehmotným statkům, CODEX, Nakladatelství 

Hugo Grotia, a.s., Praha 1994, s. 24 
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které jsou vázány právě na skutečnost, zda byl konkrétní předmět, který je přihlášen 

k ochraně, již před datem přihlášení zpřístupněn veřejnosti.   

Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o vynálezech, se patenty udělují na vynálezy, 

které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. 

Podmínka novosti a vynálezecké činnosti se přitom odvozuje od stavu techniky, kterým 

se rozumí vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, 

umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem. Podle § 5 

odst. 1 zákona o vynálezech je vynález nový, není-li součástí stavu techniky. Na závadu 

novosti jsou přitom i nezveřejněné přihlášky vynálezů, které jsou zveřejněny až po dni, 

od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti (ust. § 5 odst. 3 zákona o vynálezech). 

Podle § 6 odst. 1 tohoto zákona je vynález výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro 

odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Stav techniky je však pro 

účely hodnocení této podmínky „zúžen“ o obsah přihlášek vynálezů, které ke dni, od 

něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, nebyly zveřejněny, když obsah takových 

přihlášek přirozeně nemohl být odborníkovi znám.  

Podle Metodických pokynů ÚPV20 pro oblast vynálezů, které popisují doporučenou 

a zobecněnou metodiku postupu řízení před ÚPV, se veřejností rozumí „neomezený 

okruh osob“ a k hodnocení stavu techniky se zde uvádí, že pramen informací (poznatků) 

se považuje za dostupný neomezenému okruhu osob ode dne, kdy kterákoliv osoba se 

mohla seznámit s tímto pramenem informací. Není nutné, aby se kdokoli skutečně 

seznámil s pramenem, je dostačující, že tato samotná možnost existovala. Proto se 

nehovoří o „známosti“ odpovídajících údajů, ale o jejich dostupnosti. Zejména tiskoviny 

se pokládají za dostupné ode dne jejich předání do prodeje (třebaže nebyl ani jediný výtisk 

prodán) nebo ode dne, kdy byly prokazatelně dostupné návštěvníkům knihovny (třebaže 

daný výtisk nebyl použit ani jedním čtenářem). Prameny dostupné pouze osobám z 

omezeného okruhu osob, např. zaměstnancům podniku, se nezahrnou do známého stavu 

techniky. Za základ dostupnosti se nebere počet osob, který se seznámil s informací, ale 

režim této dostupnosti. Využívání vynálezu se pokládá za dostupné neomezenému okruhu 

osob, jestliže k využívání byl umožněn přístup neomezenému okruhu osob ve shora 

uvedeném smyslu, a jestliže využívání probíhalo tak, že pozorovatel, odborník v dané 

                                                 
20 Metodické pokyny ÚPV, ČÁST B - VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ, 

únor 2015, s. 27 
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oblasti techniky, mohl pochopit podstatu tohoto vynálezu. Takto uskutečněné veřejné 

využívání před datem práva přednosti tvoří stav techniky a je na závadu novosti rovněž i 

v těch případech, kdy písemné nebo ústní sdělení o něm je zveřejněno po datu práva 

přednosti přihlášky vynálezu. 

Paralely autorského práva s právem vynálezeckým ve vztahu k pojmu veřejnosti lze 

hledat i ve zveřejnění díla či vynálezu. Zveřejnění díla v autorském právu, podobně jako 

zveřejnění vynálezu, vede k volnosti užití. V autorském právu v tom smyslu, že lze na 

základě § 29 odst. 2 AZ aplikovat ustanovení § 30 vztahující se k volnému užití pro 

osobní potřebu. Vynález svým zveřejněním uskutečněným ještě před přihlášením 

k ochraně ztrácí svou novost, což má za následek ztrátu práva vynálezce na ochranu jeho 

vynálezu.21 

Skutečnost, že je pojem veřejnosti předmětem výkladu i v právu patentovém, 

dokazuje i praxe odvolacího orgánu Evropského patentového úřadu (Boards of Appeal of 

the European Patent Office). Podle ustanovení článku 54 odst. 1 Evropské patentové 

úmluvy se vynález považuje za nový, není-li součástí stavu techniky. Podle odstavce 2 

tohoto ustanovení stav techniky obsahuje všechno, co bylo zpřístupněno veřejnosti 

písemným nebo ústním popisem, využíváním nebo jiným způsobem přede dnem podání 

evropské patentové přihlášky. Jak je patrné ze sbírky rozhodnutí odvolacího orgánu 

Evropského patentového úřadu22, objevuje se téma veřejnosti a nutnost výkladu tohoto 

pojmu v rozhodovací praxi odvolacího orgánu EPO poměrně často. Tak například EPO 

konstatoval, že k tomu, aby byla informace zpřístupněna veřejnosti, stačí, aby byla 

zpřístupněna jen jedinému členu veřejnosti, který nemá povinnost ji držet v utajení 

(rozhodnutí č. T 1081/01, T 229/06, T 1510/06, T 1309/07, T 2/09, T 834/09, T 1168/09). 

Podle ustálené praxe je ke zpřístupnění veřejnosti dostačující, pokud je zboží prodáno 

jedinému kupci, který nemá povinnost udržovat informaci v utajení (T 482/89), a to ani 

když je takto prodán prototyp vynálezu, který sám má být udržován v utajení, dokud 

nebude vyráběn sériově (T 1022/99). EPO dokonce zdůraznil, že k uznání zpřístupnění 

veřejnosti nevadí, pokud byl předmět prodán osobě, která není odborníkem v příslušném 

oboru (T 953/90, T 969/90). Na druhou stranu, pokud byla informace zpřístupněna ústní 

                                                 
21 srov. Knap, K., Pojem veřejnosti v autorském právu, Právník, Ústav státu a práva ČSAV, ročník 1980, 

s. 1133 a násl. 
22 Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 8. vydání, červenec 2016, dostupné 

zde: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html  
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formou na semináři, považuje se za zpřístupněnou veřejnosti, pouze pokud mezi 

posluchači byli odborníci způsobilí rozumět problematice (T 877/90). Podle rozhodovací 

praxe je informace zveřejněna, pokud byla zpřístupněna i jen omezenému počtu osob (T 

877/90 – kongres, T 228/91 – kurz). Bylo rovněž rozhodnuto, že pojem veřejnosti 

nepředpokládá žádný minimální počet osob, speciální jazykové znalosti nebo stupeň 

vzdělání (T 165/96 – technická informace se objevila toliko v dánštině v letáčku 

distribuovaném v inzertních novinách na předměstí Kodaně). Naproti tomu zaměstnanci 

společnosti zásadně relevantní veřejností nejsou (T 1085/92). EPO dovodil, že pokud 

v okamžiku předání informace byl její příjemce ve speciálním vztahu s poskytovatelem 

informace, nemůže být příjemce považován za člena veřejnosti (T 1081/01). Ani když 

později takový speciální vztah zanikne, takže příjemce již může informaci předat dál, 

nečiní to tuto informaci zpřístupněnou veřejnosti (T 1057/09). Lodní motor instalovaný 

do prostoru přístupného lodní posádce byl takto zpřístupněn veřejnosti (T 398/90). Podle 

názoru EPO je nepochybné, že pracovník veřejné knihovny, který v knihovně přijímá 

nové dokumenty, je členem veřejnosti, který nadto není nijak vázán povinností utajení a 

navíc jeho hlavní funkcí jakožto pracovníka veřejné knihovny je poskytovat informace 

veřejnosti (T 834/09). V případu T 314/99 sice diplomová práce byla do knihovny 

hamburské univerzity přijata před datem priority, nicméně to nebylo uznáno na úkor 

novosti, protože v té době ještě nebyla katalogizována a připravena pro veřejnost.     

Obdobně jako v úpravě týkající se oblasti patentů, podle zákona č. 478/1992 Sb., o 

užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny podmínky ochrany 

užitných vzorů. Podle ustanovení § 1 tohoto zákona se chrání užitnými vzory technická 

řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově 

využitelná. Podle ustanovení § 4 je technické řešení nové, není-li součástí stavu techniky, 

přičemž stavem techniky se rozumí vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší 

přihlašovateli užitného vzoru právo přednosti, zveřejněno. 

Pro kategorii průmyslových vzorů jsou podmínky ochrany stanoveny zákonem č. 

207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o 

vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o ochraně průmyslových vzorů). Podle ustanovení § 3 odst. 1 

tohoto zákona je průmyslový vzor způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální 

povahu. Podle ustanovení § 4 se průmyslový vzor považuje za nový, nebyl-li přede dnem 
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podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný 

průmyslový vzor. Podle ustanovení § 5 téhož zákona průmyslový vzor vykazuje 

individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, 

se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který 

byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva 

přednosti. V ustanovení § 6 zákona je dále přesně vymezeno, co lze rozumět pod pojmem 

„zpřístupnění veřejnosti“ pro účely posouzení podmínky novosti a individuální povahy 

průmyslového vzoru. Platí domněnka, že „průmyslový vzor byl zpřístupněn veřejnosti, 

byl-li zveřejněn na základě zápisu do rejstříku nebo vystaven, užíván v obchodě nebo 

jinak zveřejněn s výjimkou případů, kdy zpřístupnění nemohlo vejít ve známost v 

odborných kruzích činných v rámci Evropských společenství a specializovaných v daném 

oboru během normálních obchodních činností přede dnem podání přihlášky nebo přede 

dnem vzniku práva přednosti. Průmyslový vzor však není považován za zpřístupněný 

veřejnosti tehdy, pokud s ním byla seznámena třetí osoba pod výslovnou či 

předpokládanou podmínkou důvěrnosti“.  

Zatímco národní úprava průmyslových vzorů zná toliko institut zapsaného 

průmyslového vzoru, chtěla bych zde zmínit specifikum úpravy průmyslových vzorů 

v právu Evropské unie, a sice institut tzv. nezapsaného průmyslového vzoru Společenství 

upravený v nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) 

vzorech Společenství. Zatímco zapsaným (průmyslovým) vzorem Společenství je 

chráněn průmyslový vzor, je-li zapsán způsobem stanoveným tímto nařízením, 

nezapsaným (průmyslovým) vzorem Společenství je chráněn průmyslový vzor, je-li 

zpřístupněn veřejnosti způsobem stanoveným tímto nařízením. Nezapsaný průmyslový 

vzor Společenství je přitom slabší ochranou průmyslového vzoru než průmyslový vzor 

zapsaný a poskytuje svému majiteli pouze právo zabraňující jeho kopírování. Ochrana se 

proto nemůže vztahovat na výrobky, které jsou výsledkem použití vzoru, ke kterému 

nezávisle dospěl jiný původce průmyslového vzoru.  

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o 

soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOZ) sice 

nepracuje s pojmy jako zveřejnění označení či ochranné známky nebo jejich zpřístupnění 

veřejnosti, ze znění předpisu je však patrné, že existence označení či ochranné známky 
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způsobuje závažné právní důsledky např. tím, že způsobují relativní zápisnou 

nezpůsobilost označení přihlášeného k ochraně později (§ 7 odst. 1 ZOZ) nebo naopak 

vlastník ochranné známky s pozdějším datem přihlášení je povinen strpět práva 

předchozího uživatele shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení 

vznikla před podáním přihlášky (§ 10 odst. 2 ZOZ). Existence ochranné známky a 

označení způsobilého vyvolat takové následky totiž předpokládá, že budou užívány 

v obchodním styku pro výrobky nebo služby (§ 7 odst. 1 písm. g) ZOZ, § 13 ZOZ), a tedy 

budou užívány ve vztahu k široké veřejnosti. 

Účelem ochranné známky je především umožnit rozlišení výrobků a služeb jedné 

osoby od výrobků a služeb osoby druhé. Tato rozlišovací funkce ochranné známky slouží 

spotřebiteli, tedy členovi veřejnosti, individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje. 

Skutečnost, jestli přihlašované označení bude plnit svou rozlišovací funkci, zkoumá 

průzkumový pracovník v průběhu řízení o zápisu ochranné známky, přičemž se každé 

označení posuzuje z hlediska tzv. průměrného spotřebitele. Průměrnými spotřebiteli se 

rozumí23 zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží nebo služeb, 

pro které se přihlašované označení užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného 

druhu zboží nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem zboží 

nebo služeb, pro které se přihlašované označení užívá. ZOZ umožňuje podle ustanovení 

§ 5 i zápis nedistinktivního označení, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení 

získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve 

vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do 

rejstříku, rozlišovací způsobilost. Nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné 

známky vyžaduje, aby přinejmenším významná část relevantní veřejnosti díky této 

ochranné známce rozpoznala, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí z určitého 

podniku24. 

V praxi EUIPO se namísto kritéria průměrného spotřebitele objevuje termín 

„relevantní veřejnost“(„relevant public“), i když ze znění jednotlivých rozhodnutí je 

patrné, že relevantní veřejností jsou i zde právě „průměrní spotřebitelé“. Označení je i 

zde zkoumáno z hlediska průměrného spotřebitele dotčeného zboží, který je dobře 

informovaný, pozorný a obezřetný. Je nutno vzít v potaz, že míra pozornosti spotřebitele 

                                                 
23 Metodické pokyny ÚPV, ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY, únor 2015, s. 12 
24 tamtéž, s. 14 
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se liší podle druhu výrobků a služeb, které jsou pod označením nabízeny. Menší 

pozornost bude veřejnost věnovat např. zboží denní spotřeby prodávanému ve velkém 

množství za nízké ceny.25  

Na tomto místě bych pro blízkost k právu duševního vlastnictví ráda zmínila i úpravu 

institutu obchodního tajemství, jehož porušení je vymezeno jako jedna ze skutkových 

podstat nekalé soutěže. Podle ustanovení § 504 NOZ obchodní tajemství tvoří 

konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 

nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém 

zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Ač pojem veřejnosti není zmíněn, ze znění 

ustanovení („zajišťuje utajení“) je zřejmé, že ochrana skutečností před zpřístupněním 

veřejnosti je hlavním účelem úpravy obchodního tajemství. Nicméně jakkoli se jedná o 

skutečnosti, které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné (a utajení tedy rovněž 

musí směřovat vůči osobám z těchto kruhů), mohou takové skutečnosti být běžně 

dostupné třeba v kruzích vědeckých26. Pojem veřejnosti, resp. utajení zde tak není 

absolutní. Pojem „příslušné obchodních kruhy“ je neurčitým právním pojmem, jehož 

výklad bude záviset na povaze i okolnostech jednotlivých případů. Vyložen musí být 

pojem "příslušné obchodní kruhy", jimiž může být chápán i okruh specialistů 

technických, výrobních i jiných27. Za obchodní tajemství mohou být považovány i 

patentové přihlášky a přihlášky užitných nebo průmyslových vzorů, nejsou-li zveřejněny. 

Případná známost v jednom nebo několika podnicích ještě neznamená, že jde o 

skutečnosti běžně dostupné. Dokonce se uvádí příklady z německé judikatury, podle níž 

jde o tajemství i tehdy, je-li známo určitému, třeba velmi širokému, okruhu osob, jež je 

dalším okruhům osob tají.28 Zajímavá je i otázka teritoriální. Skutečnosti obecně známé 

na určitém území mohou totiž na jiném místě naplňovat znak běžné nedostupnosti. 

 Porušením obchodního tajemství je podle ustanovení § 2985 NOZ jednání, jímž 

jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije 

obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl a) tím, že mu 

tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru 

                                                 
25 např. rozhodnutí Tribunálu ze dne 4. 10. 2016 ve věci T-549/14, bod 65 a judikatura tam citovaná 
26 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., Občanský zákoník. Komentář. Svazek I, Wolters Kluwer, komentář k § 

504 
27 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI, Wolters Kluwer, komentář k 

§ 2985 
28 Čada, K., Obchodní tajemství a know-how, Úřad průmyslového vlastnictví, 1997, s. 13 a násl. 
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k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k 

níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, nebo b) vlastním nebo cizím jednáním 

příčícím se zákonu. 

Nad tím, zda se pojem veřejnosti vykládá shodně v právu autorském a v oblasti práv 

průmyslových, je zajímavé se zamyslet především tam, kde může reálně vzniknout 

souběh těchto práv. Nasnadě je především souběh práva autorského s právy k ochranné 

známce a průmyslovému vzoru, nelze ovšem vyloučit ani souběh práva autorského a práv 

k vynálezu na jednom předmětu, byť posledně zmíněná práva se budou týkat funkčních 

vlastností a autorské právo bude předmět chránit jako výsledek tvůrčí činnosti svého 

autora.    

Lze si například představit situaci, že průmyslově využitelný design, který má být 

později přihlášen k ochraně průmyslovým vzorem, a který je nepochybně již chráněn 

autorským právem, bude v rámci společnosti, jejíž zaměstnanec je autorem díla, znám 

všem ostatním pracovníkům společnosti, s nákresy vzoru budou rovněž seznámeni 

zástupci dalších společností, které mají v budoucnu zabezpečit výrobu a distribuci 

výrobků zhotovených podle původního designu. Na jednáních všech zmíněných osob se 

budou diskutovat parametry designu, materiál k jednání s vyobrazením designu bude 

rozeslán elektronickou poštou všem zúčastněným, k jednání budou vytištěny dokumenty 

obsahující návrh designu. Design tedy bude znám mnoha osobám, které však, jak plyne 

z povahy věci, budou mlčky vázány k utajení před osobami mimo zúčastněné společnosti. 

V nastíněném případě tak bude autorské dílo nepochybně užíváno a podle mého názoru, 

vzhledem k vyššímu počtu zainteresovaných osob z různých společností, i zveřejněno. 

Na druhou stranu zřejmě nepůjde o relevantní „předuveřejnění“ designu ve smyslu 

ustanovení § 6 zákona o ochraně průmyslových vzorů (Průmyslový vzor nebude 

považován za zpřístupněný veřejnosti, pokud s ním byla seznámena třetí osoba pod 

předpokládanou podmínkou důvěrnosti.) a takovéto zpřístupnění omezenému okruhu 

osob nebude na překážku novosti průmyslového vzoru. Pokud design bude chtít zapsat 

jako průmyslový vzor společnost, se kterou bylo jednáno o pozdější výrobě předmětů 

podle navrhovaného designu, a s níž již mezitím byla sjednána licenční smlouva týkající 

se užití autorského díla, bude se svou přihláškou pravděpodobně úspěšná. 

Podobná situace nastala právě v příkladu, který bych ráda na tomto místě uvedla. 

Domnívám se, že na příkladech z praxe, které se týkají souběhu autorského práva 



32 

 

s právem průmyslových vzorů, si snad lze dobře uvědomit rozdílné vnímání pojmu 

veřejnosti v obou těchto odvětvích práva duševního vlastnictví. Příklad se sice týká 

registrovaného průmyslového vzoru Společenství, nicméně principy právní ochrany 

designu jsou v podstatě totožné v národním zápisném systému, jak byl nastíněn výše, 

stejně jako v řízení o průmyslovém vzoru Společenství. Podle ustanovení článku 4 odst. 

1 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech 

Společenství je průmyslový vzor chráněn právem k průmyslovému vzoru, pokud je nový 

a má individuální povahu. Podle ustanovení článku 5 odst. 1 tohoto nařízení je 

průmyslový vzor považován za nový, pokud nebyl zpřístupněn veřejnosti shodný 

průmyslový vzor v případě zapsaného průmyslového vzoru Společenství přede dnem 

podání přihlášky k zápisu nebo, pokud je uplatněno právo přednosti, přede dnem vzniku 

práva přednosti. Podle ustanovení článku 6 odst. 1 má průmyslový vzor individuální 

povahu, pokud se celkový dojem, který vyvolá u informovaného uživatele, liší od 

celkového dojmu vyvolaného u tohoto uživatele průmyslovým vzorem, který byl 

zpřístupněn veřejnosti v případě zapsaného průmyslového vzoru Společenství přede 

dnem podání přihlášky k zápisu nebo, bylo-li uplatněno právo přednosti, přede dnem 

vzniku práva přednosti. Obdobně jako v národní úpravě, i v nařízení (konkrétně v čl. 7) 

je přesně specifikováno, co se rozumí pod pojmem zpřístupnění veřejnosti. Pro účely 

posouzení podmínek novosti a individuální povahy průmyslového vzoru je vzor 

„považován za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl na základě zápisu zveřejněn nebo jinak 

oznámen, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden ve veřejnou 

známost přede dnem uvedeným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo v čl. 

5 odst. 1 písm. b) nebo čl. 6 odst. 1 písm. b) s výjimkou případů, kdy tyto skutečnosti 

nemohly vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a 

specializovaných v daném oboru během obvyklých obchodních činností. (Průmyslový) 

vzor se však nepovažuje za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl sdělen pouze třetí osobě 

pod výslovnou nebo mlčky předpokládanou podmínkou jeho utajení“. V daném případě29 

došlo k přihlášení designu, představujícího sklenice na med, k ochraně průmyslovým 

vzorem Společenství společností, která měla s autorem sjednánu licenční smlouvu k užití 

designu jako autorského díla. Autor ovšem nesouhlasil se zápisem průmyslových vzorů 

                                                 
29 rozhodnutí oddělení pro prohlášení neplatnosti Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 

21.6.2013, č.sp. ICD 8822, týkající se průmyslového vzoru Společenství č. 000484639-0001, rozhodnutí 

dostupné zde: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/case-

law/invalidity/ICD%20000008822%20decision%20(DE).pdf 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/case-law/invalidity/ICD%20000008822%20decision%20(DE).pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/case-law/invalidity/ICD%20000008822%20decision%20(DE).pdf
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Společenství a podal návrh na prohlášení vzorů za neplatné, a to mimo jiné z důvodu 

nedostatku podmínky novosti a odvolával se i na předchozí zveřejnění vzoru ve 

smlouvách s obchodními partnery. Podle rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním 

trhu ze dne 21.6.2013 však byl návrh zamítnut, přičemž podle jeho odůvodnění 

navrhovatel neprokázal, že by vzor byl přede dnem přihlášení zveřejněn, když naopak ze 

smluvní dokumentace mělo být zřejmé, že smluvní partneři mají zájem na tom, aby 

neohrozili novost vzoru, který měl být teprve přihlášen k ochraně. I když tedy vzor byl 

užíván ve smyslu autorskoprávním, nedošlo ke zpřístupnění veřejnosti podle nařízení o 

průmyslových vzorech Společenství. 

 

4 Pojem veřejnosti v autorském zákoně 

4.1 Pojem veřejnosti obecně 

Pojem veřejnosti se v autorském zákoně (zákon č. 121/2000 Sb.) vyskytuje na mnoha 

místech a v různých souvislostech. Nutno dodat, že ne vždy tento termín působí 

výkladové problémy, v řadě případů lze vystačit s obecným významem slova, nebo se lze 

opřít o výklad, který je pojmu veřejnost přikládán v jiných právních oblastech (např. 

práva správního či obchodního). Jako relativně neproblematický se proto výklad pojmu 

jeví v případě užití výrazu „veřejný zájem“ (§ 3 AZ), „veřejná bezpečnost“ (§ 34, § 92 

AZ), „orgány veřejné správy“ (§ 35 AZ) či „veřejná soutěž“ (§ 61 AZ).  

O něco problematičtějším může být z hlediska výkladu formulace „veřejného 

prohlášení autora“ (§§ 7, 27 AZ), která se v současném autorském zákoně uplatňuje 

v souvislosti s dílem anonymním a pseudonymním. Okamžik „veřejného prohlášení“ má 

u těchto děl význam jednak z hlediska zastupování a ochrany práv a jednak především 

z hlediska výpočtu trvání majetkových práv k autorskému dílu. Až do okamžiku 

„veřejného prohlášení“ autora zastupuje autora při výkonu a ochraně práv autorských k 

dílu vlastním jménem a na jeho účet osoba, která dílo zveřejnila, není-li prokázán opak; 

veřejného prohlášení autora není třeba, je-li jeho pravé jméno obecně známo. Okamžik 

„veřejného prohlášení“ rovněž mění způsob výpočtu trvání majetkových práv 

k autorskému dílu, kdy napříště není pro výpočet rozhodným okamžik oprávněného 

zveřejnění díla, ale doba se počítá obecně podle ustanovení § 27 odst. 1 AZ, kdy autorská 



34 

 

práva majetková trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. I když je 

v autorském zákoně veřejné prohlášení ve výše uvedeném smyslu zakotveno, přesnější 

vymezení obsahu této formulace zde však chybí, tedy není zcela zřejmé, co musí autor 

učinit, aby byl „veřejně prohlášen“ a kdo tvoří relevantní veřejnost. Podle komentáře 

autorů Telce a Tůmy30 „k tomu, aby se jednalo o autorovo prohlášení „veřejné“, je vhodné 

je učinit například prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků anebo i jiným 

způsobem, avšak takovým, aby bylo prohlášení adresováno individuálně neurčenému 

okruhu osob, tj. veřejnosti (ve smyslu určenosti komukoli, každému). Nepostačuje proto 

pouhé prohlášení v autorově soukromí, na jeho pracovišti apod.“ Okamžik veřejného 

prohlášení autora osiřelého díla je podle ustanovení § 27 odst. 9 ve spojení s § 27 odst. 3 

AZ významným i pro počítání doby ochrany těchto děl. 

Rovněž pojem „veřejného prostranství“, který je užit v ustanovení § 33 AZ (zákonná 

licence pro užití díla umístěného na veřejném prostranství) se zdá být z hlediska výkladu 

tohoto ustanovení poměrně nekonfliktní. Veřejným prostranstvím se podle tohoto 

ustanovení rozumí náměstí, ulice, park, veřejné cesty nebo jiné veřejné prostranství. Při 

nahlédnutí do judikatury sousedního Německa, jehož autorský zákon obsahuje úpravu 

zákonné licence podobné té české31, ovšem zjišťujeme, že i tento pojem může vyvolat 

určité výkladové pochybnosti. V případě, který byl završen rozsudkem Spolkového 

soudního dvora ze dne 5. 6. 200332, byl známý dům architekta Hundertwassera ve Vídni 

fotograficky zachycen ze soukromého bytu v protějším domě, protože tak autor docílil 

atraktivnějších záběrů, než z ulice. V daném případě byla aplikovatelnost této zákonné 

licence popřena a bylo konstatováno, že se licence vztahuje pouze na ty části budovy, 

které jsou viditelné z ulice či náměstí. Z rozsudku, který by byl snadno použitelný i na 

českou úpravu, tedy vyplývá, že k užití této zákonné licence nestačí, nachází-li se dílo 

samotné na veřejném prostranství, nýbrž dílo musí být rovněž z veřejného prostranství 

zachyceno.      

                                                 
30 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 109 
31 Podle ustanovení § 59 německého autorského zákona je přípustné rozmnožovat, rozšiřovat nebo veřejně 

zpřístupňovat díla, která se trvale nacházejí na veřejných cestách, ulicích nebo náměstích, malířskou, 

grafickou nebo fotografickou technikou nebo filmem. (§ 59 Werke an öffentlichen Plätzen: (1) Zulässig ist, 

Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei 

oder Graphik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich 

wiederzugeben.)  
32 rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 5. 6. 2003, sp.zn. I ZR 192/00, „Hundertwasser-Haus“ 
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Zvláštní pozornost ovšem zasluhují formulace, jejichž významové těžiště spočívá 

právě v oblasti autorského práva. Tak tomu je zejména u pojmu „zveřejnění“ (§ 4 AZ) či 

„sdělování díla veřejnosti“ (§ 18 AZ). Těmto pojmům proto bude věnována zvláštní 

pozornost. 

Nabízí se otázka, zda v případě „zveřejnění“ a „sdělování veřejnosti“ oba tyto pojmy 

pracují se stejným okruhem veřejnosti nebo zda pod pojem veřejnost v jednotlivých 

případech spadá jiný okruh osob. Knap ve svém příspěvku33 uvádí názor, že základem 

pojmů zveřejnění díla a jeho veřejného provozování jsou dva rozdílné pojmy veřejnosti a 

tento názor měl být v teorii autorského práva odůvodňován nutností zřetele na rozdílnost 

mezi zájmy autora vyžadujícími ochranu v každém z obou případů. Podle jednoho 

z názorů „má zveřejnění díla za následek omezení práv autora. Zde je tedy v zájmu autora, 

aby pojem veřejnosti nebyl chápán příliš úzce, aby ztráta práva nastala co nejpozději. 

Naproti tomu je při veřejném provozování díla v zájmu autora, aby oblast volného užití 

jeho díla byla co nejvíce omezena úzkým pojetím pojmu veřejnosti.“ V uvedeném 

Knapově příspěvku je však dále upozorňováno, že zveřejnění díla může být i ve prospěch 

autora a poukaz na rozdílnost zájmů autora v obou jednotlivých případech se tak nejeví 

příliš přesvědčivě. Přísnější pojetí „veřejnosti“ v pojmu zveřejnění díla se však podle 

tohoto příspěvku odráží například i ve znění čl. 3 odst. 3 Bernské úmluvy, kde je pojem 

zveřejnění vázán jen na vydání díla v takovém rozsahu, aby nabídka vydaných 

rozmnoženin uspokojila s ohledem na povahu díla potřeby veřejnosti. 

Komentář autorů Telce a Tůmy podobně v tomto ohledu upozorňuje, že v případě 

zveřejnění díla je nutno posuzovat pojem veřejnosti v užším smyslu, než je tomu 

v souvislosti s posuzováním veřejné povahy sdělování díla, a to vzhledem k objektivní 

povaze aktu „zveřejnění díla“ a jeho zásadnímu významu pro případná omezení 

výlučného autorského práva, která ze zveřejnění díla vyplývají. Podle komentáře se jedná 

o výklad restriktivní, který je odůvodněn důsledky zveřejnění díla v podobě možnosti 

uplatnění bezúplatných zákonných licencí.34 Pro srovnání zde uvádím příklad Německa, 

kde se mezi odbornou veřejností střetávají dva názory na totožnost či rozdílnost obsahu 

pojmu veřejnosti v případě zveřejnění a v případě sdělování veřejnosti. V současné době 

                                                 
33 Knap, K., Pojem veřejnosti v autorském právu, Právník, Ústav státu a práva ČSAV, ročník 1980, s. 

1132 a násl. 
34 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 85 
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především v rozhodovací soudní praxi převažuje názor, že obsah pojmů je totožný (k 

tomu blíže viz kapitola 6.2). 

K rozdílům mezi zveřejněním díla a veřejným užitím díla patří i fakt, že zatímco ke 

zveřejnění může dojít toliko jednorázově, díla lze veřejně užívat opakovaně 

v neomezeném počtu případů. 

Vzhledem k tomu, že podstatná část této práce je věnována institutu práva na 

sdělování veřejnosti, kde právě „veřejnost“ je jeho konstitutivním prvkem, chtěla bych se 

na tomto místě stručně zmínit o ostatních právech na užití díla upravených v autorském 

zákoně a konkrétně se zamyslet nad jejich vztahem k pojmu veřejnost. 

Kromě práva na sdělování veřejnosti (§ 18 AZ) autorský zákon upravuje zejména 

právo na rozmnožování díla (§ 13 AZ), právo na rozšiřování originálu nebo 

rozmnoženiny díla (§ 14 AZ), právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15 

AZ), právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16 AZ) a právo na 

vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17 AZ).  

Vzhledem k tomu, že v úpravě práva na rozmnožování díla (§ 13 AZ) se nehovoří o 

rozmnožování díla veřejnosti, je nutno za užití díla ve formě rozmnožování považovat i 

rozmnožování pro osobní potřebu, pro které autorský zákon v ustanovení § 30 stanoví 

omezení autorského práva formou volného užití. Podobná úprava je zvolena i v článku 2 

Informační směrnice, který považuje rozmnožování pro osobní potřebu za součást 

výlučného autorského práva, k němuž mohou členské státy stanovit výjimku. 

Podobně jako u výše zmíněného rozmnožování díla ani u užití díla formou rozšiřování 

(§ 14 AZ) se nejedná pouze o užití veřejné, ale výkonem výlučného autorského práva ve 

formě rozšiřování je i rozšiřování pro osobní potřebu, k němuž se však vztahuje omezení 

autorského práva upravené v ustanovení § 30 a které je tak považováno za volné. 

Stejně je nutno hodnotit i úpravu práva na pronájem (§ 15 AZ), kde však je otázka 

volného užití ve formě pronájmu pro osobní potřebu spíše teoretická, a to vzhledem 

k úplatnosti pronájmu. 

Specifická je úprava práva na půjčování (§ 16 AZ). Podle tohoto ustanovení se 

„půjčováním originálu nebo rozmnoženiny díla rozumí zpřístupňování díla ve hmotné 
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podobě zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny 

díla na dobu určitou“. Dle dikce ustanovení tedy dochází k výkonu výlučného autorského 

práva pouze prostřednictvím zařízení přístupného veřejnosti. Podle komentáře je pojem 

zařízení přístupného veřejnosti nutno vykládat v nejširším slova smyslu, přičemž se jedná 

zejména o veškeré prostory přístupné dle své povahy či dle určení provozovatele 

individuálně neurčenému okruhu osob, tzn. zejména veřejně přístupné provozovny 

podnikatelů nebo jiné obdobné prostory sloužící k poskytování výpůjček na 

nepodnikatelském (nevýdělečném) základě (tj. knihovny, archivy, školy či jiná 

vzdělávací zařízení, kulturní zařízení apod.). Může se jednat i o provozovny virtuální, 

které jsou veřejnosti přístupné prostřednictvím telekomunikační sítě. Pod rozsah 

výlučného autorského práva na půjčování díla naopak nespadají půjčování, k nimž 

dochází mimo zařízení přístupná veřejnosti, tedy zejména příležitostné půjčování 

v mezích individuálně určeného osobního vztahu mezi vypůjčitelem a půjčitelem, a to i 

mimo sféru osobního užití.35  

Úprava výlučného autorského práva na vystavování díla (§ 17 AZ) není omezena na 

užití veřejné, za výkon tohoto práva je tak nutno považovat i užití pro osobní potřebu, pro 

něž však platí omezení zákonným volným užitím dle ustanovení § 30 AZ. 

V rámci legislativních prací na novele autorského zákona v letech 2010 a 2012 se 

uvažovalo o doplnění slova „veřejnosti“ do výčtu forem užití v ustanovení § 12 odst. 4 

AZ a doplnění pojmu veřejnosti jako konstitutivního znaku do jednotlivých definic užití. 

Návrh byl ovšem shledán nadbytečným, a to z toho důvodu, že nejde o obsahovou změnu, 

když veřejné užití je dovozováno výkladem.36 

Pro zajímavost a srovnání uvádím systematiku německého autorského zákona 

(Urheberrechtsgesetz ze dne 9. září 1965 BGBl. I S. 1273). Rovněž podle německé 

autorskoprávní tradice je soukromé užití volné. Co se týče práva na rozmnožování, je 

volnost soukromého užití zajištěna výjimkou užití pro osobní potřebu upravenou 

v ustanovení § 53 zákona. U dalších práv je však konstitutivní prvek veřejnosti výslovně 

                                                 
35 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 209 
36 záznam z jednání na Ministerstvu kultury dne 22. května 2012 dostupný zde: 

https://www.mkcr.cz/zaznam-z-jednani-k-novele-az-2252012-720.html 

https://www.mkcr.cz/zaznam-z-jednani-k-novele-az-2252012-720.html
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vyjádřen a soukromé užití proto vůbec není považováno za užití v autorskoprávním 

smyslu.37 

4.2 Zveřejnění a uveřejnění díla 

Současný autorský zákon pracuje častěji s pojmem „zveřejnění“, přesto se lze setkat 

i s pojmem „uveřejnění“ (§ 34 písm. c) AZ). Je otázkou, zda lze oba pojmy užívat 

promiscue, či zda jsou mezi jejich obsahem významové rozdíly. Starší autorský zákon, 

zákon č. 35/1965 Sb. naproti tomu užíval spíše pojmu „uveřejnění“, a sice hovořil o 

„uveřejnění díla“ (zejména v ustanovení § 10) a v souvislosti s tím o „právu rozhodnout 

o uveřejnění díla“ v § 12 odst. 1 písm. b), o „uveřejněných dílech“ v §§ 8, 15 odst. 2 písm. 

c), 16, 18 a 33 či o „právu uveřejnit dílo“ v § 17 odst. 2. Zatímco především v ustanovení 

§ 10 je míněno „první uveřejnění“ díla, jde tedy o „uveřejnění“ v užším smyslu slova, na 

dalších místech této starší úpravy se pojmu uveřejnění používá ve smyslu dalšího 

veřejného užití díla. O nejednotnosti užití pojmu „uveřejnění“ svědčí např. dikce 

ustanovení § 33 zákona č. 35/1965 Sb., která obsahuje formulaci, že dílo je „uveřejněno 

poprvé“. Rovněž Knap ve svém příspěvku38 zmiňuje, že pro rozlišení je vhodnější tam, 

kde jde o tzv. první uveřejnění, používat výrazu „zveřejnění“, který lépe vyjadřuje 

jednorázovost této právní skutečnosti.  

Podle starší odborné literatury, jejíž závěry jsou platné i dnes, je uveřejněním díla 

jakékoli jeho uvedení na veřejnost, tedy jakékoli jeho zpřístupnění vědomí okruhu osob 

individuálně neurčených, přičemž znak veřejnosti je dán i tehdy, jestliže okruh těchto 

individuálně neurčených osob je určitým způsobem omezen, např. na členy určité 

organizace apod.39 

Právo na uveřejnění díla není zvláštním způsobem užití díla, ale může být toliko 

vlastností určitých způsobů užití. U způsobů užití, k jejichž vlastnostem náleží zveřejnění 

díla, je právo uveřejnit dílo nedílnou součástí práva k užití díla těmito způsoby.40 

                                                 
37 srov. Wandtke, A., Bullinger, W., Urheberrecht, C.H.Beck, 2009, s. 268 
38 Knap, K., Pojem veřejnosti v autorském právu, Právník, vydal Ústav státu a práva ČSAV, ročník 1980, 

s. 1122 
39 Knap, K., Smluvní vztahy v právu autorském, Orbis Praha 1967, s. 69 
40 srov. tamtéž 
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Podle ustanovení § 4 odst. 1 AZ je dílo zveřejněno prvním oprávněným veřejným 

přednesením, provedením, předvedením, vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním 

veřejnosti. Ze znění tohoto ustanovení je patrné, že zveřejnit dílo lze pouze jednou a 

zveřejněním je tak právo konzumováno. Proti takovému pojetí se ovšem staví užití 

formulace „prvního zveřejnění“ v ustanovení § 87a AZ (srov. dikci ustanovení § 87a odst. 

1: „kdo poprvé zveřejní“).  

Není vyloučeno, aby dílo jako celek bylo zveřejňováno postupně po určitou dobu ve 

svazcích, dílech, na pokračování nebo v řadách. Zde pak platí zvláštní ustanovení pro 

počítání doby ochrany pro díla, u nichž je rozhodným pro výpočet doby ochrany okamžik 

zveřejnění, a sice doba trvání majetkových práv je počítána pro každou takovou část díla 

samostatně (§ 27 odst. 7). 

Ke zveřejnění nedojde, pokud je dílo zpřístupněno veřejnosti neoprávněně. 

Skutečnost, že dílo bylo zveřejněno, je významná hned z několika důvodů.  

Právo rozhodnout o zveřejnění díla je konstituováno jako jedno z osobnostních práv 

autora (§ 11 odst. 1 AZ). Autor má rovněž právo rozhodnout, zda a jakým způsobem má 

být jeho autorství uvedeno při zveřejnění (§ 11 odst. 2 AZ). Uvedená práva mají rovněž 

„jednorázovou“ povahu, tedy po svém vyčerpání je autor nemůže uplatňovat opakovaně. 

Pouze z rozmnožování děl zveřejněných může autorovi být přiznána tzv. náhradní 

odměna v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu 

(§ 25 AZ). Jak již bylo řečeno výše, v některých případech má okamžik zveřejnění díla 

význam i z hlediska trvání doby ochrany. Konečně pouze na díla zveřejněná se vztahují 

ustanovení o volných užitích a zákonné licence, s výjimkou licence úřední a zpravodajské 

(§ 34 AZ), licence pro školní dílo (§ 35 odst. 3 AZ), licence pro dočasné rozmnoženiny 

(§ 38a AZ), licence pro fotografickou podobiznu (§ 38b AZ) a licence pro nepodstatné 

vedlejší užití díla (§ 38c AZ). 

Autorský zákon zakotvuje samostatné právo prvního zveřejnitele dosud 

nezveřejněného volného díla, když v ustanovení § 87a stanoví, že tomu, kdo poprvé 

zveřejní dosud nezveřejněné dílo, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, 

vznikají takovým zveřejněním výlučná majetková práva k dílu takto zveřejněnému v 

rozsahu, v jakém by je měl autor díla, pokud by jeho majetková práva k dílu ještě trvala. 

Právo zveřejnitele, které lze považovat za právo související s právem autorským, trvá 25 
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let od zveřejnění díla. Osobnostní práva zveřejnitel nemá. Účelem zakotvení tohoto práva 

je sledována především ochrana investic, které zveřejnitel vložil do aktu zveřejnění díla. 

Úprava je v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES 

ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním 

souvisejících. Novelou AZ, zákonem č. 102/2017 Sb., s účinností od 20.4.2017 bylo 

právo prvního zveřejnitele systematicky zařazeno do hlavy II AZ pod práva související 

s právem autorským, tedy vhodněji, než tomu bylo dříve (původně byla úprava obsažena 

v § 28 AZ). Novinkou je zakotvení převoditelnosti tohoto práva, de lege ferenda je možné 

se zamyslet nad úpravou převoditelnosti u dědice majetkových autorských práv. 

Zvláštní úpravu zveřejnění pak obsahuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů, který konkrétně v ustanovení § 47b odst. 1 

zakotvuje povinnost vysokých škol nevýdělečně zveřejňovat bakalářské, diplomové, 

disertační a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a 

záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, 

kterou spravuje. V odstavci 3 zmíněného ustanovení pak je obsažena úprava fikce, že 

odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez 

ohledu na výsledek obhajoby. 

 

4.3 Sdělování díla veřejnosti 

Zakotvení práva na sdělování veřejnosti v autorském zákoně plně reflektuje vývoj 

v oblasti práva mezinárodního a evropského. Ve vztahu k právu evropskému, konkrétně 

k úpravě obsažené v Informační směrnici, česká úprava dokonce byla o krok napřed, 

zejména co se týče užití děl prostřednictvím počítačových sítí.41 Jak uvádí komentářová 

literatura, jedná se o hromadné (generální) vymezení výlučného autorského práva na užití 

díla v jeho nehmotné (efemérní) podobě, tj. pouze prostřednictvím vlnové apod. 

materializace díla bez jeho bezpodmínečného (trvalého nebo jen dočasného) hmotného 

zachycení na určitý podklad (nosič díla) jako na věc.42  

                                                 
41 Informační směrnice nabyla účinnost až dne 22. 6. 2001 
42 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 216 
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Předchozí právní úprava, zákon č. 35/1965 Sb., neznala klasifikaci jednotlivých typů 

užití díla, a proto se lze domnívat, že pod užití díla jakožto klíčový pojem autorského 

práva zakotvený v ustanovení § 14, avšak nijak legálně definovaný, lze zahrnout i 

způsoby užití, které spadají pod současnou úpravu § 18 AZ. Ke skutečnosti, zda pojem 

užití obsahuje i složku veřejnosti, se vyjadřuje komentář43 tak, že v rámci pojmu užití díla 

má specifický význam užití veřejné, tedy šíření díla. V tomto pojmu je již významově 

zahrnuto veřejné šíření, neboť jiné než veřejné šíření by vůbec nebylo šířením. Výslovně 

však konstitutivní prvek veřejnosti užití v zákoně č. 35/1965 Sb. zmíněn není. Výjimkou 

je v tomto ohledu ovšem úprava licenční smlouvy k veřejnému provozování díla 

v ustanovení § 22 odst. 2 tohoto zákona. Komentář k AZ v souvislosti s výkladem k právu 

na sdělování veřejnosti konstatuje, že oproti předchozímu znění autorského zákona (a 

rovněž autorského zákona z roku 1953) dochází k určitému koncepčnímu posunu, když 

kritérium veřejnosti sdělování díla je zákonným konstitutivním znakem výlučného 

autorského práva na sdělování díla, nikoli až kritériem pro posouzení volného užití díla 

pro osobní potřebu omezující obsah tohoto práva.44 

Pod hromadným pojmem sdělování veřejnosti podle § 18 AZ jsou uvedeny 

demonstrativně všechny dosud známé způsoby šíření díla v nehmotné podobě, ať již na 

podkladě díla živě provozovaného výkonnými umělci nebo ze záznamu, po drátě nebo 

bezdrátově. Definice provozování a přenosu jsou v souladu s dosavadním pojetím těchto 

pojmů tradičně již upravených Bernskou úmluvou (1971) v čl. 11 odst. 1 až 11ter odst. 1. 

Ustanovení § 18 odst. 1 AZ obsahuje generální klauzuli, podle níž se sdělováním díla 

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

nebo bezdrátově. Sdělováním veřejnosti tedy může být jakékoli užití, které lze pod 

uvedenou generální klauzuli zahrnout, nemusí se tedy jednat právě o užití výslovně 

upravená v dalších paragrafech. Mezi formy sdělování veřejnosti lze subsumovat jak 

klasické způsoby užití, jako například živé provozování či provozování ze záznamu, tak 

i všechna užití odehrávající se v digitálním prostředí, zejména na internetu. Sdělováním 

veřejnosti je i zpřístupňování díla podle požadavku objednatele pomocí internetu.  

                                                 
43 Telec, I., Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. C. H. Beck, 1997, s. 176 a násl. 
44 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 219 
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V § 19 AZ se definují klasické způsoby živého provozování díla výkonnými umělci, 

zahrnující i přenos provozování, jestliže se tak děje mimo prostor, ve kterém se dílo živě 

přednáší, provádí nebo předvádí. 

Ustanovení § 20 AZ definuje provozování díla, ovšem ze zvukového nebo zvukově 

obrazového záznamu pomocí přístroje k přenosu zvuku nebo zvuku a obrazu. Nezahrnuje 

provozování vysílaného díla, které je upraveno v § 23. 

Právo dílo vysílat rozhlasem nebo televizí a právo dílo šířit po kabelu upravuje § 21 

AZ. Rovněž vychází z čl. 11bis Bernské úmluvy. Za součást vysílání se považuje jeho 

kabelové šíření, vysílání pomocí satelitu a dále vysílání, které veřejnosti zpřístupňuje 

původní vysílatel pomocí dekodéru. 

V § 22 AZ se upravuje jako samostatný způsob šíření přenos rozhlasového či 

televizního vysílání jak bezdrátově, tak po kabelu, pokud jej uskutečňuje jiný subjekt než 

původní vysílatel.  

Ustanovení § 23 AZ zakotvuje právo na provozování rozhlasového či televizního 

vysílání. Již římské znění Bernské úmluvy z 1928 (v autorském zákoně č. 115/1953 Sb.) 

obsahovalo článek 11bis o výlučném právu autora na veřejný přednes (veřejné sdělování) 

díla vysílaného rozhlasem. Ve Stockholmu v roce 1967 bylo toto právo rozšířeno i na 

televizní vysílání; toto znění nabylo účinnosti až pařížskou revizí z roku 1971, jíž se ČR 

účastní od roku 1980.  

 

4.4 Veřejné licence  

Ve výkladu shora jsem zmínila různé souvislosti užití pojmu „veřejnost“ v autorském 

právu a podrobněji se zabývala autorskoprávními instituty zveřejnění a sdělování 

veřejnosti, kde je pojem veřejnosti významnou právotvornou skutečností. Aby však byl 

přehled míst v autorském právu, kde „veřejnost“ hraje určitou roli, úplný, považuji za 

důležité se alespoň ve stručnosti pozastavit u tzv. veřejných licencí. „Veřejnost“ zde stojí 

na straně akceptanta licenční smlouvy a výklad pojmu zde zjevně nečiní potíže, když 

těžiště pojmu leží mimo oblast autorského práva. Jedná se o zvláštní způsob sjednání 

licenční smlouvy, kdy návrh oferenta směřuje vůči neurčitému počtu osob. Postup 
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sjednání smlouvy je upraven v ustanovení § 2373 občanského zákoníku, přičemž směřuje 

především k běžnému zpřístupňování autorských děl prostřednictvím internetu či jiné sítě 

elektronických komunikací, kdy není možné aplikovat obecný postup uzavírání smluv. V 

ustanovení je upraveno též uzavírání smlouvy odkazem, kdy obsah smlouvy nebo jeho 

část lze určit také odkazem na licenční podmínky, jež jsou stranám známé nebo veřejně 

dostupné; na tomto základě přitom fungují veřejné licence, jakými jsou licence Creative 

Commons či GPL (GNU General Public License), které jsou nevýhradními bezúplatnými 

licencemi. Podle ustanovení § 2373 odst. 2 občanského zákoníku může být za podmínek 

v něm uvedených souhlas s přijetím návrhu na uzavření smlouvy vyjádřen i provedením 

určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele zachováním se podle návrhu, zejména 

přijetím či poskytnutím plnění, tedy oproti obecné úpravě občanského zákoníku již bez 

zpětné vazby ve vztahu k navrhovateli. Návrh na uzavření autorské licenční smlouvy tedy 

může být přijat a smlouva tak může být uzavřena konkludentně. 

Uvedeným zvláštním způsobem sjednávání smluv se nezabývá právo mezinárodní 

ani právo evropské. 

 

4.5 Judikatura českých soudů 

Určitá vodítka k vysvětlení pojmu veřejnosti se objevují již ve starší judikatuře. Lze 

citovat rozhodnutí dle sbírky Vážný tr. 5528: „Za veřejné provozování hudebního díla 

jest považovati jeho reprodukci prostředky, které odpovídají jeho hudební formě, tj. 

hudebními nástroji neb zpěvem, nestala-li se před individuálně pozvanými hosty aneb 

před uzavřeným kruhem osob navenek určitě ohraničeným, nýbrž byla provedena před 

individuálně neurčitým množstvím lidí.“45 

„Sdělováním veřejnosti“ se zabýval i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 

24. 1. 2007, čj. 1 As 36/2006-75. Nejvyšší správní soud zde zamítl kasační stížnost 

stěžovatelky, která ve svém restauračním zařízení provozovala televizní vysílání, aniž by 

sjednala licenční smlouvu s příslušným kolektivním správcem a uhradila licenční 

poplatky. Stěžovatelka namítala, že umístění rozhlasových nebo televizních přijímačů 

provozovatelem služeb do takových prostor je službou, jejíž poskytování je s ubytováním, 

                                                 
45 převzato z: Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 231 
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návštěvou restaurace, obchodu, lékaře či jízdou v dopravním prostředku spojeno, resp. 

jde o službu bezprostředně s vyjmenovanými službami související. Opačný výklad by pak 

podle stěžovatelky vedl k tomu, že by z titulu jednoho použití díla vznikal jeho autorovi 

nárok na honorář dvakrát, a to poprvé vůči provozovateli vysílání a podruhé vůči majiteli 

přijímače. Stěžovatelka se domnívala, že pokud provozovatel vysílání platí kolektivnímu 

správci autorských práv odměnu za sdělování díla, není důvod přiznávat jim další 

odměnu, když dochází pouze k příjmu vysílaného pořadu, a ne k jeho dalšímu sdělování. 

Nejvyšší správní soud nicméně vyvrátil domněnky stěžovatelky, upozornil přitom, že 

autorovi může vzniknout nárok na odměnu i třikrát, když je dílo vysíláno rozhlasem nebo 

televizí původním vysílatelem ve smyslu § 21 autorského zákona, přenášeno ve smyslu § 

22 tohoto zákona a dále zpřístupněno ve smyslu § 23 autorského zákona, přičemž tento 

stav je zcela v souladu se zákonem (a mezinárodními smlouvami), a námitka stěžovatelky 

ohledně nepřípustnosti dvojí odměny autora tudíž neobstojí. Podle tohoto rozsudku 

„zpřístupněním díla vysílaného rozhlasem nebo televizí (§ 23 autorského zákona) je 

poskytnutí signálu televizního či rozhlasového vysílání, čímž je umožněn přístup 

veřejnosti k dílu. Je přitom nerozhodné, zda tak sekundární uživatel činí v souvislosti s 

poskytováním určitých služeb nebo bez tohoto kontextu; podstatná je skutečnost, že dílo 

je zpřístupňováno třetím osobám pro jejich osobní potřebu, nikoli pro osobní potřebu 

toho, kdo dílo zpřístupňuje.“ 

K otázce hranice mezi veřejností a soukromým užitím, a to v souvislosti s právem na 

půjčování díla, se vyjádřil Vrchní soud v Olomouci ve svém rozsudku ze dne 20. 12.2006, 

sp.zn. 1 Co 27/2006. V dané věci soud konstatoval, že výjimku užití pro osobní potřebu 

nelze aplikovat pro spolek vlastníků hudebních CD, kteří si svá CD navzájem půjčují, 

protože po splnění základních minimálních kritérií (např. věkové hranice) se mohl členem 

spolku stát prakticky kdokoli. Posuzovaná činnost vykazovala podle soudu znaky tzv. 

půjčovny CD, která veřejnosti zpřístupňuje výkony a zvukové záznamy poskytnutím 

zaznamenaných výkonů a zvukových záznamů na CD nosičích k jejich dočasné osobní 

potřebě. K věci se následně vyjadřoval i Ústavní soud v usnesení sp.zn. II.ÚS 423/10 ze 

dne 1. 4. 2010. Ústavní stížnost pro její zjevnou neopodstatněnost odmítl a závěry 

odvolacího soudu označil jako objektivně racionálně obhajitelné. Konstatoval, že zjištěný 

skutkový stav - zpřístupňování zvukových záznamů veřejnosti, tj. neuzavřenému okruhu 

osob, dosud v počtu několika tisíc, sdružených v Klubu MCD, které nabyly 

spoluvlastnictví ke hmotnému substrátu CD nosičů - nelze subsumovat pod dovozenou 
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právní normu, ale jedná se o činnost vykazující znaky půjčovny. Proto nabytím 

spoluvlastnictví členové klubu nenabyli oprávnění díla zaznamenaná na CD nosičích 

užívat bez poskytnuté licence. Opačný přístup by podle soudu zakládal 

neospravedlnitelnou újmu oprávněných zájmů autorů.  

V poslední době lze sledovat rostoucí tendenci judikatury týkající se výjimky užití 

pro osobní potřebu. Recentní judikatura se týká především otázek výkonu kolektivní 

správy a výkonu práva na sdělování veřejnosti.46 Z poslední doby si zasluhuje pozornost 

zejména ústavní nález ve věci sp.zn. II. ÚS 3076/13 (viz podrobněji kapitola 5.1). 

Z dalších aktuálních rozhodnutí Ústavního soudu lze jmenovat především nálezy ve 

věcech sp. zn. IV. ÚS 2496/14, IV. ÚS 2445/14 či III. ÚS 2429/14. První ze jmenovaných 

nálezů se týká provozování rádia v prodejně obuvi bez licenčního oprávnění, druhý 

z nálezů provozování televizního přijímače v půjčovně DVD nosičů rovněž bez 

licenčního oprávnění a ve třetím případě se jednalo o provozování rozhlasového a 

televizního přijímače v provozovně sloužící k zajištění prodeje, pronájmu a servisu 

stavebních strojů a nástrojů. Ve všech uvedených případech Ústavní soud zrušil 

rozhodnutí krajských soudů, a to především z důvodu nedostatečného zjištění skutkového 

stavu a nedostatečného právního hodnocení důkazů. 

 

4.6 Je veřejnost opakem soukromí? 

Již výše bylo naznačeno, že jen s obtížemi lze najít definici pojmu veřejnost. Můžeme 

se ovšem zamyslet nad tím, zda by tento pojem nemohl být jednoduše ohraničen vším, co 

lze zahrnout do sféry soukromé a formovat tak „veřejnost“ jako protiklad „soukromí“.    

Převládajícím názorem jistě bude ten, že veřejným užitím se míní užití nad rámec 

úzké osobní potřeby fyzické osoby a jejího blízkého okolí47, případně že pojem veřejnost 

lze vyložit metodou a contrario k užití osobnímu48, není tento výklad však příliš 

zjednodušující? Některá užití jsou natolik hraniční, že je nelze jednoznačně zařadit ani do 

                                                 
46 Prchal, P., Limity autorskoprávní ochrany, Nakladatelství Leges, s.r.o. 2016, s. 189 
47 např. Dobřichovský, T., Osobnostní práva autorská – podněty ke změnám v rámci mezinárodněprávní 

úpravy, Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013, s. 34 
48 Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V., Autorský zákon. Komentář a předpisy související, 

Linde Praha a.s., 2005, s. 105 
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skupiny „veřejnost“ ani do skupiny „soukromí“. Rovněž tak rozdílný v otázce výkladu je 

i přístup jednotlivých zemí. V literatuře se lze setkat s označením, že jde o šedou zónu 

užití.49 V odborné literatuře není ani možno dohledat jakékoli kvantifikační kritérium, 

které by mohlo rozlišit oblast veřejnosti od soukromí. 

Lze se zamyslet nad tím, zda lze k uspokojivému výkladu pojmu veřejnosti dospět za 

užití zákonných ustanovení upravujících výjimku užití pro osobní potřebu a interpretovat 

veřejné užití jako každé užití, které jde nad rámec této výjimky.  

Knap ve svém příspěvku z roku 198050 uvádí, že pojem veřejného provozování díla 

je jen opakem užití díla k soukromé (osobní) potřebě, čemuž svědčí i výklad historický. 

Autorské právo vzniklo v oblasti reprografie za účelem ochrany práv autora proti 

přetisku, týkalo se tedy oblasti užití v materiální formě. K rozvoji autorského práva a jeho 

rozšíření i do oblasti nemateriálního užití došlo až mnohem později, v době, kdy 

provozování díla nabývalo veřejný charakter (zatímco dříve převažovalo provozování 

soukromé). Pojem veřejnosti provozování díla jako jeho užití ve formě nemateriální se 

tak vyvinul jako protiklad pojmu soukromého užití (užití k soukromé – osobní potřebě) 

díla ve formě materiální, a tedy pojem neveřejného provozování díla je zásadně shodný 

s pojmem soukromého užití díla ve formě materiální. Není přitom důvodu činit rozdíly 

v kritériích při posuzování užití v materiální a nemateriální formě. Neoprávněnost užití 

díla začíná teprve tam, kde užití přesahuje soukromou sféru. 

Výkladu pojmu veřejného provozování jakožto protikladu k užití díla pro osobní 

potřebu nasvědčuje i úprava prvního československého autorského zákona č. 218/1926 

Sb. Zákon obsahuje výčet výlučných práv autora ve vztahu k různým druhům děl, 

přičemž se lze pozastavit u výlučného práva autora díla hudebního na veřejné 

provozování takového díla. Při výkladu obsahu tohoto práva upraveného v ustanovení § 

27 odst. 1 bylo možno se opřít o ustanovení § 29 odst. 4, které vylučovalo z výhradního 

práva autora užití hudebního díla pro osobní potřebu, při níž uživatel nesleduje úmysl 

získání příjmu. Za veřejné provozování hudebního díla tak bylo možno považovat každé 

                                                 
49 Karapapa, S., Private Copying, Routledge, 2012, s. 59 
50 Knap, K., Pojem veřejnosti v autorském právu, Právník, Ústav státu a práva ČSAV, ročník 1980, s. 

1129 a násl. 
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užití, které šlo nad rámec užití pro osobní potřebu, a to tím spíše, byl-li provozováním 

sledován výdělečný úmysl. 

Vrátíme-li se k platnému autorskému zákonu, podle ustanovení § 30 odstavce 1 se za 

užití díla podle tohoto zákona nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož 

účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu. Je tak otázkou, zda veřejnost lze pojmout jako protiklad k uvedené definici. 

Podle komentáře k AZ51 je základním kritériem pro posouzení, zda jde o veřejné 

sdělování, individuální neurčenost příjemců sdělování. Citovaní autoři k tomu současně 

dodávají, že individuální určenost nemusí být vázána na účastníky domácnosti či na 

osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku, ale může se jednat o jakékoli jiné 

individuálně (jmenovitě) určené osoby, např. i zaměstnance podniku. Zároveň přitom 

zdůrazňují, že definiční vymezení obsahu výlučného majetkového práva dílo užít 

prostřednictvím kritéria veřejnosti je zjevně odlišné od obsahu pojmu užití pro osobní 

potřebu. Z definičního pohledu totiž k neveřejnému sdělování může docházet nejen 

v případě užití v soukromí fyzickou osobou, ale i v rámci výkonu činnosti právnické 

osoby, pokud je dodržena podmínka individuality určení příjemců. 

Ve výše uvedených rozhodnutích Ústavního soudu jeho úvahy směřovaly i 

k možnosti uplatnění výjimky užití díla pro osobní potřebu, a to prostřednictvím kritéria 

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Nicméně 

vzhledem k tomu, že se v daných případech jednalo o poslech rádia či sledování 

televizoru, a tedy možné sdělování veřejnosti, nelze výjimku podle § 30 AZ aplikovat, a 

to z toho důvodu, že užití ve formě sdělování veřejnosti je pojmově veřejné.52 V daném 

případě tedy buď bude osoba sledovat televizi či poslouchat rádio ve svém soukromí, a 

tedy vůbec nepůjde o užití ve smyslu autorskoprávním, anebo se bude jednat o sdělování 

veřejnosti. Je tak nutno rozlišovat mezi různými formami užití, kdy například u 

rozmnožování je aplikace výjimky pro osobní potřebu možná a typická, naproti tomu 

právo na sdělování veřejnosti je již definičně vztaženo pouze na užití veřejné.53  

 

                                                 
51 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 219 
52 srov. Prchal, P., Limity autorskoprávní ochrany, Nakladatelství Leges, s.r.o. 2016, s. 191; Telec, I., 

Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 347 
53 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 347, 219 
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5 Problematické oblasti výkladu pojmu veřejnost v praxi  

Jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách, nezůstává pojem veřejnosti 

v autorském právu pouze v rovině teoretické, ale působí výkladové potíže při aplikaci 

normy v různých oblastech užití děl a dalších předmětů ochrany. V následující kapitole 

bych proto ráda poukázala na oblasti užití, kde se hranice mezi veřejností a „neveřejností“ 

hledá jen s obtížemi, a proto i případný výběr poplatků ze strany kolektivních správců 

může mezi uživateli vyvolávat pochybnosti a diskusi. 

5.1 Veřejně přístupné provozovny služeb 

Problematikou provozování děl ve veřejně přístupných prostorech se zabývá již starší 

judikatura. Například podle rozsudku dle sbírky Vážný tr: 5558 „Reprodukce hudebních 

děl radiovým přijímačem s amplionem v hostinské místnosti je veřejným jejich 

provozováním. Děje-li se tak bez přivolení oprávněného, jde o zásah do cizích práv 

původských.“54    

Z novější judikatury lze uvést například rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 

160/2005, které se vztahuje k umístění televizních přijímačů v restauraci: „Zpřístupnění 

díla vysílaného rozhlasem nebo televizí podle § 23 autorského zákona veřejnosti vyžaduje 

uzavření licenční smlouvy, protože uživatel již samotnou nabídkou provozování 

rozhlasového či televizního díla sleduje dosažení majetkového prospěchu, což je jeden ze 

způsobů neoprávněných zásahů do autorského práva (§ 43 odst. 1 autorského zákona). 

Stejně tak je správný i právní názor, že provozovatel restaurace si je již při umisťování 

televizních nebo rozhlasových přijímačů do vnitřních prostor restaurace vědom toho, že 

přijímače budou používány (jinak by jejich instalace neměla smysl), a proto je povinen 

uzavřít licenční smlouvy pro jednotlivé předměty ochrany práv podle autorského zákona. 

Pokud tak neučiní a zpřístupňuje veřejnosti, tj. hostům a personálu restaurace, díla 

vysílaná rozhlasem či televizí, dopouští se jednání, které je v rozporu nejen s autorským 

zákonem, ale s přihlédnutím ke konkrétnímu stupni nebezpečnosti činu pro společnost (§ 

3 odst. 2, 4 tr. zák.) se může dopustit trestného činu porušování autorského práva, práv 

souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 tr. zák.“   

                                                 
54 převzato z:  Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 278 
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Zatímco v určitých případech je naprosto zřejmé, že se jedná o sdělování díla 

veřejnosti – například při umístění a provozu televizních přijímačů v prostoru restaurace 

za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb, některé situace vyžadují naproti tomu 

důkladnější posouzení. Mezi hraniční situace patří případ, kdy si do jinak veřejně 

přístupné prodejny přinese rozhlasový přijímač obsluhující zaměstnanec a podnikatel 

z provozu přijímače objektivně nemůže mít žádný prospěch. Ve svém nálezu sp. zn. II 

ÚS 3076/13 ze dne 15. 4. 2014 se Ústavní soud zabýval problematikou vydání 

bezdůvodného obohacení za užití děl ve veřejné přístupné provozovně. Stěžovatelka se 

v dané věci domáhala zrušení rozhodnutí odvolacího soudu, a to zejména pro porušení 

ustanovení čl. 2 odst. 3 a čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 2 odst. 

4 Ústavy České republiky. Dle názoru odvolacího soudu, kterým byl Krajský soud 

v Hradci Králové, měla při svém podnikání zpřístupňovat svým zákazníkům (veřejnosti) 

rozhlasové vysílání prostřednictvím rozhlasového přijímače umístěného v její 

provozovně, a užívat tak chráněná autorská díla spravovaná vedlejším účastníkem 

(Ochrannou asociací zvukařů – autorů), aniž by s ním jako kolektivním správcem 

uzavřela licenční smlouvu. Stěžovatelka však žádné zařízení umožňující sdělování 

autorských děl veřejnosti ve své provozovně dle svých slov neprovozovala. Uvedené 

zařízení vlastnila a provozovala její zaměstnankyně pro vlastní potřebu (pro sebe) při 

práci, kterou v této provozovně vykonávala. Stěžovatelka zdůraznila, že z provozu 

zařízení nedosahovala jakéhokoliv přímého či nepřímého hospodářského nebo 

obchodního prospěchu, jak předpokládá ustanovení § 30 odst. 1 autorského zákona, čímž 

také v řízení před krajským soudem argumentovala. Souvislost s podnikáním je dle jejího 

názoru v tomto případě pouze časová a místní. S ohledem na charakter podnikání 

stěžovatelky (prodej jízdních kol a náhradních dílů) neměl provoz rozhlasového přijímače 

v prodejně na jednání a chování zákazníků žádný vliv a nepřinášel stěžovatelce žádný 

přímý ani nepřímý prospěch. Stěžovatelka vytýkala soudu především to, že nevedl 

dokazování ke skutečnostem, které stěžovatelka sporovala, a v odůvodnění svého 

rozhodnutí se s její obranou relevantním způsobem nevypořádal. Stěžovatelka vyjádřila 

své přesvědčení, že vedlejší účastník postupem akceptovaným soudem zneužívá svého 

výsadního postavení a na základě žalobního návrhu, který nemá předepsané náležitosti 

(vylíčení všech rozhodných skutečností a označení všech podstatných důkazů tak, aby 

bylo možno učinit právní závěr o důvodnosti nároku žalobce), se domáhá přiznání plnění, 

na které nemá nárok. Stěžovatelka dále uváděla, že v obdobné věci soud rozhodoval jinak, 

když rovněž své rozhodnutí řádně odůvodnil. Ústavní soud se při rozhodování zabýval 



50 

 

nejen formální stránkou věci, a sice případným nedodržením procesních pravidel, jimiž 

byla porušena ústavní práva stěžovatelky, ale byl nucen se zabývat i autorskoprávním 

meritem daného případu. Celá věc byla o to zajímavější, že Ústavní soud shledal, že ač 

jde o svého druhu bagatelní spor, nebylo lze přehlédnout, že stěžovatelkou rozporované 

rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové v otázce posouzení důvodnosti nároku je 

po právní i skutkové stránce založeno na nadmíru formalistické interpretaci a aplikaci 

zákonných ustanovení, na extrémním nesouladu právních závěrů se skutkovými 

zjištěními, na nedostatečném odůvodnění co do rozsahu reakce na stěžejní argumenty 

(obranu) stěžovatelky, přičemž se současně jedná o rozhodnutí ve věci, kterou obecné 

soudy neposuzují jednotně, a tento postup vede k porušení práva na spravedlivý proces 

dle čl. 36 odst. 1 Listiny. Ústavní soud znovu cituje i Krajský soud, který v rozsudku 

poukazuje na judikaturu SDEU, a to zejména na rozhodnutí, kde se SDEU vyjadřuje ke 

znakům, které jsou vlastní pojmu veřejnosti. Zde krajský soud vyzdvihl, že "veřejnost" 

musí být podle Soudního dvora tvořena blíže neurčeným počtem potenciálních 

posluchačů a zejména pak dosti vysokým počtem osob, přičemž odkázal i na další jeho 

rozsudky ze dne 2. 6. 2005, Mediakabel, C-89/04, bod 30, dále rozsudek ze dne 14. 7. 

2005, Lagardere Active Broadcast, C-192/04, bod 31, jakož i na rozsudek ze dne 7. 12. 

2006, SGAE (Sociedad General de Autores y Editores de Espana proti Rafael Hoteles 

SA), C-306/05, body 37 a 38. Ústavní soud však kriticky poznamenává, že právě v 

rozporu s těmito závěry se ocitá úvaha krajského soudu, vyjádřená v napadeném 

rozsudku, že "nemůže být rozhodné, kolik konkrétně takových osob každodenně 

provozovnu navštíví". Soudní dvůr pak ve spojení s tím rovněž rozhodl, že "není 

irelevantní ani výdělečná povaha ‚sdělování‘ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice o autorském 

právu" (viz rozsudek ze dne 4. 10. 2011, Football Association Premier League, C-403/08, 

bod 204, i rozsudek SCF, body 88 a 89). Ústavní soud konečně obrátil pozornost i na 

závěry Soudního dvora, v nichž dal soud najevo, že "v takové situaci, jako je situace ve 

věci v původním řízení, zubní lékař, který šíří jakožto hudební kulisu zvukové záznamy 

za přítomnosti svých pacientů, nemůže ani důvodně očekávat, že pouze díky tomuto šíření 

dojde k nárůstu počtu pacientů jeho kabinetu, ani zvýšit ceny péče, kterou poskytuje. Toto 

šíření tudíž nemůže mít samo o sobě dopad na příjmy tohoto zubního lékaře. Pacienti 

zubního lékaře totiž navštěvují kabinet zubního lékaře pouze s tím cílem, aby se jim 

dostalo péče, přičemž šíření zvukových záznamů k poskytování zubní péče inherentně 

nepatří. Jejich přístup k některým zvukovým záznamům je pouze nahodilý a nezávislý na 

jejich přání, závisí na okamžiku jejich příchodu do kabinetu a délce jejich čekání, jakož i 
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na povaze ošetření, které jim je poskytnuto. Za těchto podmínek nelze předpokládat, že 

by obvyklí pacienti zubního lékaře byli k dotčenému šíření vnímaví" (body 97 a 98 

rozsudku SCF). Ústavní soud uvedl, že ačkoliv v nyní posuzované věci nejde o ordinaci 

lékaře, bezpochyby i tyto závěry mají k projednávanému případu relaci, když prodejna 

stěžovatelky je specializovaným obchodem, a i proto bylo nutno zkoumat, zda šíření 

zvukových záznamů k prodeji jízdních kol a náhradních dílů k nim v případě stěžovatelky 

"inherentně patří", expressis verbis, zda veřejnost byla tím či oním způsobem vnímavá 

vůči provozování rádia prodavačkou zaměstnanou v dané prodejně stěžovatelky, tj. zda 

vysílání rozhlasového přijímače v prodejně stěžovatelky sloužilo (mohlo objektivně 

sloužit) jako zvuková kulisa k navození "lepší nákupní atmosféry", resp. k "nárůstu počtu 

jejích zákazníků". Ústavní soud zdůraznil, že pro posouzení důvodnosti žaloby bylo 

rozhodující, zda stěžovatelka po dobu uvedenou v žalobě provozovala zařízení 

umožňující sdělování autorských děl veřejnosti (ve smyslu judikatury Soudního dvora), 

zda k tomuto sdělování autorských děl veřejnosti skutečně docházelo po celou dobu 

uvedenou v žalobě a zda se jednalo o díla autorů, jejichž práva je oprávněn vedlejší 

účastník na základě zákona či smlouvy spravovat. Ani jeden z těchto prvků však krajský 

soud nepodrobil, navzdory stěžovatelčině argumentaci, patřičnému hodnocení a omezil 

se de facto na konstatování, že v její provozovně byl umístěn technicky způsobilý přístroj 

a že v průběhu provozní doby vysílal, na což soud usoudil ze zprávy jiného kolektivního 

správce o uzavřené smlouvě. Na základě výše uvedeného proto Ústavní soud přistoupil 

ke kasaci ústavní stížností napadeného rozsudku krajského soudu. 

Problematika bezdůvodného obohacení z důvodu neoprávněného užití autorských děl 

není přitom předmětem řízení před Ústavním soudem ojediněle. Je nutno ovšem 

zdůraznit, že pouze v naprosto extrémních případech, kdy by došlo ke zcela zjevnému 

odepření spravedlnosti a práva na spravedlivý proces, kdy obecné soudy své rozhodnutí 

dostatečně neodůvodní, se tento soud zabývá i tzv. bagatelními spory, ke kterým ve 

většině případů právě spory o vydání bezdůvodného obohacení patří. Ústavní stížnost tak 

byla například odmítnuta ve věci III.ÚS 3791/15 nebo III.ÚS 2041/15. 

Ústavní soud sám považuje svůj nález sp. zn. II. ÚS 3076/13 ze dne 15. 4. 2014 za 

nosný, když se o jeho teze opírá i v dalších nálezech, například ve znění nálezu IV.ÚS 

1532/15 ze dne 9. 2. 2016. V dané věci se soud sice nevyjadřoval přímo k výkladu pojmu 

veřejnost, ale poskytl významná vodítka k prokazování veřejné produkce právě ve 

veřejně přístupných prostorech, zde konkrétně šlo o kavárnu. Ústavní soud uvedl, že ze 
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samotného faktu, že pro žalované období měla stěžovatelka uzavřenu smlouvu s jiným 

kolektivním správcem, zastupujícím odlišné mistry zvuku, ještě neplyne, že provozovala 

tzv. veřejnou produkci, jejíž součástí byla i díla autorů, které vedlejší účastník (tedy 

kolektivní správce OAZA) zastupuje. Krom toho samotné uzavření smlouvy s 

kolektivním správcem samo o sobě ještě nemůže být důkazem o oprávněnosti jeho 

nároku, poněvadž tu není brán ohled na okolnosti, resp. pozadí uzavření takové smlouvy 

(důvodem mohla být i právní nevědomost provozovatele o tom, že o veřejnou produkci 

ve skutečnosti nejde apod.). Ústavní soud upozornil, že krom odkazu na údajně již 

uzavřené licenční smlouvy však nebylo v nyní posuzovaném soudním řízení nic dalšího 

zjištěno a svá tvrzení vedlejší účastník ničím dalším (kupř. kontrolou v provozovně apod.) 

nepodložil, přičemž stěžovatelka na tento nedostatek vehementně poukazovala. Takový 

postup podle Ústavního soudu zjevně odporuje základním principům spravedlivého 

procesu.    

Otázkou výkladu pojmu veřejnosti se zabývá i nález Ústavního soudu III.ÚS 2429/14 

ze dne 14. 5. 2015. I v této věci byla v původním sporu předmětem posouzení situace, 

kdy údajně mělo v provozovně stěžovatelky (zaměřené na prodej, pronájem a servis 

stavebních strojů a nástrojů) docházet k veřejné produkci prostřednictvím televizního a 

rozhlasového přijímače, aniž měla sjednánu licenční smlouvu s kolektivním správcem 

INTERGRAM, přičemž krajský soud k otázce existence veřejnosti konstatoval, že „v 

provozovně žalované se střídají zákazníci, a proto se jedná o veřejnost". Ústavní soud se 

i v této věci odvolal na svůj nález ze dne 15. 4. 2014, sp. zn. II. ÚS 3076/13, přičemž 

konstatoval, že se projednávaná věc v relevantních aspektech právě s touto věcí 

identifikuje. Ústavní soud i v tomto případě ústavní stížnosti vyhověl. V odůvodnění 

nálezu mimo jiné uvedl, že rozhlasový přijímač na provozovně byl sice podle kontrolní 

zprávy "zapnutý", to však nezbavovalo obecný soud povinnosti se důsledně zabývat tím, 

zda jeho provoz byl obrácen "k veřejnosti", resp. vůči ní zaměřenému "sdělování", a to 

soud neučinil. Ústavní soud poznamenal, že požadavek kvantitativně určené "veřejnosti" 

ve smyslu "vysokého počtu osob" ponechal obecný soud zcela stranou, nezjišťoval 

jakkoli frekvenci vstupů zákazníků do stěžovatelčiny provozovny (a tím jejich "počet") a 

omezil se na pouhé zjištění, že "v případě příchodu zákazníka je možno hudbu slyšet". 

Stejně tak měl podle Ústavního soudu obecný soud pominout i další podstatný znak 

"veřejnosti", totiž jejího "kvalitativního" vymezení jako "vnímavé" k rozhlasové 

produkci, což logicky implikovalo potřebu uvážení povahy dotčené provozovny, resp. v 

ní prodávaného zbožního sortimentu ("vrtačky a vibrační desky"), a tomu odpovídajícího 
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hodnocení, jaký účinek - ve smyslu vnímatelnosti - případná hudební produkce na 

zákazníky pro takový sortiment "přicházející" (a kvůli němu v provozovně setrvávající) 

mohla mít (srov. rozhodnutí SDEU týkající se poměrů ordinace zubního lékaře či nález 

ÚS týkající se prodejny jízdních kol a náhradních dílů k nim). Na to pak navazuje - v 

rozsudku obecného soudu podle ÚS rovněž chybějící - úvaha, zda a jak hudební produkce 

z rozhlasového přijímače mohla (byla způsobilá) působit příznivě ve prospěch dosažení 

stěžovatelčina "přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu", 

resp. jak mohl takový prospěch být provozovně stěžovatelky "inherentní". 

 

5.2 Užití na pracovištích 

I užití na pracovištích, typicky jako poslech hudby z rádia, může být v určitých 

případech hodnocen jako provozování rozhlasového vysílání veřejnosti – například 

pokud ve velké kanceláři typu „open office“ pro několik desítek zaměstnanců 

zaměstnavatel umožňuje poslech rádia z firemního přijímače, lze toto nepochybně 

hodnotit jako sdělování veřejnosti. Zaměstnavatel tak vlastně zlepšuje pracovní 

podmínky zaměstnanců, což může vést i ke zvýšení jejich výkonnosti. Na opačném pólu 

ovšem bude situace, kdy si zaměstnanec přinese do své osobní kanceláře svůj přijímač. 

Komentář k této situaci uvádí55, že v tomto případě k provozování zpravidla nedochází 

za účelem hospodářského či obchodního prospěchu a souvislost s hospodářskou činností 

zaměstnavatele je zde pouze časová a místní. 

Kolektivní správce OSA za užití „v rámci kanceláře či jiných prostor pouze pro 

potřeby zaměstnanců“ účtuje licenční sazby dle sazebníku pro běžné způsoby užití a 

aplikuje na ně oproti jiným užitím 50% slevu56. Nediferencuje přitom počet zaměstnanců 

v kanceláři. Kolektivní správce INTERGRAM licencuje užití v kancelářích dle platného 

sazebníku57 v kategorii „Veškeré produkce, kde užití záznamů děl slouží jako „kulisa“ a 

není vybíráno vstupné“, přičemž stejně licencuje užití v dílnách, výrobních halách, 

šatnách či provozních a technických zázemích.  

                                                 
55 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 221 
56 sazebník pro rok 2016 dostupný zde: 

http://www.osa.cz/media/132350/sazebn%C3%ADk%20r%20%202016_final%20s%20dilia%20od%201.

1.2016.pdf 
57 sazebník pro rok 2017 dostupný zde: http://www.intergram.cz/files/sazebnik_vp_2017.pdf  



54 

 

Co se týče zahraničí, užití v kancelářích je běžně licencováno, přičemž tarify jsou 

často vázány na počet pracovníků v kancelářích – např. v Nizozemí 

(BUMA/STEMRA)58, v Německu (GEMA), Francii (SACEM) či Velké Británii (PRS 

for music). Rakouští kolektivní správci licencují i veřejné provozování v provozovnách 

bez přístupu zákazníků (za takové provozovny je nutno považovat např. tovární a 

skladištní haly, šicí a jiné dílny, kanceláře atd.). Tarif je členěn dle počtu zaměstnanců 

poslouchajících rozhlasové vysílání, ovšem začíná až u počtu 10 zaměstnanců. 

Naopak mezi státy, kde se užití zaměstnanci v kancelářích považuje jako užití pro 

osobní potřebu, patří Polsko či Japonsko. 

Zástupce nizozemského kolektivního správce BUMA/STEMRA uvedl, že povaha 

užití na pracovišti záleží na okolnostech. Pokud jediný zaměstnanec poslouchá hudbu 

pouze pro sebe, nebude takové užití kvalifikováno jako sdělování veřejnosti. Situace však 

bude zásadně odlišná v případě, že hudbu bude poslouchat větší množství zaměstnanců. 

Belgický kolektivní správce SABAM nepovažuje za veřejné užití, pokud hudbu 

poslouchá jediný zaměstnanec pro svou potřebu se sluchátky na uších. 

Dánský kolektivní správce KODA upozornil na judikaturu tamějších soudů, podle níž 

současný poslech hudby více než 40 zaměstnanci je považován za sdělování veřejnosti.  

 

5.3 Užití ve služebních vozidlech 

Užití předmětů ochrany formou provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 

autorádií zabudovaných ve služebních vozidlech spadá do již výše pojednané kapitoly o 

užití na pracovištích a uplatní se na ně rovněž výše uvedené zásady, ovšem vzhledem ke 

skutečnosti, jaký rozruch vyvolalo zahájení licencování takového užití kolektivním 

správcem INTERGRAM na podzim roku 2011, si tato tematika zasluhuje zvláštní 

pozornost. 

Povinnost sjednání licenční smlouvy na do té doby nelicencovanou oblast užití 

vyvolalo zejména ze strany dotčených podnikatelů negativní reakce. Kolektivní správce 

INTERGRAM nicméně poukázal na skutečnost, že několik společností si sjednání 

licenční smlouvy samo vyžádalo, a to z důvodu právní jistoty, že užívají po právu.  

                                                 
58 tarif dostupný zde: http://www.bumastemra.nl/wp-content/uploads/2016/02/BUM.412.0216-21-

Werkruimte.pdf 
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K situaci se vyjádřilo i Ministerstvo kultury, které ve svém stanovisku59 provedlo 

právní rozbor dané problematiky. Poukázalo především na znění platných mezinárodních 

smluv, evropských směrnic a judikatury SDEU. Upozornilo na skutečnost, že pro 

posouzení, zda jde o veřejné sdělování, je zásadní kritérium individuální neurčenosti 

příjemců sdělování. Podle komentáře k autorskému zákonu60 individuální určenost 

ovšem nemusí být vázána na účastníky domácnosti či na osoby blízké ve smyslu 

občanského zákoníku, ale může se jednat o jakékoli jiné individuálně (jmenovitě) určené 

osoby, např. i zaměstnance podniku. Zároveň je přitom zdůrazněno, že definiční 

vymezení obsahu výlučného majetkového práva dílo užít prostřednictvím kritéria 

veřejnosti je zjevně odlišné od obsahu pojmu užití pro osobní potřebu. Z definičního 

pohledu totiž k neveřejnému sdělování může docházet nejen v případě užití v soukromí 

fyzickou osobou, ale i v rámci výkonu činnosti právnické osoby, pokud je dodržena 

podmínka individuality určení příjemců. Jak Ministerstvo uvedlo, tento významný aspekt 

INTERGRAM ve svém právním výkladu zcela ignoroval. 

Dalším důležitým hlediskem, ke kterému je nutno přihlédnout, je otázka, zda 

předmětný způsob užití, tj. provozování rozhlasového či televizního vysílání, má či nemá 

výdělečný charakter, resp. zda provozovateli jako uživateli díla přináší nějaký přímý nebo 

nepřímý hospodářský nebo obchodní prospěch. Je zřejmé, že právě tento aspekt 

zohledňují i zahraniční kolektivní správci. Například britský kolektivní správce PRS 

z hlediska licencování zásadně rozlišuje vozidla, ve kterých či ze kterých je poskytována 

služba, např. autokary, vozidla, z nichž se prodává zmrzlina nebo provádí volební kampaň 

apod., v jejichž případě odměny na základě licenčních smluv vybírá, a vozidla výslovně 

vyňatá z povinnosti platit odměnu za licenci. Mezi těmito uvádí služební vozidla a 

dodávkové vozy, které jsou užívány výlučně zaměstnanci k přepravě z jednoho místa na 

druhé, pokud vozidlo obvykle slouží jen k přepravě řidiče a hudba není slyšet ven. Užití 

hudby ve služebních vozech není dle dostupných informací licencováno žádným 

evropským kolektivním správcem. Zástupce německého kolektivního správce GEMA 

uvedl, že pokud ve služebním automobilu (podobně jako v autobusech určených 

k přepravě osob) pravidelně jezdí více navzájem cizích osob, lze takovou skupinu za 

„veřejnost“ spíše považovat, pokud je naopak služební vůz využíván pravidelně pouze 

                                                 
59 Informativní stanovisko odboru autorského práva Ministerstva kultury k nárokování odměn za užívání 

autorádií ve služebních vozech ze dne 16. prosince 2011, dostupné zde: https://www.mkcr.cz/informativni-

stanovisko-odboru-autorskeho-prava-ministerstva-kultury-k-narokovani-odmen-za-uzivani-autoradii-ve-

sluzebnich-vozech-ze-dne-16-12-2011-735.html  
60 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 219 a násl. 

https://www.mkcr.cz/informativni-stanovisko-odboru-autorskeho-prava-ministerstva-kultury-k-narokovani-odmen-za-uzivani-autoradii-ve-sluzebnich-vozech-ze-dne-16-12-2011-735.html
https://www.mkcr.cz/informativni-stanovisko-odboru-autorskeho-prava-ministerstva-kultury-k-narokovani-odmen-za-uzivani-autoradii-ve-sluzebnich-vozech-ze-dne-16-12-2011-735.html
https://www.mkcr.cz/informativni-stanovisko-odboru-autorskeho-prava-ministerstva-kultury-k-narokovani-odmen-za-uzivani-autoradii-ve-sluzebnich-vozech-ze-dne-16-12-2011-735.html
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jedním zaměstnancem, pak se o veřejné užití jednat nebude. Ani GEMA nicméně sazby 

v sazebníku vztahující se na užití děl zaměstnanci v kancelářích neaplikuje na autorádia 

ve služebních automobilech. 

Po jednáních se zástupci Ministerstva kultury a zvážení situace INTERGRAM sdělil, 

že ač se stanoviskem Ministerstva kultury nesouhlasí, bude je respektovat a od 

licencování užití ve služebních vozidlech ustoupil.  

 

5.4 Hromadné dopravní prostředky 

Rovněž užití děl v prostředcích hromadné dopravy naráží často na výkladové meze 

pojmu veřejnost. Víceméně však i pro tuto oblast užití platí též, co již bylo řečeno výše 

k užití na pracovištích.  

 Prakticky může vzniknout celá řada situací, které budou z hlediska autorského 

zákona a případné nutnosti sjednat licenční odměnu posuzovány různě.  

Poměrně neproblematickou se jeví situace, kdy provozovatel dopravního prostředku 

tento vybaví zařízením, které má cíleně přispět ke zvýšení komfortu cestujících během 

přepravy, např. zde umístí video/DVD přehrávač, či umožní poslech rozhlasu 

prostřednictvím reproduktorů umístěných v prostoru pro cestující. V takových případech 

o nutnosti získání licence k takovému užití není pochyb. Užití je licencováno českými 

kolektivními správci, rovněž např. v Rakousku, ve Velké Británii (PRS), Francii 

(SACEM) či Nizozemí (BUMA/STEMRA). Mnohdy je cena za užití vázána např. na 

počet sedadel v dopravním prostředku (PRS, SACEM).  

O něco spornější z hlediska posouzení, zda v daném případě jde o sdělování díla 

veřejnosti, jsou situace, kdy provozovatel vozidla sice nezamýšlel zpříjemňovat cestu 

pasažérům např. poslechem hudby, cestující veřejnost však díla může vnímat ze zařízení 

umístěného přímo u řidiče. I když v takovém případě budou nepochybně naplněny 

definiční znaky samotného pojmu veřejnost, zvláště aspekt vysokého počtu individuálně 

neurčených osob, je zřejmé, že takovýto poslech hudby veřejností bude spíše nahodilým, 

a rovněž zejména nelze předpokládat, že by provozovatel prostředku hromadné dopravy 

takovým užitím docílil toho, že jím poskytované přepravní služby budou cestujícími 

vyhledávány častěji. Nutno podotknout, že často hudba linoucí se z radia u řidiče 

autobusu právě naopak cestující spíše ruší. I zde je tedy podle mého názoru nezbytné 

aplikovat doplňující kritérium, a sice, zda provozovatel takovým užitím dosahuje přímého 
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nebo nepřímého hospodářského prospěchu. V odborné literatuře se ovšem lze setkat i 

s názory opačnými, které zdůrazňují nutnost sjednání licence pro takové užití61. 

Situaci, kdy díla jsou užívána pouze samotným řidičem dopravního prostředku, 

přičemž je cestujícím zamezeno v takovém užití (např. řidič sedí v kabince oddělené od 

přepravního prostoru pro cestující), lze pak hodnotit obdobně a podle stejných měřítek 

jako případy užití ve služebních vozidlech.  

 

5.5 Taxi, autopůjčovny 

Zatímco licenční smlouvy jsou tuzemskými kolektivními správci podle jejich 

mediálních vyjádření62 standardně uzavírány s provozovateli hromadné dopravy, ať už se 

jedná o veřejné či soukromé provozovatele, a rovněž např. s provozovateli služeb letecké 

přepravy, je výběr licenční odměny od provozovatelů taxi poměrně problematický. 

Zvláště palčivou je podle kolektivních správců otázka vymahatelnosti nároků, když se 

soudní spory o malé částky, o které se v naprosté většině drobných provozovatelů taxi 

jedná, jednoduše nevyplatí vést.  

Podle mého názoru lze situaci užití v pronajatých vozidlech dobře přirovnat k užití 

v hotelových pokojích a lze tedy aplikovat stejné principy, které byly již diskutovány 

výše. 

Pro doplnění uvádím, že užití ve vozidlech taxi je v zahraničí poměrně běžně 

licencováno (Polsko, Rakousko, Slovensko). Zajímavostí je Finsko, kde kolektivní 

správce TEOSTO zahájil výběr poplatků až po vydání pro něj příznivého rozsudku 

tamním Nejvyšším soudem dne 3.12.2002. Stanovisko soudního senátu, který ve věci 

rozhodoval, přitom nebylo jednoznačné. Členové senátu, kteří navrhovali zamítnutí 

žaloby kolektivního správce, argumentovali především faktem, že cestující platí zejména 

za službu přepravy a možnost poslechu hudby, stejně tak jako například vybavení vozidla, 

je zde toliko sekundárním faktorem, který cestující při objednávce vozidla téměř nemůže 

ovlivnit. 

Naproti tomu například v Japonsku kolektivní správce JASRAC licencuje 

provozování hudby v taxi či pronajatém vozidle pouze tehdy, je-li hudba provozována 

                                                 
61 Ondruš, R., Vytopil, P., Rozhlasové přijímače v prostředcích hromadné dopravy, 2011, dostupné 

v ASPI 
62 např. článek „dostupný z http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/v-autoradiich-letaji-cerne-

miliony-muzika-ve-sluzebnich-autech-bude-zadarmo-987496 
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prostřednictvím zvláštního přijímače pro poslech pasažéry vozidla, nikoli tedy v klasické 

situaci, kdy je ve vozidle puštěn pouze běžný přijímač standardní výbavy vozidla. 

Holandský kolektivní správce BUMA uvádí, že užití hudby v taxi nelicencuje, 

nicméně připouští, že pokud řidič taxi pouští hudbu pro zvýšení komfortu jízdy svým 

klientům, může být toto považováno za sdělování veřejnosti.  

Co se týče užití hudby v pronajatých vozidlech, jsou tato užití v zahraničí spíše 

licencována, lze se však setkat i s názorem, že takové užití není považováno za veřejné 

(belgický kolektivní správce SABAM). 

Dánský kolektivní správce KODA nelicencuje užití v taxi ani v pronajatých vozech. 

 

5.6 Užití na internetu 

Způsobů a variant užití děl a dalších předmětů ochrany na internetu je mnoho. U 

některých forem užití lze přitom dobře rozlišit, zda se jedná o užití díla veřejností 

(například sdílení videa na veřejně přístupných stránkách „YouTube“), či zda jde o užití 

soukromé (zaslání fotografie na soukromou emailovou adresu). Za zamyšlení ovšem již 

stojí užití na sociálních sítích, kde hranice veřejnosti a soukromí může být velmi tenká. 

Kupříkladu na sociální síti Facebook je možno pozorovat, že lidé ve virtuálním světě za 

své přátele označují stovky, ba i tisíce osob, k nimž však ve světě reálném blízký vztah 

nemají. Sdílejí-li tyto osoby na svých „facebookových“ profilech mezi sebou například 

fotografie či videa, je nutno se domnívat, že dochází ke sdělování veřejnosti, byť je takový 

okruh osob označen formálně jako „přátelé“. Naproti tomu uživatelé, kteří sdílený obsah 

směřují pouze k omezenému počtu osob, ke kterým mají úzkou vazbu i ve skutečnosti, a 

kteří zamezí přístupu veřejnosti k obsahu své profilové stránky, podle mého názoru 

nepotřebují licenci autora, i když takto zpřístupňují chráněný obsah. Sociální síť 

Facebook umožňuje svým uživatelům zvolit mezi několika stupni nastavení soukromí, 

kdy příspěvky uživatele a jeho profil může být přístupný široké veřejnosti či naopak 

pouze velmi úzké skupině „spřátelených“ osob. Nastavený stupeň ochrany soukromí se 

pak bude patrně odrážet v hodnocení, zda je obsah sdělován veřejnosti či nikoli. 

Podobně lze posuzovat i různá internetová fóra, k jejichž obsahu se lze dopracovat 

zaregistrováním u administrátora fóra. I když by taková fóra či diskusní skupiny mohly 

budit dojem, že jde o uzavřené skupiny osob, které může spojovat i společný zájem, a 

z toho důvodu jim přiřknout soukromý status, je nutno je hodnotit jako veřejnost. Přitom 
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je nezbytné zohlednit skutečnost, že i když je obsah fóra zpřístupněn jen členům uzavřené 

skupiny, členem skupiny se může stát každý, protože neexistuje žádný proces výběru 

potencionálních členů. Registrací ve skupině nikterak nevzniká osobní pouto mezi novým 

členem a administrátorem fóra a mezi členy navzájem. 

Sociální sítě a různá diskusní fóra představují prostředí, kde dochází ke sdílení 

chráněného obsahu prakticky neustále a málokterý uživatel se přitom při sdílení zabývá 

otázkou, zda jeho počínání nevyžaduje souhlas nositele práv. Mechanismy ochrany práv 

zaváděné správci sociálních sítí nejsou zcela dostatečné, k porušování práv dochází velmi 

často, nicméně kde není žalobce, není soudce. Neoprávněné sdílení chráněného obsahu 

je tak tolerováno, ba dokonce si uživatelé neuvědomují, že jejich jednání je protiprávní.  

5.7 Hotely, ubytovací zařízení, pronájem nemovitých věcí 

Otázka užití v prostředí hotelů, zejména hotelových pokojů, již několikrát byla 

předmětem rozhodování před SDEU a podrobněji se jí zabývám v kapitole 7. 

Významným se jeví zejména rozhodnutí ve věci C-306/05 „Rafael Hoteles“, v němž bylo 

judikováno, že provozování televizního vysílání v hotelových pokojích je veřejným 

užitím. K tomu zde podotýkám, že v českém prostředí již byla judikatura s tímto právním 

názorem v souladu ještě před vydáním uvedeného rozhodnutí SDEU. Zmínit lze 

například rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 6 Tdo 380/2003 ze dne 30. 9. 2003: 

„Hotelový pokoj se sice liší od dalších typicky veřejně přístupných míst, jako jsou 

čekárny, kavárny atd. v tom směru, že uživatelem hotelového pokoje je konkrétní osoba 

(osoby) a v době jejího ubytování je přístup ostatním osobám do něj prakticky vyloučen 

(pouze s vědomím ubytované osoby), zatímco ostatní místa jsou veřejnosti volně 

přístupná. Prvek veřejnosti hotelového pokoje však spočívá v okolnosti, že hotelové 

ubytování může fakticky využívat kdokoliv, je obvykle krátkodobé a hotelový pokoj je 

tak postupně užíván rozsáhlým počtem osob, jejichž počet je podstatně větší, než je tomu 

např. u nájemních bytů. Provozovatel, který vybaví hotelové pokoje televizním nebo 

rozhlasovým přijímačem a nabídne své ubytovací služby, se v důsledku toho stává 

uživatelem vysílaných děl, neboť je využívá tím, že umožňuje ubytovaným hostům 

příjem vysílaných pořadů. Proto lze hotelový pokoj i podle názoru Nejvyššího soudu 

důvodně pokládat za místo, kde dochází k dalšímu veřejnému šíření vysílaného díla (při 

splnění ostatních podmínek uvedených v § 16 odst. 1 aut. zák.).“ Z textu rozhodnutí 
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(„další veřejné šíření“) je patrné, že Nejvyšší soud zde v podstatě pracuje s konceptem 

nové veřejnosti (k tomu  blíže kap. 7.6), aniž by jej pojmenoval.   

Podobný přístup se objevuje již ve starší judikatuře – lze citovat například rozhodnutí 

NS ČSR sp. zn. 3 Cz 84/79: „Od vysílání díla rozhlasem a televizí je třeba odlišovat 

reprodukci vysílaného díla, která se uskutečňuje pomocí rozhlasového nebo televizního 

přijímače. Reprodukce vysílaného díla není součástí vysílání, neboť není uskutečňována 

v rámci práva organizace provozující rozhlas nebo televizi dílo vysílat. Jedná se o další 

nakládání s vysílaným dílem. Jestliže organizace provozující ubytovací zařízení 

umožňuje hotelovým hostům v rámci poskytované ubytovací služby prostřednictvím 

rozhlasových nebo televizních přijímačů umístěných v hotelových pokojích vnímání 

vysílaných děl, překračuje tím meze reprodukce vysílaných děl pro svou interní potřebu, 

a jde proto o takové užití díla, za které přísluší autorovi odměna.“63 

V naprostém rozporu s uvedeným přístupem ovšem byla „poslanecká“ novela z roku 

2005 (zákon č. 81/2005 Sb.), která v ustanovení § 23 AZ mimo jiné zakotvila výluku 

z rozsahu výlučného autorského práva na provozování rozhlasového či televizního 

vysílání, k němuž dochází vůči ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených 

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

ubytovanými osobami. Uvedené ustanovení se tak ocitlo v přímé kolizi s ustanoveními 

mezinárodního a evropského práva, když rovněž odporovalo zásadám tzv. třístupňového 

testu. Zakotvená výjimka nedůvodně zvýhodňovala jednu skupinu podnikatelů, kteří tak 

v podstatě využívali výlučného autorského práva ve svůj prospěch. Podle důvodové 

zprávy k tomuto zákonu měla být vyloučena praxe, jež dle navrhovatelů nemá oporu ve 

znění zákona, kdy za zpřístupňování díla provozováním rozhlasového a televizního 

vysílání je považováno užívání rozhlasových či televizních přístrojů v prostorách, kam 

mají přístup pouze konkrétní osoby v rámci poskytování ubytovacích služeb. Jedná se 

zejména o hotelové pokoje. Podle názoru navrhovatelů „se nejedná o veřejnou produkci 

a vznášení nároků na autorskou odměnu tedy není na místě“. Je zřejmé, že uvedený názor 

je chybný, protože předkladatelé novely nerozlišovali mezi veřejným užití a veřejným 

užitím na veřejných místech, které je toliko subkategorií veřejného užití, přičemž ke 

sdělování veřejnosti tedy může docházet i v prostoru, který lze považovat za soukromý. 

Komentářová literatura poznamenává, že interpretace, která byla přijata uvedenou 

novelou, znamená pro pojem veřejnosti zužující definici a je zavádějící, neboť dochází 

                                                 
63 převzato z: Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 177 
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k záměně osob užívajících ve smyslu autorskoprávním, kdy se za uživatele považuje 

nikoli osoba zpřístupňující dílo veřejnosti (tedy provozovatel hotelu), nýbrž osoba, jíž je 

vysílání zpřístupňováno (konzument), resp. poskytována možnost sledování takového 

vysílání, přestože je právě tato osoba, byť jde o individuálního člena veřejnosti a byť je jí 

vysílání zpřístupňováno v soukromí hotelového pokoje, veřejností ve smyslu 

autorskoprávním.64 

Záporné stanovisko k novele č. 81/2005 Sb. zaujalo Ministerstvo kultury, přičemž 

upozorňovalo na nesoulad návrhu s příslušnými mezinárodními smlouvami a Informační 

směrnicí. Provozování rozhlasového či televizního vysílání ve smyslu § 23 autorského 

zákona, a to i v prostorách hotelových pokojů, bylo považováno jak několik desítek let 

konsistentní soudní judikaturou, tak autorskoprávní teorií za sdělování díla veřejnosti, 

tzn. za užití ve smyslu autorského práva. Rovněž vláda ČR ve svém usnesení č. 1209 + P 

ze dne 1. prosince 2003 upozornila, že takový návrh neodpovídá mezinárodním 

smlouvám, kterými je ČR vázána. 

V říjnu 2005 zahájila Evropská komise s Českou republikou řízení o porušení 

Smlouvy o založení Evropského společenství (tzv. infringement) č. 2005/4430. V souladu 

s čl. 226 Smlouvy o založení Evropského společenství Evropská komise zaslala České 

republice tzv. formální upozornění č. 2005/4430, ve kterém sdělila, že se domnívá, že 

nově zavedená výjimka pro hotelové pokoje, obsažená v § 23 větě druhé zákona č. 

121/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2005 Sb., není v souladu s čl. 3 odst. 1 a 2 a s čl. 5 

odst. 5 směrnice 2001/29/ES. Po vydání rozsudku SDEU ve věci C-306/05 SGAE, který 

potvrdil, že se v případě provozování televizního vysílání v hotelových pokojích o 

sdělování veřejnosti, již bylo jasné, že stav zavedený zákonem č. 81/2005 Sb. musí být 

neprodleně změněn. 

Rozporuplnou výjimku z výlučného autorského práva na provozování vysílání 

v ustanovení § 23 AZ zavedenou novelou č. 81/2005 Sb. odstranila až novela č. 168/2008 

Sb. ze dne 22. dubna 2008. Ta dosavadní znění věty druhé nahradila větou „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.“ 

                                                 
64 Kříž, J., Holcová, I., Kordač., J., Křesťanová, V., Autorský zákon a předpisy souvisící. Komentář, 

Linde Praha a.s., 2005, s. 105 
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Zastropování odměn v případě užití v rámci ubytovacích služeb zrušila až nedávná novela 

AZ, č. 102/2017 Sb., čímž odstranila nedůvodné zvýhodnění jedné skupiny uživatelů. 

Na tomto místě bych se rovněž chtěla zamyslet nad tím, kde končí veřejné užití a 

začíná užití soukromé v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb či krátkodobých 

pronájmů.  

Zatímco otázka užití v hotelech je snad již poměrně jasně řešena a na evropské úrovni 

sjednocena judikaturou SDEU, podle mého názoru není zcela zřejmé, jak se postavit 

zejména ke krátkodobým pronájmům apartmánů. Poskytování takových služeb je přitom 

poměrně populární záležitostí především v centrech velkých měst, kdy například většina 

bytových jednotek v domě slouží fakticky jako hostel a přináší svým majitelům nemalý 

zisk. Ti dávají svým klientům k dispozici zařízený apartmán včetně televizního a 

rozhlasového přijímače umožňujícího sledování vysílání. Klienti se rovněž, stejně jako 

v klasických hotelových zařízeních, střídají v rychlém sledu za sebou, je možno je 

považovat za tzv. sukcesivní veřejnost. Domnívám se, že není tedy důvodu činit rozdíl 

mezi užitím děl v hotelech a krátkodobě pronajímaných prostorech. Přesto ke sjednání 

licenční smlouvy s kolektivními správci ze strany pronajímatele v naprosté většině 

případů nedochází.  

Je také otázkou, kde je možno spatřovat hranici s užitím soukromým. Zcela jistě je 

nutno zohlednit délku pronájmu – jinak se bude přistupovat k situaci, kdy je prostor 

pronajímán vždy toliko na dobu několika dnů, přičemž osoby se střídají každý týden, jiný 

závěr bude vyžadovat situace, kdy prostor bude pronajat dlouhodobě například na několik 

let stejné osobě. Rozdíl bude zcela jistě i v poskytnutém zařízení – pokud pronajímatel 

poskytuje nezařízený prostor bez patřičného přístrojového vybavení (to si do prostoru 

může vnést sám nájemce), přirozeně nemůže být považován za provozovatele 

rozhlasového nebo televizního vysílání.   

Možná by mohl být určitým vodítkem fakt, jaký typ smlouvy mezi sebou strany 

sjednaly. Občanský zákoník upravuje v ustanoveních § 2326 a násl. režim smlouvy o 

ubytování (o přechodném nájmu), přičemž tato ustanovení jsou zvláštní úpravou k úpravě 

nájmu a mají být užita pro případy poskytnutí ubytování přechodně na ujednanou dobu 

nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném. Přestože je 

aplikace ustanovení zamýšlena pro krátkodobé pronájmy, zřejmě není vyloučeno její 

použití i pro nájmy dlouhodobějšího charakteru, v tomto směru bude záležet na 

autonomní vůli smluvních stran. Smlouva o ubytování se vyznačuje slabší ochranou 

ubytovaného (ve srovnání s nájemcem) a vyšším daňovým zatížením ubytovatele. Platí 
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rovněž, že krátkodobé pronájmy přinášejí pronajímateli vyšší zisk než pronájem 

dlouhodobý jediné osobě. Podle mého názoru by mělo být provozování vysílání v rámci 

poskytování ubytovacích služeb na základě smlouvy o ubytování (i s ohledem na 

skutečnost, že poskytování takové služby má charakter podnikání) považováno za veřejné 

užití a jako takové by mělo být licencováno. Domnívám se, že v tomto světle lze 

dlouhodobým pronájmům přiřknout charakter soukromý. 

 

6 Zahraniční právní úprava a výklad pojmu  

6.1 Úvod 

Národní zákonodárci přistupují různě k otázce, zda formulovat definici veřejnosti 

v zákoně, či zda ponechat výklad pojmu soudní praxi. Vzhledem k tomu, že pojem by 

měl být členskými státy EU vykládán jednotně, jak rovněž poukázal SDEU ve věci C-

306/05 SGAE, je otázkou, zda případné národní definice v členských státech EU nejsou 

s takovým požadavkem v rozporu. Jak již bylo uvedeno výše v kapitole pojednávající o 

mezinárodní úpravě, tím, že výklad pojmu veřejnost přísluší jednotlivým členům Unie, 

získává pojem veřejnosti různými interpretacemi také různý obsah a hranice pojmu jsou 

tak velmi pohyblivé. Tam, kde je veřejné užití definováno široce, je omezen rozsah užití 

soukromého a naopak. Příkladem rozdílného výkladu pojmu veřejnost a jeho důsledků 

může být situace, kdy bývalí spolužáci mohou na třídní sraz pozvat i své rodinné 

příslušníky. Zatímco v Maďarsku65 provozování hudby na takovém srazu bude 

hodnoceno jako užití soukromé, je vysoce pravděpodobné, že stejné užití bude ve 

Francii66 vyžadovat získání příslušné licence.67 

Nebo například užití děl v domově důchodců bylo seznáno jako užití veřejné 

v Nizozemí68 a Německu69, zatímco v Belgii70 je takové užití považováno za soukromé. 

                                                 
65 čl. 38 písm. f) maďarského autorského zákona: „pokud užití nesměřuje k výdělečným účelům, a to ani 

nepřímo, a účastníci nezískají odměnu, díla mohou být užita … pro soukromé účely a na příležitostně 

pořádaných soukromých společenských akcích“ 
66 setkání sportovní organizace při příležitosti hokejového turnaje bylo francouzskými soudy 

kvalifikováno jako veřejné, protože si hokejoví hráči mohli přivést své rodiny  
67 Karapapa, S., Private Copying, Routledge, 2012, s. 59 
68 rozhodnutí Hoge Raad ze dne 9.3.1979, „Willem Dreeshuis“ 
69 rozhodnutí BGH 12.7.1974, „Alters-Wohnheim“ 
70 rozhodnutí Cour de Cassation ze dne18.2.2000, „La Douce Quiétude“ 
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Různým způsobem se jednotlivé členské státy EU postavily i k otázce, jak zakotvit 

právo na sdělování díla veřejnosti do národní právní úpravy, poté co toto právo bylo 

harmonizováno Informační směrnicí. Některé státy tak mají ve svých zákonech 

zakotveno jedno jediné široce definované právo na sdělování veřejnosti, jako např. Belgie 

a Francie (droit de représentation) či Nizozemí (oopenbaarmakingsrecht), další státy 

rozlišují živé provozování díla před publikem a sdělování díla veřejnosti (performance in 

public, communication to the public), jako je tomu ve Velké Británii a v Itálii, konečně 

některé země ve svých autorských zákonech zakotvily právo na sdělování díla veřejnosti 

jako právo na užití díla v nehmotné podobě, které navíc obsahuje příkladmý výčet 

jednotlivých práv, které lze pod toto právo zařadit, jako například živé provozování, 

vysílání, provozování vysílání atd. Tak je tomu v Německu, ale i v České republice. 

Definice pojmu veřejnosti se v národních zákonech téměř nevyskytuje, přesto s 

„veřejností“ zákony pracují. Často je pojmu veřejnost užito pomocně za účelem vymezení 

užití soukromého, které je považováno za volné. 

V této kapitole se pokusím zjistit, jak jednotlivé země vnímají pojem veřejnosti 

v autorském právu, zda jej případně definují a jak upravují právo na sdělování veřejnosti. 

Přidávám i střípky z dostupné judikatury, které dobře dokreslují rozdílnost posuzování 

obdobných situací v různých zemích a postupné sbližování judikatury pod vlivem práva 

EU. Pro srovnání ovšem uvádím i příklady z několika zemí mimo EU. 

6.2 Německo 

Německo patří mezi země, jejichž autorský zákon (Urheberrechtsgesetz ze dne 9. září 

1965 BGBl. I S. 1273) zakotvuje pro užití díla v nemateriální formě jediné právo na 

sdělování díla veřejnosti (Recht der öffentlichen Wiedergabe), v rámci něhož uvádí v § 

15 odst. 2 zákona demonstrativní výčet práv, které právo na sdělování díla veřejnosti 

obsahuje. Mezi tato práva patří zejména: 

1. právo na přednes, provozování díla nebo předvedení díla (Vortrags-, Aufführungs- 

und Vorführungsrecht (§ 19)), 

2. právo na zpřístupnění díla (Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a)), 

3. právo na vysílání (Senderecht (§ 20)), 

4. právo na provozování ze záznamu (Recht der Wiedergabe durch Bild- oder 

Tonträger (§ 21)), 
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5. právo na provozování vysílání (Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von 

öffentlicher Zugänglichmachung (§ 22)). 

 

V Německu je pojem veřejnost již tradičně definován v autorském zákoně. Podle 

ustanovení § 15 odst. 3 platného znění německého autorského zákona „je sdělování díla 

veřejné, je-li určeno početné veřejnosti. Součástí veřejnosti je každá osoba, která není 

vázána osobními vztahy k tomu, kdo zhodnocuje dílo, nebo k dalším osobám, které 

přijímají dílo, nebo k němu mají přístup v nehmotné podobě“. Uvedená definice ovšem 

prošla jistým vývojem. 

Již zákon o autorském právu k dílům literatury a hudebního umění z r. 190171 vázal 

autorovo výlučné právo k majetkovým autorským právům v nehmotné formě ke kritériu 

veřejnosti. Podle ustanovení § 11 odst. 2 tohoto zákona měl autor divadelního díla nebo 

díla hudebního umění výlučné právo dílo veřejně předvést. Autorovi literárního díla nebo 

přednesu pak příslušelo výlučné právo dílo veřejně přednést, ovšem jen za podmínky, že 

dílo ještě nebylo vydáno. I když v zákoně nebyla zakotvena definice pojmu veřejnost, 

rozvinula se k jeho výkladu poměrně bohatá judikatura. Můžeme přitom zaznamenat 

kontinuitu výkladu Říšského soudu, na nějž navázal Spolkový soudní dvůr. Ve smyslu 

uvedeného zákona bylo za veřejné považováno takové provedení díla, kterého se 

účastnilo více diváků nebo posluchačů, kteří na základě vzájemných osobních vztahů 

netvořili uzavřený, navenek individuálně ohraničený okruh osob.72 Významný byl podle 

této judikatury „užší osobní svazek“73 recipientů. Užití bylo kvalifikováno jako 

neveřejné, pokud nejen účastníky navzájem pojilo osobní pouto, ale pokud rovněž 

existoval osobní vztah mezi účastníky produkce a jejím pořadatelem.74 Podle Spolkového 

soudního dvora ovšem „neveřejnost“ užití nebyla založena toliko na společně 

orientovaných zájmech posluchačů či diváků, a to dokonce ani na zájmech týkajících se 

naplnění existenčních potřeb.75 

Při tvorbě nového autorského zákona v roce 1965 považoval zákonodárce pojem 

veřejnosti za natolik důležitý, že přistoupil k definování veřejné produkce přímo 

v zákoně. Nutnost vlastní „autorskoprávní“ definice veřejnosti se jevila ještě naléhavější, 

                                                 
71 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst (LUG), v účinnosti od 

1.1.1902 do 31.12.1965 
72 rozsudek „Betriebsfeiern“, BGH GRUR 1955, 549 
73 tamtéž 
74 rozsudek „Tanzkurse“, BGH GRUR 1956, 515 
75 rozsudek „Betriebsfeiern“, BGH GRUR 1955, 549 
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když v jiných právních disciplínách, zejména v trestním právu, byl pojem vykládán 

podstatně odlišně. Podle definice platné do roku 2003 byla za veřejnou považována 

taková produkce, která byla určena většímu počtu osob, ledaže okruh osob byl uzavřený 

a tyto osoby byly spojeny osobními vztahy mezi sebou navzájem nebo vztahem 

k pořadateli produkce. Podle judikatury přitom pro naplnění kritéria „uzavřeného okruhu 

osob“ nestačilo například pouhé umístění nápisu „Uzavřená společnost“, pokud vstup do 

prostoru s produkcí nebyl hlídán a vstoupit tak mohl prakticky kdokoli.76  Na druhou 

stranu se ovšem produkce nemohla stát veřejnou pouze tím, že se na ni dostal někdo 

neoprávněně, nebo například tím, že bylo možné ji sledovat či poslouchat otevřenými 

okny.77 

Pojmu veřejnosti se dotkla implementace Informační směrnice. Zákonem o úpravě 

autorského práva v informační společnosti ze dne 10. září 200378 tak došlo ke změně 

ustanovení § 15 odst. 3 německého autorského zákona, přičemž nově byl tímto 

ustanovením definován přímo pojem veřejnosti, tedy nikoli veřejné produkce, jak tomu 

bylo dosud. Současná definice veřejnosti, kterou uvádím na začátku kapitoly, je 

přizpůsobena evropské normě, zejména konceptu „sdělování díla veřejnosti“, což se 

projevuje formulací neutrální ke způsobu užití díla. Za sdělování veřejnosti je v souladu 

s ustanovením článku 3 uvedené směrnice nutno považovat i zpřístupňování předmětů 

ochrany veřejnosti takovým způsobem, že každý jednotlivec ze strany veřejnosti má 

k těmto předmětům ochrany přístup z místa a v době, které si zvolí. 

I když zákonodárce v důvodové zprávě k zákonu uvádí, že nová definice veřejnosti 

v podstatě obsahově odpovídá dosud platnému právu79, zaznamenala „veřejnost“ 

v novém pojetí určité změny. Pojem již není vázán ke znaku uzavřeného okruhu osob. 

K vypuštění tohoto kritéria důvodová zpráva nepodává žádné vysvětlení, a tak není zcela 

zřejmé, zda tento znak při hodnocení „veřejnosti“ zcela ztratil svůj význam, či zda se 

užije alespoň podpůrně, byť tak již neplyne výslovně ze zákona. V „nové“ definici se také 

neobjevuje osoba pořadatele produkce, který byl nahrazen „tím, kdo dílo zhodnocuje“.  

Jak rovněž uvádí důvodová zpráva, proti dřívějšímu stavu tato úprava neměla žádný 

praktický dopad, protože pojem veřejnosti, tak jak byl chápán dle definice veřejné 

                                                 
76 tamtéž 
77 Perwitz, U., Die Privilegierung privater Nutzung im Recht des geistigen Eigentums, Nomos 2011, s. 34  
78 Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, 10. 9. 2003 
79 Begründung zum Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, dostupné z 

http://www.urheberrecht.org/law/normen/urhg/2003-09-13/materialien/02%20ds_684_02_02.php 
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produkce, byl aplikován rovněž na jiné formy užití díla, tedy nikoli jen pro veřejnou 

produkci díla.  

Před implementací Informační směrnice nebylo jasné, zda je za veřejné nutno 

považovat například umístění díla na internetové stránky tak, že je může kdokoli 

zhlédnout v čase dle své volby. Podle dřívější německé judikatury totiž byla za relevantní 

kritérium „veřejnosti“ považována skutečnost, že dílo je sdělováno současně většímu 

počtu osob.80 Ve světle nového vývoje však bylo nutno takový výklad revidovat a 

uzpůsobit jej novým formám užití děl (především v prostředí internetu) a přijmout tak 

skutečnost, že členové veřejnosti mohou dílo vnímat i sukcesivně. Zákonodárce sice 

nepřistoupil k definování tohoto znaku přímo v textu zákona, ale v důvodové zprávě 

nicméně zdůrazňuje, že zákonná definice umožňuje dostatečně pružný výklad.  

Zakotvení definice pojmu veřejnost může být užitečným počinem, je však třeba 

zvážit, zda její jednotlivé prvky naopak nevyvolají následné výkladové problémy. O 

některých problémech při aplikaci legální definice veřejnosti se zmiňuje i literatura81. Tak 

se například jeví poměrně nejasnou judikatura Spolkového soudního dvora, podle níž je 

předpokladem pro naplnění kritéria vázanosti osobními vztahy skutečnost, že „mezi 

účastníky vztahu existuje vzájemný užší kontakt, který u nich vyvolává vědomí, že jsou 

osobně společně spojeni“82. Toto pravidlo by se dalo zjednodušit: Osobně vázán k jiné 

osobě je ten, kdo se cítí být vázán. Na první pohled je patrné, že takový výklad není příliš 

uspokojivý, když osobní pocity jsou věcí ryze subjektivní a nelze je tedy nikterak 

objektivně posuzovat. Navíc nikde není řečeno, co se rozumí „společným osobním 

spojením“ a čeho si tedy dotčené osoby mají být vědomy. Pro uvedené výkladové potíže 

tak ztrácí definice kvůli své neurčitosti na jasnosti a jednoznačnosti, kterými by se 

zákonné definice měly vyznačovat.   

Kritérium „většího počtu osob“ by mělo být splněno již při počtu dvou, i když tuto 

otázku ponechal Spolkový soudní dvůr otevřenou83. Kromě toho, jak rovněž německá 

komentářová literatura uvádí, si lze stěží představit případ, kdy dvě osoby, kterým je 

sdělování díla určeno, nejsou navzájem nebo vzhledem ke sdělovateli vázány osobními 

svazky.84   

                                                 
80 např. rozsudek Spolkového soudního dvora „Einzelangebot“ 
81 Perwitz, U., Die Privilegierung privater Nutzung im Recht des geistigen Eigentums, Nomos 2011, s. 36 
82 rozsudky Spolkového soudního dvora „Alterswohnheim“, BGH GRUR 1975, 33; „Vollzugsanstalten“, 

BGH GRUR 1984, 734; „Zweibettzimmer im Krankenhaus“, BGH GRUR 1996, 875 
83 rozsudek „Zweibettzimmer im Krankenhaus“, BGH GRUR 1996, 875 a násl. 
84 Wandtke, A., Bullinger, W., Urheberrecht, C.H.Beck, 2009, § 15 odst. 3, marginální číslo 15 
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Po implementaci ustanovení Informační směrnice však bylo nutno takový výklad 

revidovat a uzpůsobit zejména nové úpravě práva na sdělování veřejnosti. Za sdělování 

veřejnosti je v souladu s ustanovením článku 3 uvedené směrnice nutno považovat i 

zpřístupňování předmětů ochrany veřejnosti takovým způsobem, že každý jednotlivec ze 

strany veřejnosti má k těmto předmětům ochrany přístup z místa a v době, které si zvolí. 

Z téhož důvodu bylo nutno odmítnout kritérium místní souvislosti sdělování 

veřejnosti. Napříště tedy není podstatné, zda mezi členy veřejnosti, kterým je dílo 

sdělováno, existuje vůbec nějaká prostorová souvislost. Sdělování je veřejné i tehdy, 

pokud je uskutečňováno vůči členům veřejnosti, kteří jsou vzájemně prostorově zcela 

odděleni, např. prostřednictvím internetu. Zajímavé je, že pojem veřejnost má být 

vykládán úžeji v případech provozování ze záznamu a provozování rozhlasového a 

televizního vysílání.85 Kritérium místní souvislosti se posuzuje podle umístění přístroje, 

jehož prostřednictvím je dílo sdělováno, což ovšem plyne již z výkladu ustanovení §§ 21 

a 22 německého autorského zákona, která upravují předmětná práva.   

Omezeně je pro výklad pojmu veřejnost aplikováno hledisko uzavřeného okruhu 

osob. O veřejnost se tak bude jednat tehdy, bude-li okruh osob otevřený. Ovšem nikoli 

každá produkce díla uzavřenému okruhu osob bude produkcí neveřejnou. Bude-li 

produkce určena každému, byť s předem zakoupenou vstupenkou, nelze hovořit o 

uzavřeném okruhu osob.  Toto kritérium by mělo být spíše užito ve spojení s kritériem 

osobních svazků osob. V otázce osobních svazků si ovšem německá praxe počíná již spíše 

kasuisticky.  

V německé odborné literatuře také dochází k rozporům, zda se výklad pojmu 

veřejnosti upravený v ustanovení § 15 odst. 3 německého autorského zákona vztahuje 

pouze na případ sdělování veřejnosti, či zda je možné jej aplikovat i na výklad 

„zveřejnění“ upravené v ustanovení § 6 zákona. Podle odst. 1 této úpravy „je dílo 

zveřejněno, pokud je se souhlasem oprávněné osoby zpřístupněno veřejnosti“. Část 

odborné veřejnosti se domnívá, že pojem veřejnosti by měl být vykládán jednotně v rámci 

celého předpisu, naopak podle jiných autorů se jedná o odlišné pojmy: zatímco 

„veřejnost“ definovaná v § 15 odst. 3 autorského zákona se vztahuje k užití v nemateriální 

formě, pojem zveřejnění se dotýká i užití ve hmotné podobě86. Zastánci posledně 

zmíněného názoru argumentují, že za použití kritérií § 15 odst. 3 nemusí být dílo nezbytně 

zpřístupněno veřejnosti a legální definice je záměrně systematicky řazena právě k právu 

                                                 
85 Wandtke, A., Bullinger, W., Urheberrecht, C.H.Beck, 2009, § 15 odst. 3, marginální číslo 17 
86 Wandtke, A., Bullinger, W., Urheberrecht, C.H.Beck, 2009, § 6, marginální číslo 4 a 5 
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na sdělování veřejnosti. Na tomto místě si dovolím poznámku, že i v českém prostředí je 

pojem veřejnosti vykládán úžeji ve spojení se zveřejněním díla, než je tomu u práva na 

sdělování díla veřejnosti, a to z důvodu objektivní povahy aktu zveřejnění díla a jeho 

zásadního významu pro případná omezení výlučného autorského práva, která ze 

zveřejnění díla vyplývají87. Nicméně v německé judikatuře je zastáván názor, že pojem 

veřejnosti je třeba v rámci jediného zákona vykládat jednotně. Dílo je tak například88 

zveřejněno, pokud je umístěno na internet, i když si danou stránku nikdo neprohlédl nebo 

si dílo nestáhl, totéž platí i pro jediný exemplář díla, pokud je vystaven ve veřejné 

knihovně, nebo na veletrhu. Dílo je zveřejněno i tehdy, je-li prezentováno v kině nebo 

divadle a sál zůstane bez diváků. Naproti tomu dílo není zveřejněno tehdy, je-li sice 

prezentováno před početným publikem, jednotlivé osoby jsou ale spojeny osobním 

poutem vůči sobě navzájem, resp. vůči pořadateli. Zdali osoby jsou v takovém úzkém 

vztahu, se posuzuje podle velikosti okruhu osob a formě vztahu. V úzkém svazku tak 

budou podle judikatury například příslušníci akademické obce na univerzitní přednášce. 

Naproti tomu přítomnost veřejnosti je nutno konstatovat na vědeckých kongresech nebo 

odborných veletrzích. i když jsou tyto přístupné pouze pozvaným návštěvníkům z řad 

odborné veřejnosti. O veřejnost se nejedná v tanečním kursu pro individuálně vybraný 

stálý okruh studentů nebo malou skupinu osob z personálu pečovatelského domova. 

Stejná pravidla platí i pro zveřejnění formou rozšiřování rozmnoženin díla. Za 

nezveřejněný proto platí dopis adresovaný větší advokátní kanceláři nebo soudcovskému 

sboru nebo předložení partitury smyčcovému kvartetu. Ani předložení rukopisu knihy 

jednotlivým vybraným osobám nelze považovat za zveřejnění, pokud rukopis nevyjde 

jako kniha ani není přístupný dalším osobám z řad veřejnosti.      

Jako pravidlo platí: čím více osob, tím méně je pravděpodobné, že mezi nimi bude 

existovat osobní pouto. Naopak čím méně osob, tím je osobní vztah pravděpodobnější. U 

100 osob již lze na základě životní zkušenosti dostatečně osobní kontakt mezi osobami 

navzájem spíše vyloučit. 

Níže uvádím příklady z německé judikatury týkající se výkladu pojmu veřejnost.  

V rozsudku ze dne 7. 6. 198489 se Spolkový soudní dvůr vyjádřil k otázce existence 

veřejnosti v prostředí věznice. Konstatoval, že v daném případě je na místě užití 

                                                 
87 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 85 
88 příklady z judikatury převzaty z komentáře: Wandtke, A., Bullinger, W., Urheberrecht, C.H.Beck, 

2009, s. 128 a násl. 
89 rozsudek BGH ze dne 7. 6. 1984 „Vollzugsanstalten“ 
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kvalifikovat jako veřejné, protože vězni se zde setkávají nedobrovolně a náhodně a 

zpravidla před nástupem do výkonu trestu neznají jeden druhého. Dochází navíc 

k plynulé fluktuaci jednotlivých osob, které jsou zde z rozličných důvodů, a doba výkonu 

trestu se rovněž různí. Všechny tyto okolnosti pak mluví proti úzkým osobním svazkům 

mezi vězni. 

Ve své rozhodovací praxi se Spolkový soudní dvůr také několikrát zabýval otázkou 

veřejnosti v prostředí nemocničních a podobných zařízení. V rozsudku ze dne 10. 3. 

197290 tak došel k závěru, že pacienti v sanatoriu nebo nemocnici zpravidla tvoří 

veřejnost; pacienti se zde setkávají náhodně, neznají se před tím, než se setkají 

v nemocnici, tráví zde poměrně krátkou dobu a přicházejí z různých oblastí a mají různé 

zájmy. V pozdější judikatuře91 ovšem Spolkový soudní dvůr připustil, že existují i 

výjimky, kdy mezi dvěma pacienty, kteří sdílí relativně malý prostor, nutně musí 

vzniknout určitý osobní vztah s jistou dávkou důvěry. Pak se o veřejnost nejedná. 

Podobně jako v jiných zemích, i německé soudy řešily situaci, zda svatba představuje 

soukromou akci. Městský soud v Bochumi tak konstatoval92, že i svatební obřad, kde je 

přítomno na 600 hostů, kteří všichni mají osobní vztah k novomanželům, nepředstavuje 

veřejnost. Tomuto závěru nebrání ani vysoký počet svatebčanů, protože takové svatby 

jsou v tureckém kulturním prostředí běžné. 

Některé případy užití děl budou i při aplikaci definice veřejnosti v německém 

autorském zákoně spadat do hraniční oblasti, kdy nelze zcela jednoznačně určit, zda se 

v konkrétní situaci jedná o vnímání díla veřejností. V německé odborné literatuře je 

zmiňováno například užití ve školách, univerzitách a ve vzdělávacích zařízeních obecně. 

Zatímco na vyšších vzdělávacích stupních, např. v rámci přednášek na vysoké škole 

s velkým počtem posluchačů se nepochybně o veřejnost jednat bude, dřívější německá 

judikatura se přikláněla k názoru, že se nebude jednat o veřejnost tam, kde je „poměrně 

stabilně setrvávající třídní kolektiv“. Časem ovšem německé soudy konstatovaly, že 

fluktuace žáků ve vzdělávacích zařízeních je vysoká, což souvisí s obecnou vyšší 

mobilitou celé společnosti a poukázaly dokonce na fakt, že i s přibývající mírou násilí 

mezi spolužáky nelze hovořit o úzkém poutu mezi školáky.93 Na tomto příkladu je tedy 

                                                 
90 rozsudek BGH ze dne 10. 3. 1972, „Landesversicherungsanstalt“ 
91 rozsudek BGH ze dne 11. 7. 1996, Zweibettzimmer im Krankenhaus“ 
92 rozsudek AG Bochum ze dne 20. 1. 2009, „Türkische Hochzeit“ 
93 rozsudek Správního soudního dvora v Mannheimu, časopis NJW, 2004, 89 a 1058 
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zajímavé, že soud hodnotil nejen existenci úzkého vztahu mezi osobami, ale rovněž i 

kvalitu takového vztahu. 

Ráda bych zde uvedla i příklad novější judikatury německých soudů, konkrétně 

rozsudek Vrchního zemského soudu ve Frankfurtu nad Mohanem ze dne 20. 1. 201594, 

který dobře dokumentuje harmonizační tendence německé rozhodovací praxe 

s judikaturou SDEU.  Soud se zde musel vypořádat s otázkou, kdy se v případě přenosu 

vysílání fotbalového utkání jedná o sdělování veřejnosti a kdy o veřejnost nejde. Spor se 

rozhořel kolem přenosu vysílání fotbalového utkání v restauraci, kde majitel neměl 

sjednánu příslušnou licenční smlouvu k užití práv. Hájil se tím, že se v danou dobu 

v restauraci zdržovali pouze členové klubu hráčů šipek a karetního klubu a třetím osobám 

byl vstup do restaurace zapovězen prostřednictvím cedule „Uzavřená společnost“ na 

vstupních dveřích. Žalobkyně naproti tomu argumentovala, že se o uzavřenou společnost 

nemohlo jednat, když restaurace nebyla uzamčena a měl do ní přístup každý, a dovnitř se 

tak dostali i kontroloři kolektivního správce. Soud zdůraznil, že se v rámci práva EU 

jedná o plně harmonizovanou oblast a při rozhodování je nezbytné se držet zásad 

stanovených judikaturou SDEU týkajících se čl. 3 odst. 1 Informační směrnice. Podle 

těchto zásad má soud za to, že daná situace nepředstavuje sdělování veřejnosti. Soud vzal 

v úvahu zejména rozhodnutí SDEU ve věci C-135/10, v němž SDEU shledal, že 

provozování vysílání v soukromé ordinaci zubaře nepředstavuje sdělování veřejnosti (viz 

následující kapitola). Ve „frankfurtské věci“ dokonce soud částečně dovodil splnění 

kritérií, které by jinak svědčily pro sdělování veřejnosti, a sice že přenos vysílání 

fotbalového utkání je určen nové veřejnosti a že je rovněž splněna podmínka výdělečného 

charakteru provozování, jelikož diváci v restauraci konzumovali jídlo i nápoje. Soud však 

konstatoval, že se v případě členů klubu hráčů šipek a karetního klubu nejednalo o širokou 

veřejnost, neboť jde toliko o úzký a stabilní okruh osob, stejně jako v případě pacientů 

v zubní ordinaci. Námitka žalobkyně, že provozovatel podniku neučinil potřebná 

opatření, aby zabránil vstupu třetích osob, soud nepřesvědčila. Naopak uvedl, že 

k vykázání třetích osob stačila ústní výzva provozovatele k opuštění restaurace, písemné 

upozornění u vstupu do restaurace považoval soud až za druhořadé. Významným je tento 

rozsudek i proto, že upravil výklad ustanovení § 15 odst. 3 německého autorského zákona, 

když v duchu judikatury SDEU konstatoval, že k tomu, aby se v daném případě jednalo 

o soukromou skupinu osob, není předpokladem, že se okruh osob vyznačuje „zvláštním 

                                                 
94 OLG Frankfurt am Main, rozsudek ze dne 20. 1. 2015, č.j. 11 U 95/14 
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osobním vztahem“. Skupinu diváků v tomto případě přirovnal soud ke skupině pacientů 

ve věci SDEU C-135/10, a citoval SDEU, když připomněl, že „tito pacienti obvykle tvoří 

skupinu osob, jejíž složení je převážně stabilní, a že tedy představují určenou skupinu 

potenciálních posluchačů, jelikož jiné osoby v zásadě nemají k jeho péči přístup. 

V důsledku toho se nejedná o „obecné zpřístupnění“ (…)“95   

V souvislosti s přiblížením výkladu pojmu „veřejnost“ v německé judikatuře 

k výkladu SDEU je třeba zmínit i rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 18. 6. 

201596. Soudní dvůr zde potvrdil rozsudek soudu v Karlsruhe, který, zcela v souladu 

s rozhodnutím SDEU ve věci C-135/10, rozhodl, že německý zubař není povinen platit 

licenční poplatky kolektivnímu správci GEMA. Lékař předtím přistoupil k ukončení 

licenční smlouvy s GEMA právě v souvislosti s uvedeným rozhodnutím SDEU. Všechny 

rozhodné prvky případu odpovídaly těm v případu „Del Corso“, Spolkový soudní dvůr se 

tedy odůvodněně cítil být vázán judikátem SDEU. 

Poměrně nedávno se Spolkový soudní dvůr zabýval otázkou, do jaké míry představuje 

sdělování veřejnosti jednání hoteliéra, který dá hostům k dispozici televizní přijímače pro 

přijímání televizního signálu v hotelových pokojích97. Spolkový soudní dvůr v tomto 

případě rozhodl, že provozovatel hotelu není povinen platit kolektivnímu správci GEMA 

žádné licenční poplatky, pokud pouze vybaví hotelové pokoje televizními přijímači a 

hoteloví hosté mohou přijímat signál na těchto přijímačích jen prostřednictvím pokojové 

antény. Soudní dvůr dovodil, že je třeba takovou situaci odlišit například od situace, kdy 

provozovatel hotelu umožňuje přenos vysílacího signálu přes distribuční zařízení.  

6.3 Francie 

Ve Francii je právo na sdělování díla veřejnosti upraveno v čl. L122-2 zákona o 

duševním vlastnictví (Code de la propriété intellectuelle), podle něhož provedení díla 

(représentation) spočívá ve sdělování díla veřejnosti jakýmkoli způsobem (…), přičemž 

v zákoně jsou vyjmenovány způsoby užití, které do této skupiny náleží. 

V ustanovení čl. L122-5 zákon zakotvuje výjimku, kdy autor nemůže užití díla ve 

formě sdělování zakázat. Je jí užití soukromé, vykonávané zdarma výlučně v rodinném 

kruhu.  

                                                 
95 rozsudek SDEU ve věci C-135/10, bod č. 95 
96 BGH, 18. 6. 2015, č.j. I ZR 14/14 
97 BGH, 17. 12. 2015, č.j. I ZR 21/14 
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Z judikatury francouzských soudů mne zaujalo starší rozhodnutí Kasačního soudu98, 

které se zabývá nutností objektivního posouzení existence veřejnosti. Kritérium 

veřejného užití musí být hodnoceno objektivně a nezávisle na subjektivním vjemu nebo 

úmyslu osoby provozující dílo. 

I ve francouzském prostředí lze pozorovat vývoj judikatury týkající se provozování 

vysílání v hotelových pokojích. V roce 1971 Kasační soud v případu „Le Printemps“99 

uvedl, že „jelikož je hotelový pokoj považován za soukromý prostor, sledování děl 

z repertoáru kolektivního správce SACEM hosty hotelu Le Printemps bylo pokryto 

licencí udělenou rozhlasové stanici a již není místo pro licenci další“. Naproti tomu již 

v roce 1994 Kasační soud v rozsudku „CNN“100 rozhodl, že „i když každý hotelový host 

pobývá pouze ve svém pokoji, skupina všech hostů hotelu společně tvoří veřejnost, které 

provozovatel přenáší televizní vysílání v rámci svých obchodních aktivit“. Tento názor 

pak Kasační soud potvrdil i v pozdější judikatuře, například v rozhodnutí z ledna 2010 

v případu „Hotel Franklin Roosevelt / SACEM“101, kdy konstatoval, že „klienti hotelu, i 

když pobývají soukromě v individuálních pokojích, tvoří veřejnost“.   

 

6.4 Maďarsko 

Maďarští zákonodárci nevymezili zákonem pojem veřejnosti, ale naopak se pokusili 

o stanovení určitých vodítek, která nasvědčují užití soukromému a k němuž tedy není 

třeba získat licenci nositelů práv. Podle čl. 38 písm. f) maďarského autorského zákona: 

„pokud užití nesměřuje k výdělečným účelům, a to ani nepřímo, a účastníci nezískají 

odměnu, díla mohou být užita (…) pro soukromé účely a na příležitostně pořádaných 

soukromých společenských akcích“. Dále je v uvedeném zákoně stanoveno pod písm. a) 

tohoto ustanovení, že akce pořádané ziskovou organizací nebo jinou právnickou osobou 

výlučně pro její členy, úředníky a zaměstnance mají být považovány za soukromé. 

Maďarští zákonodárci tak zakotvili alespoň určité hranice publika, jež je možno 

považovat za publikum soukromé, což v mnoha případech jistě pomůže předejít 

                                                 
98 rozsudek Cour de cassation ze dne 27. 2. 1975 týkající se užití děl v kadeřnictví 
99 Cass. Civ. 23.11.1971, Le Printemps 
100 Cass. Civ. 6.4.1994, CNN 
101 Cass. Civ. 14.1.2010, Hotel Franklin Roosevelt / SACEM 
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konfliktům mezi nositeli práv (či jejich zástupci) a uživateli děl a dochází zároveň 

k posílení právní jistoty. 

6.5 Rakousko 

Rakouský autorský zákon (Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der 

Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), BGBl. 

Nr. 111/1936) upravuje celkem 3 práva, která lze zařadit do skupiny práv na sdělování 

díla veřejnosti, byť sám tento zákon je takto neoznačuje. Těmito právy jsou právo na 

vysílání díla (§ 17, Senderecht), právo na přednes, provozování díla nebo předvedení díla 

(§ 18, Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht) a konečně novelou z roku 2003, 

kterou byla provedena harmonizace rakouského autorského zákona s Informační 

směrnicí, bylo ustanovením § 18a zavedeno právo na zpřístupnění díla po drátu nebo 

bezdrátově způsobem, že členové veřejnosti mohou mít k němu přístup na místě a v čase 

podle své vlastní volby (Zurverfügungstellungsrecht). 

V Rakousku není pojem veřejnosti definován autorským zákonem, nicméně jisté 

indicie k výkladu pojmu lze dohledat v judikatuře. Například je možné citovat z rozsudku 

Nejvyššího soudu z 10.2.2004102: „Představení díla je veřejné tehdy, pokud není od 

počátku určeno uzavřenému, navenek ohraničenému okruhu osob, pokud je tedy obecně 

přístupné. Za veřejné produkce je ale nutno považovat i takové nikoli obecně přístupné 

akce, pokud určitý nebo určitelný okruh osob není propojen takovými osobními vztahy, 

na základě nichž by bylo možno danou akci pokládat za soukromou.“ V dané věci bylo 

jako veřejné užití kvalifikováno provozování rozhlasového vysílání v restauraci, ke 

kterému docházelo prostřednictvím přijímače umístěného nikoli v prostoru pro hosty 

restaurace, nýbrž v kuchyni, ale hlasitost puštěného přijímače umožňovala poslech hudby 

i v prostoru pro hosty. Soud v řízení konstatoval, že k rozhodnutí, zda je užití veřejné 

nebo soukromé, je třeba posoudit v každém jednotlivém případě počet účastníků, povahu 

jejich osobních vztahů navzájem a rovněž ve vztahu k pořadateli a také účel dané akce. 

Přitom je nutno v pochybnostech vzít v úvahu, zda pořadatel sleduje vlastní nebo cizí 

hospodářské cíle. Soud se vyjádřil i ke způsobu provozování vysílání v tomto případě: 

Skutečnost, zda se přijímač sám nachází v prostoru veřejně přístupném hostům restaurace 

či v kuchyni, která je od tohoto prostoru oddělena, je pro posouzení veřejnosti 

provozování stejně tak málo významná, jako otázka, zda žalovaný hudbu pouštěnou 
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v kuchyni chtěl skutečně zpřístupnit i svým hostům. Rozhodné je spíše, zda je 

provozovaná hudba určena uzavřenému okruhu osob, navenek ohraničenému a 

svázanému osobními vztahy nebo je obecně zpřístupněna širšímu okruhu posluchačů, i 

když tomuto mohlo být zabráněno.   

V dalším případě soud posuzoval103 situaci, kdy docházelo k provozování 

rozhlasového vysílání ve fitness studiu prostřednictvím přijímače umístěného v recepci 

studia, kde hudbu poslouchala nejen vedoucí studia, ale i jednotliví klienti, byť se v tomto 

prostoru nacházel vždy pouze jeden klient. Hudbu navíc bylo slyšet i ve vedlejší 

místnosti, kde probíhaly tréninky klientů, případně tito mohli využít solárium, přičemž 

tato místnost byla od recepce oddělena toliko závěsem. Soud konstatoval, že k veřejnému 

provozování hudebního díla podle § 18 rakouského autorského zákona dochází vždy, 

pokud provozování není od počátku určeno uzavřenému a navenek ohraničenému okruhu 

osob, když je tedy veřejně přístupné. Tak je tomu vždy, když k provozování dochází 

v rámci provozu podniku s fluktuujícím publikem. Soud zdůraznil, že není rozhodující 

ani prostorová ani časová souvislost provozování. Je tedy irelevantní tvrzení žalované, že 

vedle vedoucí studia se v dosahu hudby nacházela pouze jediná klientka. Soud tak vlastně 

potvrdil, že veřejnost může mít i sukcesivní povahu. K přiznání soukromého charakteru 

provozování nestačí ani argument, že klienti studia měli stejný zájem na poskytovaných 

službách a smluvní svazek s provozovatelem studia.   

K možné sukcesivní povaze veřejnosti se ostatně rakouské soudy vyjádřily mnohem 

dříve. V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27.1.1987104 byla posuzována situace, kdy 

docházelo k provozování krátkometrážních filmů s erotickou tématikou v prostorech 

kabinek v sexshopu. Soud uvedl, že moderní technické paměťové a přenosové systémy 

umožňují sukcesivní chápání okruhu osob, který není uzavřený a propojený osobními 

vztahy. Je nadto možné, že zvláště oblíbené snímky budou i během jednoho dne 

přehrávány opakovaně; pak tedy není důvod činit rozdílu, zda se videosnímek pouští 

najednou 20 osobám sedícím vedle sebe nebo zda tyto osoby snímek mohly sledovat 

jednotlivě jedna po druhé („sukcesivní veřejnost“). Skutečnost, že se jednotliví zákazníci 

nacházeli během sledování filmu v kabinkách, jejichž povaha je v podstatě soukromého 

rázu, přitom nehrála roli. 

                                                 
103 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2002, č.j. 4Ob108/02i „Figurstudio“ 
104 rozsudek Nejvyššího soudu č.j. 4Ob393/86 „Sexshop“ 
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Rakouská judikatura týkající se veřejného provozování si ostatně, podobně jako 

judikatura německá, počíná poměrně kasuisticky. Soud se tak například vyjadřoval105 

k situaci provozování hudby na svatební hostině. Upozornil, že svatební hostiny je nutno 

posuzovat individuálně, protože i venkovská svatba může být veřejnou akcí, pokud je 

pozván větší počet hostů spíše z důvodu obchodní reprezentace než z důvodu osobních 

vazeb. V daném případě ovšem soud shledal, že se jedná o akci soukromého charakteru, 

přičemž zazněly následující argumenty. Na svatbu byli pozváni příbuzní, známí, sousedé 

a kolegové svatebního páru, což je typické právě pro soukromou akci, i když se koná ve 

veřejně přístupném penzionu. Skutečnost, že se všichni hosté navzájem neznali, nevadí, 

protože je důležitý osobní vztah vůči svatebnímu páru. Svatební hostinu není ani proto 

nutno vnímat jako veřejnou akci, když se koná ve veřejně přístupném penzionu, přičemž 

se tak mezi hosty mohou vmísit i nepozvaní lidé. Ani počet 120 svatebních hostů 

nevylučuje soukromý charakter akce. Okruhy pozvaných osob se navzájem nepřekrývají 

a nelze tedy předpokládat, že každá osoba bude osobně znát celkem 120 osob. Svatbu je 

třeba hodnotit jako soukromou akci, i když hudební produkci mohou slyšet i lidé 

„zvenčí“, tak to ostatně u podobných hostin bývá. I když jedním ze znaků veřejné akce je 

její ziskovost, v daném případě není možno za zisk považovat svatební dary, které 

novomanželé obdrží. Soud uvedl, že dary by pravděpodobně manželé dostali, i kdyby na 

hostině hudba nehrála, a svatební hostina slouží typicky cílům ideálním a nikoli 

výdělečným.   

I rakouský Nejvyšší soud se, ostatně tak jako soudy v jiných zemích, vyjadřoval 

k existenci veřejnosti v nemocnici, resp. prostředí sanatoria. Shledal106, že okruh pacientů 

není svázán takovými vzájemnými vztahy či vztahy s vedením sanatoria, že by užití děl 

mezi těmito osobami mohlo být považováno za soukromé. 

Rozhodnutí týkající se produkce hudby při (ne)veřejných příležitostech lze vztáhnout 

i na situaci, kdy jsou například užity fotografie zesnulého na pohřbu, jak konstatoval 

soud107. K užití fotografie zesnulého u vystavené rakve během smutečního obřadu není 

třeba souhlasu autora fotografie a pohřbu je nutno přiřknout výlučně soukromý charakter 

(ovšem s výjimkou státního pohřbu). Takovému charakteru události se nepříčí ani 

skutečnost, že na pohřbu jsou přítomny osoby, jež nejsou vůči zesnulému v žádném 

blízkém vztahu, jako například zaměstnanci pohřební společnosti nebo dodavatelé 

                                                 
105 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.1.1998, č.j. 4Ob347/97a, „Hochzeitsmusik“ 
106 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 1974, „Kurheim“ 
107 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.12.2003, č.j. 4Ob230/03g 
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smutečních věnců. V tomto rozhodnutí také soud shrnul závěry dosavadní judikatury 

k veřejnému provozování a pokusil se vymezit pojem veřejnosti. Uvedl, že sdělování díla 

je veřejné, je-li určeno početné veřejnosti, přičemž součástí veřejnosti je každá osoba, 

která není vázána osobními vztahy k tomu, kdo zhodnocuje dílo, nebo k dalším osobám, 

které přijímají dílo, nebo k němu mají přístup v nehmotné podobě. Skutečnost, že lze 

například hudební produkci slyšet i navenek, akci ještě nečiní veřejnou, pokud tomuto 

nebylo možno nijak zabránit, nebylo to úmyslné a tato okolnost je v podstatě marginální. 

Rakouská judikatura se tak dopracovala k definici, která je zcela totožná se zákonnou 

definicí německou. 

Zvláštní kapitolou je užití děl v hotelových pokojích. Zde zaznamenala rakouská 

judikatura určitý posun v souvislosti s vývojem judikatury SDEU, zvláště pak po vydání 

rozsudku ve věci C-306/05 SGAE.  

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16.11.1971, „Hotel-

Rundfunkvermittlungsanlage“108 je „podstatné, zda je dílo vnímáno v soukromí nebo na 

veřejnosti. (…) Hoteloví hosté při sledování vysílání zůstávají ve své soukromé sféře, tak 

jako by byli ve svém vlastním domově. Sám host rozhoduje o tom, zda bude vysílání 

poslouchat a kdo je bude poslouchat.“ Naproti tomu v rozsudku ze dne 17.6.1986 „Hotel 

Video“109 Nejvyšší soud judikoval, že přenos filmů na videokazetách prostřednictvím 

centrálního hotelového zařízení do individuálních hotelových pokojů nespadá do rámce 

práva na kabelový přenos, ale představuje veřejné provozování. Hotel svým hostům 

současně zprostředkovával přes 600 přístupů k filmovým dílům. Skutečnost, že se 

jednotliví hosté, kterým bylo umožněno zhlédnutí filmů, nacházeli v „soukromé sféře“, 

nebrání tomu, aby dané užití bylo posouzeno jako veřejné provozování ve smyslu § 18 

rakouského autorského zákona. Pojem „sukcesivní veřejnost“ totiž podle soudu 

bezpochyby zahrnuje právě sukcesivní zprostředkování přístupu k dílu většímu množství 

osob, které nemají osobní vazby s provozovatelem nebo mezi sebou navzájem. Takové 

užívání díla vysokým počtem osob, které nejsou svázány osobními vztahy, jako jsou hosté 

velkého hotelu, jistě musí být zvláště zpoplatněno, odměna autorovi ve formě platby za 

jednotlivé rozmnoženiny díla nestačí. 

V rozsudku „Thermenhotel I“ ze dne 16. 6. 1986110 Nejvyšší soud konstatoval, že je 

třeba rozlišit provozování vysílání v hotelovém pokoji a ve společných hotelových 

                                                 
108 č.j. 4Ob361/71, „Hotel-Rundfunkvermittlungsanlage“ 
109 č.j. 4Ob309/86, „Hotel Video“ 
110 č.j. 4 Ob 146/98v, „Thermenhotel“ 
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prostorech (jako např. hotelová hala nebo společenský sál s televizí). Provozování 

vysílání ve společných hotelových prostorech je veřejným provozováním, a tedy je nutné 

uhradit licenční poplatek. I když hospodářský prospěch hoteliéra může být v obou 

případech stejný, je třeba zohlednit podstatný rozdíl mezi užitími, a sice že k užití 

v hotelovém pokoji hoteliér pouze dá k dispozici nezbytná zařízení k příjmu vysílání a je 

na hostu, zda tato využije. Naproti tomu ve společných prostorách host nijak nemůže 

svým přáním ovlivnit, zda je mu vysílání díla zprostředkováno.   

Rozhodnutí SDEU ve věci C-306/05 SGAE, v němž soud judikoval, že provozování 

televizního vysílání v hotelových pokojích představuje sdělování veřejnosti, tak 

představovalo pro rakouskou judikaturu zásadní zvrat. V rozhodnutích následujících po 

zmíněném rozsudku SDEU tak nadále rakouské soudy přirozeně musí evropské 

rozhodnutí respektovat. V rozsudku ze dne 31. 8. 2010111 „Thermenhotel II“ tak Nejvyšší 

soud judikoval, že Informační směrnice stanoví v rámci evropského práva „jednotný 

pojem veřejnosti“. Podle soudu je rozsudek SDEU aplikovatelný „pouze na skutkové 

stavy s distančním prvkem“. „Šíření vysílání do hotelových pokojů prostřednictvím 

televizních přijímačů, které hotel svým hostům umožní, spadá nezávisle na tom, jakou 

technikou je signál přenášen, pod pojem sdělování veřejnosti podle čl. 3 odst. 1 

Informační směrnice a § 18 odst. 3 rakouského autorského zákona“. 

 

6.6 Polsko 

Ani v polském autorském zákoně definici pojmu veřejnost nenalezneme. Za zmínku 

ovšem stojí formulace zákonné výjimky zakotvené v čl. 24 odst. 2 autorského zákona: 

„Majitelé zařízení umožňujících příjem rozhlasového nebo televizního vysílání mohou 

díla vysílaná prostřednictvím takových zařízení přijímat, i když jsou taková zařízení 

umístěna na veřejném místě, za podmínky, že takové užití není spojeno se ziskem 

materiálního prospěchu.” Podle polské právní doktríny, pokud sdělování díla chráněného 

autorským zákonem veřejnosti prostřednictvím přístroje umožňujícího příjem 

rozhlasového nebo televizního vysílání nevede k přímému nebo nepřímému obchodnímu 

prospěchu (např. v obchodech pro zpříjemnění atmosféry při nakupování), je takové užití 

kryto výše uvedenou výjimkou. 

                                                 
111 č.j. 4Ob120/10s, “Thermenhotel II” 
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6.7 Itálie 

Italský autorský zákon (č. 633/1941)112 rozlišuje mezi užitím díla před veřejností (čl. 

15, diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico) a užitím díla ve formě 

sdělování veřejnosti (čl. 16, diritto di comunicazione al pubblico). Užitím díla před 

publikem je živé provedení díla či recitace, pod právo sdělování veřejnosti spadá vysílání, 

provozování vysílání či zpřístupňování díla způsobem, že kdokoli může mít k němu 

přístup na místě a v čase podle své vlastní volby.   

Italský autorský zákon pojem veřejnosti nezmiňuje. Jeho článek 15 odst. 2 však 

hovoří o užitích, jež nejsou považována za veřejná. Takovým užitím je provedení, 

představení nebo přednes díla v prostém kruhu rodiny, v internátu, ve škole nebo 

nemocnici, pokud nejsou vykonávána za účelem zisku.  

6.8 Velká Británie 

Britský zákon upravující autorské právo (Copyright, Designs and Patents Act 1988) 

rozlišuje podobně jako zákon italský užití na veřejnosti („performance, showing or 

playing of work in public“) upravené v čl. 19 a užití ve formě sdělování díla veřejnosti 

(„communication to the public“) upravené v čl. 20, které zahrnuje právo na vysílání díla 

a právo na zpřístupnění díla způsobem, že kterýkoli člen veřejnosti může mít k němu 

přístup na místě a v čase podle své vlastní volby. 

Britská judikatura související s interpretací pojmu veřejnosti se datuje již do konce 

19. století. V případu „Duck vs. Bates” (1883-84) byla posuzována situace, kdy v 

nemocničním sále bylo pro zábavu 170 osob nemocničního personálu prezentováno 

divadelní dílo, a to bez nároku na honorář účinkujících a pro diváky zdarma. Soud zde 

učinil závěr, že nedochází k veřejnému provozování, a tedy nejsou porušována práva 

autora, protože nemocniční sál, kde byla divadelní hra představena, není místem pro 

veřejnou zábavu. V spojení s tímto rozsudkem se hovoří o tzv. testu monopolu113. Za 

klíčové kritérium soukromého či veřejného užití se považuje zhodnocení, zda by daným 

užitím byly nepřiměřeně dotčeny zájmy nositele práv (tedy vlastně jeden z kroků dnes 

uplatňovaného tzv. tříkrokového testu). Předpokládal by autor, že za takové užití díla 

dostane odměnu? Uspokojí užití díla požadavky části veřejnosti, čímž se sníží zisk 

                                                 
112 Legge 22 aprile 1941, n. 633. – protezione del diritto d`autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 
113 Karapapa, S., Private Copying, Routledge, 2012, s. 68 
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autora? Bude užitím narušen monopol nositele práv? Z uvedeného rozsudku nelze 

nicméně vytvořit pravidlo, že uzavřené publikum je znakem soukromého charakteru 

produkce. Například v případu Ernest Turner vs. Performing Right Society Ltd., který byl 

rozhodován o více než půl století později (1943) soud posuzoval situaci, kdy majitel 

továrny pořádal hudební produkci v prostorách továrny pro svých 600 zaměstnanců, 

přičemž jiným osobám byl vstup zapovězen. Soud učinil závěr, že předmětným užitím 

jsou porušena práva autora, když takovou akci je nutno považovat za veřejnou. Pro soud 

bylo přitom důležitější zhodnocení vztahu mezi nositelem práv a publikem než vztah mezi 

pořadatelem produkce, tedy zaměstnavatelem, a publikem. Logika „testu monopolu” se 

svým způsobem vlastně objevuje i v daleko pozdější judikatuře SDEU, a to v konceptu 

tzv. nové veřejnosti (podrobně k tomu viz kapitola 7.6). Podstatou konceptu je myšlenka, 

že pokud je dílo zpřístupněno nové veřejnosti, tedy veřejnosti, již autor nebral v potaz při 

udělení prvotní licence, jedná se o další užití díla a je nutno získat souhlas nositele práv.  

Užitím díla mohou být porušena práva autora, i když je užitím dílo propagováno a je 

pro něj získáváno široké publikum. K takovému závěru dospěl soud v případu 

„Performing Rights Society Ltd. vs. Harlequin Record Shops Ltd.“ v roce 1979, když 

posuzoval situaci, v níž provozovatel obchodu s hudebními nahrávkami v jeho prostoru 

přehrával prodávanou hudbu. 

6.9 Belgie 

Podle ustanovení § 1 čl. XI. 165 belgického zákona upravujícího autorské právo 

(Code de droit économique) „má autor literárního nebo uměleckého díla právo na jeho 

sdělování veřejnosti jakýmkoli způsobem, včetně zpřístupňování díla veřejnosti takovým 

způsobem, že každý má k dílu přístup z místa a v době, který si zvolí“. Jde tedy o jediné 

široce definované právo na sdělování díla veřejnosti. 

V ustanovení čl. XI. 190 3° uvedený zákon, podobně jako zákon francouzský, 

upravuje výjimku, kdy autor nemůže užití díla ve formě sdělování zakázat, pokud je dílo 

užíváno v soukromí a zdarma v rodinném kruhu. 

I v Belgii je výklad pojmu veřejnost předmětem diskusí jak v rovině teoretické, tak 

v judikatuře. Opřít se lze částečně o rozhodnutí Kasačního soudu (Cour de Cassation), 

který se v minulosti pojmem veřejnosti v souvislosti s veřejným provozováním díla 

zabýval.  
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Tak například soud již v roce 1972114 konstatoval, že veřejný charakter představení 

díla nezávisí na charakteru místa, kde se představení koná, nýbrž na podmínkách přístupu 

na toto představení. Podle soudu není významné, zda osoba sděluje dílo úmyslně či 

nikoli115. Soud dále upřesnil, že ochrana práv autora hudebního díla není podřízena 

podmínce, zda osoby mají přístup na veřejné místo, odkud hudba zní, nebo zda je hudba 

šířena zpovzdálí116. V daném případě se jednalo o provozování rozhlasového vysílání 

prostřednictvím rozhlasového přijímače umístěného za pultem obchodu s potravinami, 

přičemž toto vysílání mělo sloužit toliko osobní potřebě prodavače. Provozovatel 

argumentoval, že zákazníci do obchodu nechodí kvůli poslechu hudby a on z hudby tedy 

nemá žádný užitek. Soud ovšem tyto argumenty samozřejmě nepřijal. Stejnou pozici 

zastával soud i v obdobných případech, například v roce 1996, když posuzoval situaci, 

kdy v knihkupectví hrálo rádio pro osobní potřebu knihkupce, avšak vzhledem k tomu, 

že byl přijímač umístěn za pultem knihkupce, mohli hudbu slyšet i zákazníci. V té době 

zřejmě belgická judikatura v obdobných věcech nebyla ještě ustálená, jelikož 

prvoinstanční obecný soud považoval uvedené užití za soukromé, přičemž uvedl, že 

zákazníci z hudby nemají žádný požitek, protože se knihkupectvím pouze krátce projdou, 

rádio tedy slouží toliko potřebě knihkupce, což ostatně dobře dokládá i umístění 

přijímače. Rozhodnutí obecného soudu tak bylo Kasačním soudem zrušeno117.  

Kasační soud dále zdůraznil, že pojem soukromého užití by měl být vykládán 

restriktivně118. Upřesnil, že soukromé užití, které nemůže autor díla zakázat, může být 

užitím prováděným zdarma v soukromém kruhu osob, mezi nimiž existuje rodinné pouto, 

nebo osob, mezi nimiž existuje pouto tak úzké, že může být připodobněno poutu 

rodinnému.119  

Belgické soudy nicméně aplikují různá kritéria, na základě nichž konstatují, že určité 

užití je veřejné či soukromé. Rovněž někteří autoři se domnívají, že všechny uzavřené 

skupiny jsou spojeny zvláštním sociálním poutem (rodinným, profesním, přátelským), a 

měly by tedy zůstat stranou od veřejné sféry a nutnosti placení autorských poplatků.120 

                                                 
114 Cour de Cassation, 25. 5. 1972, Pas., 1972, I, s. 888 
115 Cour de Cassation, 26. 9. 1996, J.T., 1997, s. 585 
116 Cour de Cassation, 30. 1. 1998, AM, 1998, s. 224 
117 Cour de Cassation, 26. 9. 1996, AM, 1997, s. 173-174 
118 Cour de Cassation, 25. 5. 1972, Pas., 1972, I, s. 887 
119 Cour de Cassation, 26. 1. 2006, Pas., 2006, s. 230 
120 De Visscher, F., Michaux, B., Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Bruylant, Bruxelles, 2000, 

s. 123 
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V každém případě je nepochybné, že k uznání soukromého charakteru užití nestačí, že je 

dílo provozováno zdarma.121 

Za užití soukromé tak například rozhodnutím Kasačního soudu ze dne 18. 2. 2000 

bylo uznáno užití v rámci domova důchodců, které bylo omezeno pouze na zde pobývající 

seniory a odehrávalo se pouze v budově domova. Soud shledal, že vztahy mezi seniory 

jsou tak blízké, že je možno je považovat za téměř rodinné.122 

Poslech CD v dílně nebo v kanceláři je užitím soukromým, a to za předpokladu, že 

hudbu poslouchají pouze zaměstnanci společnosti. Zaměstnanci tedy tvoří uzavřenou 

skupinu, a tento typ užití je proto osvobozen od placení spravedlivé odměny za autorská 

práva. Ve svém rozsudku ze dne 26. 1. 2006 Kasační soud uznal správným rozhodnutí 

nižšího soudu, podle něhož osoby pracující denně společně v prostoru vymezeném pouze 

pro tyto pracovníky vykazují osobní pouto. Proto takové užití nemá veřejný charakter. 

V daném případě se v dílně nacházelo celkem 5 pracovníků a soud připustil, že počet 

osob může ovlivnit posouzení situace.123 

V praxi je za soukromé užití považováno rovněž například užití v mateřských školách 

a jeslích, kde belgický kolektivní správce SABAM nevybírá autorské poplatky.124 

6.10 Španělsko 

Španělský autorský zákon (Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad 

Intelectual) upravuje jediné právo na sdělování díla veřejnosti (comunicación pública), 

v rámci něhož příkladmo uvádí 9 forem užití, které pod toto právo spadají. Podle 

ustanovení čl. 20 odst. 1 španělského autorského zákona se „veřejným sdělováním rozumí 

všechny akty, kterými je dílo zpřístupněno většímu počtu osob, bez předchozího rozšíření 

jeho exemplářů každému z nich“. 

V druhé větě zmíněného ustanovení zákon stanoví, které akty se nepovažují za 

sdělování veřejnosti. Jsou jimi sdělování, která se konají v čistě soukromých prostorách 

(dentro de un ámbito estrictamente doméstico), která nejsou součástí vysílací sítě ani s ní 

nejsou spojena.  

                                                 
121 tamtéž, s. 143 
122 Cour de Cassation, 18. 2. 2000, AM, 2000, s. 290 
123 Cour de Cassation, 26. 1. 2006, Pas., 2006, s. 231 
124 Dugailliez, I., Vademecum du droit d`auteur et des droits voisins, 2010, s. 10, dokument dostupný zde: 

http://www.uvcw.be/no_index/publications-online/75.pdf 
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Ze španělského prostředí vzešla žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ve věci C-

306/05 SGAE (viz následující kapitola). Kolektivní správce SGAE měl v původním sporu 

za to, že užíváním televizních přijímačů a přístrojů zajišťujících vysílání hudební kulisy 

uvnitř hotelu, jehož majitelem je společnost Rafael, docházelo ke sdělování děl patřících 

do rejstříku, který spravuje, veřejnosti. Prvoinstanční soud žalobu SGAE částečně zamítl. 

Domníval se totiž, že užíváním televizních přijímačů v hotelových pokojích nedochází 

ke sdělování děl spravovaných SGAE veřejnosti. Tento soud měl ale naopak za to, že 

žádost SGAE byla odůvodněna s ohledem na všeobecnou známost existence společných 

prostor vybavených televizními přijímači, v nichž je zpříjemňována atmosféra vysíláním 

hudební kulisy, v hotelech. SDEU v předmětném řízení o předběžné otázce následně 

rozhodl, že ke sdělování veřejnosti dochází i v případě provozování televizního vysílání 

prostřednictvím přijímačů umístěných v hotelových pokojích. 

6.11 Řecko 

Podobně jako v ostatních evropských zemích se i řecké soudy potýkaly s výkladem 

pojmu veřejnost v prostředí hotelových pokojů. Zajímavé je, že již starší řecká judikatura 

je v tomto smyslu konformní se současnou judikaturou SDEU. Řecký Kasační soud totiž 

v roce 1980 v případu AEPI/Fokas Electra Palace125 rozhodl, že „veškerou hudební 

produkci v hotelu, který je veřejně přístupným místem, a do něhož nepřetržitě přicházejí 

noví hosté (…), je třeba považovat za veřejné provozování; skutečnost, že takový přenos 

se odehrává v pokojích hostů, hudební produkci v žádném případě neodnímá její veřejný 

charakter, když je určena neurčitému počtu osob, které nemají osobní vztah 

s provozovatelem hotelu“. 

6.12 Švédsko 

Švédský Nejvyšší soud v roce 1980126 řešil otázku užití v prostředí hotelu, a sice 

jednak, jak posoudit situaci provozování rozhlasového vysílání, pokud jsou přijímače 

instalovány v hotelových pokojích a napojeny na centrální systém, a zda stejně posoudit 

situaci, kdy jsou hotelové pokoje vybaveny televizním přijímačem, který není připojen 

na žádný centrální systém. Soud došel k závěru, že přenos vysílání hudebních děl 

prostřednictvím centrálního hotelového vysílacího systému do hotelových pokojů 

                                                 
125 Cass. 4.11.1980, AEPI / Fokas Electra Palace 
126 Cour suprême 27.3.1980, STIM / Hôtel Mornington & Hôtel Wellington 
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představuje veřejné provozování.  Konstatoval, že tento závěr neovlivní ani skutečnost, 

že hoteloví hosté se mohou volně rozhodnout, do jaké míry chtějí přenosu využít, a že tak 

dochází v soukromí jejich pokoje. K přenosu televizního vysílání do hotelových pokojů 

bez centrálního systému pak soud uvedl, že tato činnost je srovnatelná s popsaným 

přenosem rozhlasového vysílání pomocí centrálního systému a jedná se proto rovněž o 

veřejné užití, k němuž je nutné získat příslušnou licenci. 

6.13 Dánsko 

Ani v Dánsku není pojem veřejnosti definován v zákoně, nýbrž je jeho výklad tvořen 

judikaturou. 

Co se týče souladu rozhodovací praxe dánských soudů s judikaturou SDEU, lze uvést, 

že v oblasti užití, kde je publikum fyzicky vzdáleno od výkonného umělce, je dánská 

judikatura plně harmonizována, naproti tomu v oblasti živých produkcí k harmonizaci 

dosud nedošlo.  V návaznosti na judikaturu SDEU, zejména rozsudek ve věci C-135/10 

„Marco del Corso“, dánský kolektivní správce KODA nicméně dokonce ukončil smlouvu 

s Dánskou společností dentistů a poplatky v tomto případě tedy nevybírá.127 

6.14 Švýcarsko 

Ve Švýcarsku se pojem veřejnosti vykládá jako protiklad k soukromému užití, které 

je definováno v čl. 19 odst. 1 písm. a) autorského zákona (Bundesgesetz über das 

Urheberrecht und verwandte Schutzrechte ze dne 9. října 1992) jako „každé užití díla 

v soukromí osoby a v okruhu osob, které jsou navzájem svázány úzkým svazkem, jako 

jsou příbuzní nebo přátelé“.   

6.15 Srbsko 

Z evropských zemí, které nejsou členy Evropské unie, a tedy nejsou svázány právem 

EU ani judikaturou SDEU, bych ráda uvedla příklad Srbska. Srbský autorský zákon 

(Закон о ауторском и сродним правима) byl přijat relativně nedávno (publikován 

v prosinci 2004) a v článku 7 odst. 2 obsahuje úpravu pojmu veřejnost. Podle tohoto 

                                                 
127 zdroj: dánský kolektivní správce KODA 
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ustanovení je „autorské dílo sdělováno veřejnosti, pokud je zpřístupněno většímu počtu 

osob, které nejsou spojeny rodinnými nebo jinými osobními vztahy“.  

6.16 Japonsko 

Na závěr této kapitoly bych se ráda zmínila o právní úpravě a výkladu pojmu veřejnost 

v zemi, která je evropské právní kultuře sice vzdálena, ale jak se zdá po bližším studiu 

problematiky, s pojmem se i zde zachází obdobně a stejně tak vznikají výkladové potíže 

v obdobných situacích jako v evropských zemích.   

V japonském autorském zákoně (zákon č. 48, vyhlášen dne 6. května 1970) je 

upravena definice veřejnosti, konkrétně v jeho čl. 2, odst. 5, je stanoveno, že „v tomto 

zákoně „veřejnost“ zahrnuje velký počet určitých osob“. Jde tedy spíše o jakési vodítko 

k výkladu, které zdůrazňuje toliko znak mnohosti členů veřejnosti, jiné znaky zmíněny 

nejsou. 

Porovnáme-li některé situace, kterými se v posledních letech zabýval SDEU ve 

stěžejních rozhodnutích týkajících se mimo jiné i pojmu veřejnost, lze uvést, že 

v Japonsku se nevybírají licenční poplatky za produkci hudby v lékařských ordinacích, a 

to z důvodu platné výjimky pro užití děl v zařízeních poskytujících lékařskou péči. To 

ovšem neznamená, že by takové užití nebylo možno považovat za užití veřejné. Naproti 

tomu například japonský kolektivní správce JASRAC licencuje užití ve formě 

provozování rozhlasového a televizního vysílání v prostředí hotelových pokojů. Zároveň 

je ovšem upozorňováno na výjimku upravenou v čl. 38 odst. 3 japonského autorského 

zákona, podle něhož je možno „sdělovat již vysílané dílo nikoli za účelem zisku a bez 

výběru jakýchkoli poplatků od diváků či posluchačů“. Totéž se má podle tohoto 

ustanovení aplikovat i na sdělování pomocí přijímačů obvykle užívaných v soukromých 

obydlích. Je tak patrné, že i v Japonsku je navýšení zisku hoteliéra plynoucí ze zvýšení 

komfortu poskytovaných služeb v podobě provozování televizního či rozhlasového 

vysílání považováno za skutečný zisk, do něhož se pochopitelně promítají vyšší ceny za 

pokoj, přičemž toto navýšení cen lze jistě považovat za úhradu „poplatků od diváků a 

posluchačů“. 
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7 Judikatura Soudního dvora EU  

K pojmu veřejnost se Soudní dvůr Evropské unie (resp. dříve Evropský soudní dvůr) 

vyjadřoval již vícekrát, a to v různých souvislostech. V průběhu času můžeme snad 

pozorovat i určitý vývoj ve výkladu pojmu „veřejnost“.  

7.1 „Mediakabel“, „Lagardère Active Broadcast“ 

Ze starší judikatury je možné zmínit rozsudek ve věci C-89/04 Mediakabel BV proti 

Commissariaat voor de Media, byť se věc týkala výkladu směrnice Rady 89/552/EHS ze 

dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících provozování televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při 

poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, tedy norem nepřímo 

souvisejících s předpisy autorskoprávními. Je totiž zajímavé sledovat, do jaké míry se 

shoduje výklad pojmu veřejnost v právu autorském a v jiných právních odvětvích, které 

však se práva autorského rovněž týkají. Podstatou sporu bylo, zda služba provozovaná 

společností Mediakabel nazvaná Filmtime spadá pod pojem „televizní vysílání“, tak jak 

jej definuje směrnice 89/552/EHS a podřizuje se tedy jejímu režimu, či se jedná toliko o 

informační službu na individuální žádost a spadá tak pouze pod režim směrnice 98/34/ES. 

Služba Filmtime umožňovala v čase vyznačeném na televizní obrazovce nebo v přehledu 

programů sledovat vybraný film. Podle čl. 1 směrnice 89/552/EHS se televizním 

vysíláním rozumí prvotní šíření po drátě nebo bezdrátové šíření, šíření pomocí vysílačů 

nebo družice, kódované či nikoli, televizních pořadů určených veřejnosti. Zahrnuje 

přenos pořadů mezi podniky s cílem jejich dalšího vysílání pro veřejnost. Nezahrnuje 

komunikační služby poskytující na individuální žádost informace nebo jiná plnění, jako 

faxové služby, služby elektronické databanky a jiné obdobné služby; […]“. SDEU zde 

judikoval, že uvedená služba spadá pod pojem televizní vysílání definovaný směrnicí 

89/552/EHS, „pokud sestává z prvotního vysílání televizních programů určených 

veřejnosti, tedy neomezenému počtu možných televizních diváků, u nichž je současně 

přenášen tentýž obraz. Technika přenosu obrazu není při tomto posouzení určujícím 

prvkem.“ SDEU tedy jako znak pojmu veřejnosti zdůrazňuje neomezený počet jejích 

členů, nicméně v druhé části zde uvedené definice již není zcela konzistentní s výkladem 

pojmu veřejnost v autorském právu, když uvádí, že divákům musí být přenášen tentýž 

obraz současně (což je ostatně v souladu s definicí televizního vysílání ve směrnici 
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89/552/EHS). Protože autorské právo se vztahuje i na užití předmětů ochrany, ke kterému 

dochází na individuální vyžádání, nelze znak současného užití díla přijmout jako znak 

nezbytný pro výklad pojmu veřejnost. I v uvedeném rozsudku je tento znak dle mého 

názoru vlastní spíše pojmu televizní vysílání a nelze jej zcela vztáhnout k pojmu 

veřejnost. 

Pojem veřejnost byl předmětem zkoumání SDEU rovněž ve věci C-192/04 Lagardère 

Active Broadcast, proti Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) 

a Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL). V bodě 31 

tohoto rozsudku SDEU konstatoval, že „omezený okruh osob schopných zachytit signály 

z družic výlučně pomocí odborného vybavení nelze považovat za veřejnost vzhledem 

k tomu, že veřejnost musí být tvořena blíže neurčeným počtem potenciálních 

posluchačů“. V daném případě byly signály z dotčené družice kódovány a mohly být 

přijímány pouze pomocí zařízení vyhrazeného odborníkům a nikoli zařízení určeného 

široké veřejnosti. SDEU tedy uzavřel, že v důsledku toho družice nepracuje v rámci 

dotčeného vysílání v původním řízení jako družice ve smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice Rady 

93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského 

práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu. 

Domnívám se, že výklad termínu veřejnost je v tomto případě příliš úzký. Pokud by se 

na užití děl a dalších předmětů ochrany omezeným okruhem odborníků neměla vztahovat 

autorskoprávní ochrana, jednalo by se o nepřiměřený zásah do práv autorů a dalších 

nositelů práv. Podle mého názoru i dostatečně velkou skupinu odborníků lze kvalifikovat 

jako veřejnost, byť půjde o veřejnost odbornou, a tedy pouze množinu veřejnosti, jejíž 

členové jsou schopni vnímat díla bez zvláštního odborného vybavení. 

7.2 „SGAE proti Rafael Hoteles SA“ 

Oblastí, jež dodnes vyvolává v různých souvislostech spory, je užití děl v hotelových 

pokojích. Významným je v tomto směru rozsudek SDEU ve věci C-306/05, Sociedad 

General de Autores y Editores de España (SGAE) proti Rafael Hoteles SA, jehož 

podstatou byla především otázka, zda užitím televizních přijímačů v hotelových pokojích 

dochází ke sdělování děl veřejnosti. SDEU na tuto otázku odpověděl kladně, když 

zároveň upozornil na následující důležité aspekty, jež je nutno vzít v úvahu při hodnocení 

takového užití.  
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SDEU předeslal, že pojem „sdělování veřejnosti“ je třeba chápat v jeho širokém 

smyslu. Takový výklad se jeví být mimoto nezbytným pro dosažení hlavního cíle 

Informační směrnice, kterým je zavedení vysoké úrovně ochrany autorů, která jim 

umožní obdržet odpovídající odměnu za užívání jejich děl. V tomto světle je významným 

faktem, že klienti se obyčejně v takovém zařízení rychle střídají, přičemž se jedná o „dosti 

vysoký počet osob“128, takže tyto musí být považovány za veřejnost. Není důležité, že 

jedinými adresáty jsou hoteloví hosté a že tito hosté, vzati odděleně, mají pro samotné 

hotelové zařízení pouze omezený hospodářský význam. Je zapotřebí vzít v úvahu 

kumulativní účinky vyplývající ze zpřístupňování děl potenciálním televizním divákům 

a toto zpřístupňování v takové souvislosti může nabývat značného významu. 

V předmětném rozsudku SDEU zavádí termín „nová veřejnost“, kterému se věnuji dále 

v samostatné kapitole. „Nová veřejnost“ je v podstatě veřejností odlišnou od té, ke které 

směřovalo původní sdělování díla, a autor by v takovém případě měl mít možnost využít 

svého výlučného práva udělit k takovému užití svolení. SDEU uvádí129, že 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. Neuspěl argument společnosti Rafael a Irska, že klienti, kteří si 

televizní přijímač nezapnuli, neměli ve skutečnosti k dílům přístup. Není podstatné, zda 

klienti televizní program skutečně sledovali, ke sdělování veřejnosti stačí, aby bylo dílo 

zpřístupněno veřejnosti tak, aby osoby, které ji tvoří, k němu měly přístup. SDEU 

neopominul skutečnost, že zprostředkováním přístupu k dílu vysílanému rozhlasem či 

televizí hotelovým zařízením klientům musí být považováno za poskytnutí dodatečné 

služby s cílem dosažení určitého zisku. I když ziskovost jistě není podmínkou sdělování 

veřejnosti, nelze přehlédnout, že zpřístupněním vysílání hotelové zařízení zvyšuje úroveň 

svých služeb a stoupá tedy i jejich cena. Tím spíše by tedy autorům děl a dalším nositelům 

práv měla být přiznána odměna z takového užití. 

SDEU se v předmětném rozsudku zabýval rovněž povahou prostor, v nichž je dílo 

užíváno, konkrétně otázkou, zda soukromá povaha pokojů hotelového zařízení brání 

                                                 
128 bod 38 rozsudku 
129 bod 42 rozsudku 
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tomu, aby sdělování díla v těchto prostorách prostřednictvím televizních přijímačů 

představovalo sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 Informační směrnice. Již znění 

tohoto ustanovení a článku 8 smlouvy WIPO o právu autorském dávají však přitom 

poměrně jednoznačnou odpověď na uvedenou otázku, když oba předpisy vyžadují svolení 

autora nikoliv pro přenosy na veřejném místě nebo na místě přístupném veřejnosti, ale 

pro sdělování, kterými se dílo zpřístupňuje veřejnosti. Přesto Irsko uplatňovalo 

argumentaci, že je třeba odlišovat sdělování nebo zpřístupňování děl, ke kterým dochází 

v soukromém kontextu pokojů hotelového zařízení, od týchž aktů, ke kterým dochází ve 

veřejných prostorách uvnitř tohoto zařízení. Dovolávalo se i článku 8 Evropské úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod, podle kterého jsou veškeré svévolné nebo 

nepřiměřené zásahy veřejné moci do oblasti soukromé činnosti zakázány. Tyto 

argumenty však nebyly přijaty a SDEU uzavřel, že soukromá nebo veřejná povaha místa 

sdělování je bezvýznamná. 

Je rovněž nutné podotknout, že v bodě 31 uvedeného rozsudku SDEU zdůraznil 

nezbytnost jednotného výkladu pojmu veřejnost v rámci Společenství, když konstatoval, 

že z požadavků jak jednotného používání práva Společenství, tak zásady rovnosti 

vyplývá, že znění ustanovení práva Společenství, které, tak jako ustanovení Informační 

směrnice, výslovně neodkazuje na právo členských států za účelem vymezení smyslu 

a dosahu tohoto ustanovení, musí být zpravidla vykládáno autonomním a jednotným 

způsobem v celém Společenství. SDEU také uvedl, že není možné tvrdit, že poskytnutí 

definice pojmu „veřejnost“, na který Informační směrnice odkazuje, aniž by ho 

definovala, přísluší členským státům.    

7.3 „SCF proti Marcu del Corsovi“, „Phonographic Performance 

(Ireland) Limited proti Irsku“ 

Asi „nejslibnější“ rozsudky, co se týče vyjasnění pojmu veřejnost a poskytnutí 

alespoň určitých vodítek k výkladu tohoto pojmu, vydal SDEU dne 15. března 2012. 

Prvním z nich bylo rozhodnutí ve věci C-135/10 o předběžné otázce předložené italským 

soudem Corte d’appello di Torino v řízení Società Consortile Fonografici (SCF) proti 

Marcu Del Corsovi. 

SCF, italský kolektivní správce pověřený správou práv sdružených výrobců 

zvukových záznamů, a výběrem a rozdělováním souvisejících poplatků, podal proti M. 
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Del Corsovi k Tribunale di Torino žalobu na určení, že ve svém soukromém kabinetu 

zubního lékaře v Turíně šířil jako hudební kulisu zvukové záznamy, které jsou 

předmětem ochrany, a že takové jednání podléhá úhradě spravedlivé odměny v rozsahu, 

v němž představuje „sdělování veřejnosti“ ve smyslu italského zákona z roku 1941, jakož 

i mezinárodního a unijního práva. Soud první instance žalobu SCF zamítl, jelikož měl za 

to, že v projednávané věci bylo vyloučeno sdělování s cílem dosažení zisku, že druh 

hudby šířené v kabinetu zubního lékaře neměl žádný dopad na volbu zubního lékaře ze 

strany pacienta a že daná situace neodpovídala žádné ze situací uvedených v článku 73a 

zákona z roku 1941, neboť šlo o soukromý kabinet zubního lékaře, na který nelze nahlížet 

jako na veřejně přístupné místo nebo místo přístupné veřejnosti, jelikož daní pacienti 

nepředstavovali širokou veřejnost, ale byli individualizováni a zpravidla měli přístup do 

tohoto kabinetu na základě předchozího objednání, či každopádně se souhlasem zubního 

chirurga. Odvolací soud vyjádřil své pochybnosti k otázce, zda pojem „sdělování 

veřejnosti“ ve smyslu mezinárodní a unijní právní úpravy zahrnuje šíření zvukových 

záznamů v takových obchodních prostorách svobodných povolání, jako jsou kabinety 

zubních lékařů a rozhodl se přerušit řízení a položil SDEU předběžnou otázku. 

SDEU měl tedy mimo jiné nalézt odpověď na otázku, zda bezplatné šíření zvukových 

záznamů v kabinetu zubního lékaře pro pacienty nezávisle na jejich vůli v rámci výkonu 

svobodného povolání představuje „sdělování veřejnosti“ nebo „zpřístupňování 

veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. b) Informační směrnice a zda takové šíření 

zakládá právo výrobců zvukových záznamů na odměnu. 

V bodě 79 rozhodnutí SDEU zdůraznil, že pro účely posouzení, zda jednání uživatele 

je sdělováním veřejnosti, je důležité přihlížet k několika doplňujícím kritériím, která 

nejsou samostatné povahy a navzájem spolu souvisí. V důsledku toho je třeba je použít 

jak individuálně, tak i v jejich vzájemném spojení, jelikož se v různých konkrétních 

situacích mohou vyskytovat s velmi proměnlivou intenzitou. SDEU při zkoumání pojmu 

„sdělování veřejnosti“ dospěl k následujícím kritériím, které je třeba vzít v úvahu při 

posuzování konkrétního jednání: 

1. Nevyhnutelná úloha uživatele. S odkazem na předchozí rozhodnutí ve věcech 

SGAE (C-306/05) a Football Association Premier League a další, C-403/08 a C-429/08, 

SDEU uvedl, že jednání uživatele (provozovatele) je sdělováním veřejnosti, pokud při 

plné znalosti důsledků svého jednání tento provozovatel zprostředkuje svým hostům 

přístup k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání obsahujícímu chráněné dílo. Bez 
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takového zprostředkování by totiž tito hosté v zásadě nemohli vysílané dílo sledovat, 

přestože by se nacházeli v oblasti pokrytí uvedeným vysíláním. 

2. Znaky, jež jsou vlastní pojmu veřejnost, jsou především „blíže neurčený počet 

potenciálních posluchačů“ a „dosti vysoký počet osob“. Co se týče znaku „bližší 

neurčenosti veřejnosti“, podle SDEU se v souladu s definicí pojmu „sdělování veřejnosti“ 

v glosáři WIPO, který sice není právně závazný, ale přesto přispívá k výkladu pojmu 

„veřejnost“ jedná o „obecné zpřístupnění díla […] jakýmkoli vhodným způsobem, tedy 

nikoli pouze zpřístupnění konkrétním jednotlivcům, kteří patří do soukromé skupiny 

osob“.  Co se dále týče kritéria týkajícího se „dosti vysokého počtu osob“, SDEU uvádí, 

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. 

SDEU přihlédl ke kumulativním účinkům vyplývajícím ze zpřístupnění děl potenciálním 

posluchačům, když konstatoval, že v tomto ohledu je relevantní nejen skutečnost, kolik 

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

má přístup postupně. 

3. Výdělečná povaha sdělování veřejnosti. S odkazem na svá předchozí rozhodnutí 

(zejména rozhodnutí ve věci C-306/05 SGAE a rozhodnutí ve spojených věcech C-403/08 

a C-429/08 Football Association Premier League Ltd.) SDEU uvedl, že taková povaha 

sdělování veřejnosti není irelevantní. Jak dříve SDEU konstatoval, 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, či, obdobně, provozovatel restauračního zařízení přenáší díla vysílaná 

rozhlasem či televizí za účelem ovlivnění návštěvnosti a tento přenos se může odrážet 

v návštěvnosti tohoto zařízení a potažmo v jeho hospodářských výsledcích. SDEU navíc 

zdůrazňuje, že veřejností, které je sdělení určeno, je jednak cílová veřejnost určená 

uživatelem, a jednak veřejnost tím či oním způsobem vnímavá vůči jeho sdělení, a nikoli 

náhodně „zachycená“. 

SDEU tak uzavřel, že jednání zubního lékaře, který ve svém kabinetu bezplatně pro 

své pacienty nezávisle na jejich vůli šíří zvukové záznamy, není „sdělováním veřejnosti“ 

ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 92/100. 

 

Současně s rozhodnutím ve věci „SCF proti Marcu del Corsovi“ SDEU rozhodoval 

ve věci C-162/10 v řízení Phonographic Performance (Ireland) Limited proti Irsku, 
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přičemž i zde byl SDEU nucen zabývat se výkladem pojmu „veřejnost“. Podstatou jedné 

z předběžných otázek bylo, zda je provozovatel hotelového zařízení, který vybaví pokoje 

pro hosty rozhlasovými nebo televizními přijímači, k nimž rozvádí vysílaný signál, 

„uživatelem“, který „veřejnosti sděluje“ vysílaný zvukový záznam ve smyslu čl. 8 odst. 2 

směrnice 2006/115. Aby SDEU mohl tuto otázku zodpovědět, znovu připomíná kritéria 

hodnocení pojmu veřejnost a cituje rozhodnutí C-135/10. K prvnímu kritériu, jímž je 

nevyhnutelná úloha zprostředkovatele, SDEU uvádí, že pokud provozovatel hotelového 

zařízení vybaví pokoje pro hosty rozhlasovými nebo televizními přijímači, k nimž 

rozvádí vysílaný signál, mohou hosté takového hotelového zařízení tyto zvukové 

záznamy sledovat jen díky vědomému zprostředkování tímto provozovatelem. Jeho úloha 

je proto nevyhnutelná. SDEU se dále věnuje kritériím samotného pojmu veřejnost, když 

konstatuje, že hosté hotelového zařízení 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“. 

Hosté hotelového zařízení přitom zároveň představují „dosti vysoký počet osob“. 

Konečně pokud jde o kritérium výdělečné povahy sdělování, SDEU zdůrazňuje, že 

zpřístupnění díla vysílaného rozhlasem nebo televizí provozovatelem hotelu jeho hostům 

představuje poskytnutí dodatečné služby, která ovlivňuje úroveň tohoto zařízení, a tím 

i cenu pokojů a navíc může přilákat další hosty, kteří mají o tuto dodatečnou službu 

zájem. S ohledem na předchozí úvahy tedy SDEU vyvodil, že jednání provozovatele 

hotelového zařízení, který vybaví pokoje televizními nebo rozhlasovými přijímači, 

k nimž rozvádí signál, je „sdělováním veřejnosti“ ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 

2006/115. 

 

Zatímco SDEU potvrdil existenci veřejnosti v případě užití v hotelech, rozhodl 

opačně v případě užití děl v zubní ordinaci. Důležitým aspektem při posuzování byla 

otázka souvislosti mezi zpřístupňováním děl a zvýšeným ziskem, která je jistě namístě 

v případě „hotelového“ užití, nicméně v případě užití v ordinaci se můžeme zamyslet nad 

tím, proč zubař hudbu v ordinaci pouští, nepřináší-li mu toto počínání žádný prospěch? 

Závěr SDEU učiněný v rozhodnutí Marco del Corso se nepochybně vztahuje pouze na 

úzký okruh těch případů, v nichž jsou okolnosti užití stejné jako v tomto případě. 

Stanovisko SDEU by nebylo pravděpodobně možno aplikovat obecně např. na užití 

v zubních ordinacích, příkladmo lze uvést situace, které nutně implikují sdělování 
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veřejnosti, byť dochází k užití v lékařské ordinaci: terapeutické užití hudby či užití hudby 

v prostředí větší kliniky s mnoha pacienty. 

7.4 „OSA proti Léčebným lázním“, „Reha Training“ 

Ačkoli SDEU ve věci C-135/10 „Marco del Corso“ již poměrně jasně deklaroval, že 

zpřístupnění děl v zubní ordinaci není sdělováním veřejnosti a tento výklad opřel o 

přesvědčivé argumenty, když zároveň stanovil pomocná kritéria k výkladu, objevuje se 

otázka výkladu sdělování veřejnosti ve zdravotnických či léčebných zařízeních opětovně 

ve věci C-351/12 OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. proti 

Léčebným lázním Mariánské Lázně a.s., a rovněž ve věci C-117/15 Reha Training 

Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH proti Gesellschaft für musikalische 

Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA).  

Vzhledem k tomu, že původní spor před řízením ve věci C-351/12 vycházel z českého 

prostředí, je rozhodnutí v této věci mimořádně významné i z hlediska výkladu autorského 

zákona, zejména jeho ustanovení § 23. Podle tohoto ustanovení, ve znění platném v době 

rozhodné z hlediska skutečností sporu v původním řízení, se provozováním rozhlasového 

či televizního vysílání díla rozumí zpřístupňování díla vysílaného rozhlasem či televizí 

pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání. Za 

provozování rozhlasového a televizního vysílání se však nepovažuje zpřístupňování díla 

pacientům při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních. OSA se 

v původním sporu po Léčebných lázních domáhala zaplacení částky 546 995 Kč 

s úrokem z prodlení z důvodu, že dotyčná společnost měla v žalovaném období od 

1. května 2008 do 31. prosince 2009 umístěny na pokojích svých lázeňských zařízení 

televizní a rozhlasové přístroje, kterými svým pacientům zpřístupňovala díla spravovaná 

OSA, ačkoli s OSA neuzavřela licenční smlouvu. OSA zároveň tvrdila, že § 23 

autorského zákona v části, která stanoví výluku z placení autorských odměn pro 

zdravotnická zařízení při výkonu zdravotní péče, odporuje Informační směrnici. Naproti 

tomu Léčebné lázně argumentovaly, že se na ně vztahuje výluka stanovená ve shora 

uvedeném § 23. SDEU v rozhodnutí především potvrdil, že umožní-li provozovatel 

lázeňského zařízení, jako je provozovatel dotčený v původním řízení, svým pacientům 

přístup k vysílaným dílům prostřednictvím televizních či rozhlasových přijímačů tím, že 

šíří do pokojů tohoto zařízení přijímaný signál přenášející chráněná díla, dochází tak ke 

„sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 Informační směrnice. SDEU i v tomto 
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případě konstatoval nevyhnutelnou úlohu uživatele-zprostředkovatele, kterým je 

provozovatel lázeňského zařízení, když vědomě zprostředkovává chráněná díla 

prostřednictvím záměrného zpřístupnění signálu pomocí televizních nebo rozhlasových 

přijímačů v pokojích pacientů tohoto zařízení. Kritéria pojmu veřejnost zhodnotil SDEU 

v případě lázeňského zařízení tak, že toto zařízení může ubytovávat, ať již současně nebo 

postupně, neurčitý, leč dosti vysoký počet osob, které mohou ve svých pokojích přijímat 

vysílání. V tomto směru neobstál ani argument, že lázeňští hosté jsou zpravidla v zařízení 

ubytováni na delší dobu než hoteloví hosté. Podstatný je kumulativní účinek takového 

zpřístupňování, v jehož důsledku dochází ke zpřístupňování „dosti vysokému počtu 

osob“. SDEU uvedl, že sdělování chráněných děl takovým lázeňským zařízením, jako je 

zařízení dotčené v původním řízení, prostřednictvím vědomého zpřístupnění signálu 

pomocí televizních nebo rozhlasových přijímačů na pokojích pacientů tohoto zařízení je 

„sdělováním veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 Informační směrnice. Zároveň SDEU 

odpovídá na předběžnou otázku tak, že čl. 3 odst. 1 Informační směrnice 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 takovéto 

sdělování zakázat. Podle mého názoru se však nejedná o vyslovení rozporu výjimky 

z autorského práva upravené ustanovením § 23 autorského zákona s právem Evropské 

unie, nýbrž tento závěr pouze stanoví mantinely výkladu tohoto ustanovení130. 

Zatímco podle rozhodnutí SDEU ve věci „Marco del Corso“ ke sdělování veřejnosti 

nedocházelo, je tomu opačně v situaci, o kterou se jednalo v rozhodnutí „OSA proti 

Léčebným lázním“. Na první pohled by se mohlo zdát, že posledně zmíněným 

rozhodnutím SDEU popírá svou předchozí judikaturu, když v obdobné situaci rozhoduje 

odlišně, nicméně své rozhodnutí SDEU odůvodňuje stručně: podle tohoto rozsudku 

zásady vyplývající z rozsudku „Marco del Corso“ nejsou v projednávané věci relevantní, 

neboť se výše zmíněný rozsudek netýká autorského práva uvedeného v čl. 3 odst. 1 

Informační směrnice, nýbrž se týká nároku výkonných umělců a výrobců zvukových 

záznamů na odměnu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 92/100/EHS. Po vydání tohoto 

                                                 
130 Po novelizaci autorského zákona provedené zákonem č. 375/2011 Sb. je v účinnosti znění předmětné 

věty ustanovení § 23 následující: Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 

3 nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických 

zařízeních.  
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rozsudku tedy zůstala zcela otevřena otázka, zda pojem „sdělování veřejnosti“ je nutno 

vykládat ve světle různých kritérií, podle toho, zda se jedná o „sdělování veřejnosti“ 

vymezené směrnicí 92/100/EHS resp. směrnicí 2006/115/ES, či zda jde o výklad pojmu 

zakotveného v Informační směrnici. Tento přístup SDEU byl kritizován a bylo 

poukazováno na skutečnost, že pro práva nositelů práv souvisejících s právem autorským 

jsou vyžadována přísnější kritéria než pro práva autorů a v případech souběhu těchto práv 

dochází k nejasnostem, podle jakého výkladu postupovat. Německá odborná literatura 

zdůrazňuje, že tyto rozsudky SDEU jsou v přímém rozporu s judikaturou německého 

Spolkového soudního dvora a převažujícím názorem právní teorie, podle něhož má být 

usilováno o jednotný výklad pojmu „sdělování veřejnosti“.131 

Nastíněná situace tak nevyhnutelně vyústila v podání žádosti o rozhodnutí 

o předběžné otázce ve věci C-117/15 Reha Training Gesellschaft für Sport- und 

Unfallrehabilitation mbH proti Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und 

mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA). Podstatou původního řízení byl spor 

mezi kolektivním správce GEMA a společností Reha Training o náhradu škody 

představující částku poplatků, které měla tato společnost zaplatit za zpřístupňování děl, 

která jsou součástí repertoáru GEMA, formou zpřístupnění televizního vysílání 

prostřednictvím televizních přijímačů umístěných v prostorách čekáren a tělocvičny 

rehabilitačního zařízení Reha Training. Vysílání tedy mohly sledovat osoby, které byly 

přítomny v rehabilitačním centru za účelem podstoupení léčby. Na základě kritérií 

stanovených judikaturou Soudního dvora týkající se výkladu Informační směrnice měl 

předkládající soud za to, že se v případě zpřístupnění televizního vysílání společností 

Reha Training jedná o sdělování veřejnosti. Předkládající soud dále uvedl, že se stejná 

kritéria musí použít při určování, zda se jedná o „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 8 

odst. 2 směrnice 2006/115, ale že mu rozsudek ze dne 15. března 2012, SCF (C-135/10), 

brání v tom, aby takto rozhodl. Předkládající soud poukázal na to, že situace v původním 

sporu je obdobnou situaci, která byla výchozí pro rozhodnutí ve věci C-135/10, když 

v posuzovaném případě mají přístup k léčbě poskytované společností Reha Training 

v zásadě jen její pacienti, kteří nemohou být kvalifikováni jako „osoby obecně“, nýbrž 

tvoří „soukromou skupinu“. Rovněž skupina pacientů společnosti Reha Training je 

početně omezená a předkládající soud argumentoval i skutečností, že pacienti společnosti 

Reha Training, kteří se nacházeli v čekárnách a tělocvičně, rovněž sledovali televizní 

                                                 
131 Holtz, M., Unterschiedliche Kriterien der öffentlichen Wiedergabe für Urheber- und 

Leistungsschutzrechte?,  ZUM 7/2015, s. 546 
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vysílání nezávisle na svém přání a své volbě. Podstatou prvních tří otázek předkládajícího 

soudu bylo zaprvé, zda šířením televizního vysílání prostřednictvím televizních 

přijímačů, které byly provozovatelem rehabilitačního centra umístěny v jeho prostorách, 

jsou dotčena autorská práva a s nimi související práva velkého počtu zúčastněných, 

zejména skladatelů, textařů a hudebních vydavatelů, ale také výkonných umělců, výrobců 

zvukových záznamů a autorů mluvených děl, jakož i jejich vydavatelství, a je třeba 

otázku, zda taková situace představuje „sdělování veřejnosti“, posuzovat z hlediska jak 

čl. 3 odst. 1 Informační směrnice, tak i čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115, nebo pouze 

z hlediska jednoho z těchto ustanovení, a zadruhé, zda je třeba pro účely konstatování, že 

se o takové sdělování jedná, či nikoli, vycházet ze stejných kritérií.  

SDEU v rozhodnutí ze dne 31. května 2016 uznal, že je pravda, že ze srovnání čl. 3 

odst. 1 Informační směrnice a čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115 vyplývá, že pojem 

„sdělování veřejnosti“ obsažený v těchto ustanoveních je užit v kontextu, který není 

v obou případech totožný, a sleduje cíle, které jsou sice podobné, ale přesto zčásti odlišné. 

Odlišnosti vyplývají ze skutečnosti, že autoři totiž mají právo preventivní povahy, které 

jim umožňuje zasáhnout vůči případným uživatelům jejich děl, kteří by mohli zamýšlet 

sdělení těchto děl veřejnosti, a toto sdělení zakázat. Naproti tomu výkonní umělci 

a výrobci zvukových záznamů mají podle čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115 právo 

kompenzační povahy, které nelze využít před tím, než jsou zvukový záznam vydaný 

k obchodním účelům nebo rozmnoženina takového záznamu uživatelem užity pro účely 

sdělení veřejnosti. Jak potom zdůrazňuje SDEU v bodě 31 rozhodnutí,  nic nedovoluje 

tvrdit, že měl unijní normotvůrce v úmyslu, aby pojem „sdělování veřejnosti“ měl 

v kontextu Informační směrnice jiný význam než v kontextu směrnice 2006/115. SDEU 

uzavírá, že pojem sdělování veřejnosti je nutno posuzovat podle stejných kritérií zejména 

proto, aby se zamezilo protichůdným a navzájem neslučitelným výkladům podle toho, 

které z těchto ustanovení se použije. Pokud jsou v daném případě dotčena nejen autorská 

práva, ale mimo jiné také práva výkonných umělců či výrobců zvukových záznamů, je 

třeba použít jak čl. 3 odst. 1 Informační směrnice, tak čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115, 

přičemž pojem „sdělování veřejnosti“ obsažený v obou těchto ustanoveních musí mít 

stejný význam. 

SDEU následně rekapituluje kritéria hodnocení pojmu sdělování veřejnosti tak, jak je 

vytýčil v rozhodnutí C-135/10 Marco del Corso, přičemž posuzuje situaci ve výchozím 

sporu a podřazuje fakta pod jednotlivá kritéria. Co se týče nevyhnutelné úlohy uživatele 

– zprostředkovatele, SDEU uvádí, že provozovatel rehabilitačního centra vědomě 
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zprostředkovává chráněná díla svým pacientům prostřednictvím televizních přijímačů 

umístěných na více místech v tomto zařízení, a proto je třeba na něj hledět tak, že provádí 

sdělování. SDEU má dále za to, že soubor pacientů rehabilitačního centra je možno 

považovat za veřejnost, když počet pacientů není „příliš malý, či dokonce nevýznamný“ 

zejména proto, že tito pacienti mohou sledovat díla šířená souběžně na více místech 

v daném zařízení.  Pacienty je nutno považovat za „novou veřejnost“, která nebyla vzata 

v potaz při udělení původního svolení k užití děl. Konečně, SDEU v daném případě 

potvrdil i existenci výdělečné povahy sdělování, která sice není rozhodná, avšak nelze ji 

zcela pominout. Šíření televizního vysílání prostřednictvím televizních přijímačů, jehož 

cílem je nabídnout pacientům rehabilitačního centra rozptýlení během léčby nebo během 

čekání na ni, je poskytováním doplňkové služby, která sice nemá léčebný význam, avšak 

má příznivý vliv na postavení a přitažlivost zařízení, a poskytuje mu tím konkurenční 

výhodu. Z uvedeného tedy vyplynul závěr, že v případě šíření televizního vysílání 

společností Reha Training docházelo ke sdělování veřejnosti, které je nutno posuzovat 

z hlediska jak čl. 3 odst. 1 Informační směrnice, tak čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115, a to 

podle stejných výkladových kritérií. 

 

7.5 „Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH v. Hettegger Hotel 

Edelwiess GmbH“ 

I když by se již mohlo zdát, že otázky výkladu pojmu sdělování veřejnosti v prostředí 

hotelových pokojů již byly citovanými rozhodnutími SDEU vyčerpány, dne 2. prosince 

2015 podal u SDEU žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Handelsgericht Wien 

(Rakousko) ve sporu mezi Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH a Hettegger Hotel 

Edelwiess GmbH (věc C-641/15). Předmětem řízení byl výklad čl. 8 odst. 3 směrnice 

2006/115, podle něhož „pro vysílací organizace stanoví členské státy výlučné právo 

udělovat svolení nebo zakazovat bezdrátový přenos jejich vysílání, jakož i sdělování 

jejich vysílání veřejnosti, pokud se takové sdělování děje na veřejně přístupných místech 

a za vstupné“. Pro právo vysílacích organizací tedy zákonodárce stanoví přísnější kritéria 

nežli je tomu u výkonných umělců, kteří podle čl. 8 odst. 1 citovaného ustanovení jsou 

oprávněni udělovat svolení k užití uměleckého výkonu formou sdělování veřejnosti, aniž 

by se tak muselo dít na veřejně přístupných místech a za vstupné. Zároveň však ze 

srovnání znění těchto ustanovení můžeme snadno dovodit, že pojem „sdělování 
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veřejnosti“ v sobě nezahrnuje nutnost činit tak na veřejně přístupném místě a za vstupné, 

když tyto znaky zákonodárce uvádí v předmětném ustanovení zvlášť. Podstatou řízení 

byla předběžná otázka, zda je naplněn znak skutkové podstaty „za vstupné“ v čl. 8 odst. 

3 směrnice 2006/115, pokud 

- jsou na jednotlivých hotelových pokojích dány k dispozici televizní přístroje a 

provozovatel hotelu umožní sledovat signál různých televizních a rozhlasových 

programů jejich prostřednictvím („televizor na hotelovém pokoji “) a 

- provozovatel hotelu požaduje za užívání pokoje (s „televizorem na hotelovém 

pokoji“) úplatu za pokoj za přenocování („cena za pokoj“), která zahrnuje i 

užívání televizního přístroje a tím sledování televizních a rozhlasových programů 

vysílaných prostřednictvím televizního přístroje. 

Zatímco předchozí judikaturou SDEU bylo již opakovaně konstatováno, že v případech 

užití děl, resp. uměleckých výkonů formou zpřístupnění televizního vysílání v hotelových 

pokojích dochází ke sdělování veřejnosti, potažmo že je možno hotelové pokoje 

považovat za místo přístupné veřejnosti, jíž hoteloví hosté jsou, pojem „vstupné“ zatím 

zůstával stranou výkladu, stejně jako právo vysílacích organizací na sdělování veřejnosti. 

SDEU v rozsudku ze dne 16. 2. 2017 konstatoval, že předmětné ustanovení směrnice 

musí být vykládáno v souladu s ustanovením čl. 13 písm. d) Římské úmluvy, z něhož 

byla formulace ustanovení směrnice převzata. Podle rozsudku předpokládá podmínka 

zaplacení vstupného platbu speciálně požadovanou za sdělování televizního vysílání 

veřejnosti, a dále je třeba poukázat na to, že platba za jídlo či pití v restauraci nebo v baru, 

kde je sdělováno televizní vysílání, se v této souvislosti nepovažuje za zaplacení 

vstupného. Dále pak cena za hotelový pokoj, podobně jako cena za restaurační službu, 

není vstupným speciálně požadovaným za sdělování televizního nebo rozhlasového 

vysílání veřejnosti. SDEU proto uzavřel, že sdělování televizního a rozhlasového vysílání 

veřejnosti prostřednictvím televizních a rozhlasových přijímačů umístěných na 

hotelových pokojích v důsledku toho nespadá do působnosti výlučného práva vysílacích 

organizací upraveného v čl. 8 odst. 3 směrnice 2006/115. 

 

7.6 Nová veřejnost 

V rozhodnutích SDEU týkajících se výkladu „sdělování veřejnosti“ se již po delší 

dobu objevuje termín „nová veřejnost“. Zdaleka se nejedná pouze o teoretickou 
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konstrukci, pomocí konceptu „nové veřejnosti“ lze totiž dospět k závěru, že v daném 

případě dochází k užití díla, ke kterému je vyžadován zvláštní souhlas autora, jelikož dílo 

je sdělováno veřejnosti, s níž autor při udělení původního souhlasu „nepočítal“. Takové 

užití nicméně zakládá nové právo autora k licencování užití jeho díla.  

„Nová veřejnost“ byla zřejmě poprvé zmíněna již v průvodci Bernskou úmluvou, 

výkladovém dokumentu vypracovaném WIPO, který byl zveřejněn v roce 1978132, a to 

v souvislosti s výkladem článku 11bis první pododstavec Bernské úmluvy, podle něhož 

mají autoři literárních a uměleckých děl výlučné právo udílet svolení: 

i)      k vysílání svých děl rozhlasem či televizí nebo k jejich veřejnému 

sdělování jakýmikoliv jinými prostředky sloužícími k bezdrátovému šíření znaků, 

zvuků nebo obrazů; 

ii)      k jakémukoliv veřejnému sdělování po drátě nebo bezdrátově díla 

vysílaného rozhlasem či televizí, uskutečňuje-li toto sdělování jiná organizace než 

původní; 

iii)      k veřejnému sdělování díla vysílaného rozhlasem či televizí, tlampačem 

nebo jakýmkoliv jiným obdobným zařízením k přenosu znaků, zvuků nebo 

obrazů.“ 

Ve zmíněném průvodci je diskutováno, zda licenční souhlas daný autorem vysílací 

organizaci zahrnuje i komerční užití vysílání na veřejných místech, kde se setkávají lidé, 

např. v kavárnách, restauracích, čajovnách, obchodech, vlacích atd. Průvodce dospívá 

k závěru, že nikoli. Na vysvětlenou uvádí, že v těchto případech je vytvořeno „dodatečné 

publikum“ („additional audience“), takže dílo je zpřístupňováno posluchačům i divákům 

odlišných od těch, které bral autor v úvahu, když udílel původní licenční svolení. Takové 

svolení totiž zahrnovalo pouze příjem signálu vysílání v užším rodinném kruhu. Pokud je 

vysílání sdělováno širšímu okruhu veřejnosti, autor by měl mít kontrolu nad takovým 

zpřístupňováním díla „nové veřejnosti“.133 

Právě o tento výklad průvodce Bernskou úmluvou se opíral i názor generálního 

advokáta La Pergoly ve věci C-293/98 EGEDA, která se týkala přenosu vysílacího 

signálu do soukromých hotelových pokojů. Předmětem řízení byla předběžná otázka, zda 

přenos vysílání představuje sdělování veřejnosti ve smyslu směrnice Rady 93/83/EHS ze 

                                                 
132 dokument je dostupný zde: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_615.pdf 
133 s. 69 dokumentu 
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dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv 

s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu. Jak uvedl generální 

advokát La Pergola, článek 11bis první pododstavec bod iii) Bernské úmluvy může být 

užitečným vodítkem k interpretaci pojmu veřejnost. S odkazem na průvodce Bernskou 

úmluvou La Pergola argumentoval, že pokud autor autorizuje užití díla ve formě jeho 

vysílání, bere v úvahu pouze přímé uživatele, kteří jsou vlastníky přijímacích zařízení a 

kteří přijímají program osobně, nebo v úzkém soukromém nebo rodinném kruhu. Pokud 

je příjemcem vysílání širší publikum a tím spíše, když se tak děje za účelem zisku, vidí 

ho či slyší nová část veřejnosti, nejedná se již o pouhý příjem programu, ale jedná se o 

nezávislý akt, jímž je vysílané dílo sdělováno nové veřejnosti.134 La Pergola uzavřel, že 

Bernská úmluva stanoví princip, že autor musí licencovat veškeré sekundární užití 

vysílaného díla, pokud takové užití představuje nezávislé vytěžování za účelem zisku 

[…].135    

Značnou část stanoviska generálního advokáta La Pergoly převzala o několik později, 

již v době po přijetí Informační směrnice, do svého stanoviska generální advokátka 

Eleanor Sharpston ve věci C-306/05 SGAE/Rafael Hoteles. Vzhledem k neexistenci 

definice či jasnějších náznaků výkladů pojmu „sdělování veřejnosti“ ve směrnici 

generální advokátka hledá vodítka v relevantních mezinárodních dokumentech. 

Generální advokátka a shodně i SDEU považovali za vhodné vykládat pojem „veřejnost“ 

ve světle článku 11bis prvního pododstavce bodu ii) Bernské úmluvy, který se týká 

sdělování vysílaných děl veřejnosti „jinou organizací než původní“. Na rozdíl od 

generálního advokáta La Pergoly však Eleanor Sharpston tedy neaplikovala čl. 11bis 

první pododstavec bod iii) Bernské úmluvy, nýbrž její čl. 11bis první pododstavec bod 

ii). Je ovšem zajímavé, že se následně opírá o výklad průvodce Bernskou úmluvou, který 

se vztahuje k bodu iii) ustanovení a SDEU ve svém rozhodnutí tuto argumentaci vlastně 

chybně přebírá. Nicméně je nepochybné, že klienti hotelového zařízení představují 

„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, 

                                                 
134 stanovisko generálního advokáta La Pergoly ve věci C-293/98, bod 20 
135 tamtéž, bod 24 
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přestože by se nacházeli uvnitř uvedené oblasti.136 SDEU v rozhodnutí SGAE podal i 

definici „nové veřejnosti“, když ji lze chápat jako „veřejnost odlišnou od veřejnosti, ke 

které směřovalo původní sdělování díla“137. Rozhodnutím SDEU ve věci SGAE tak našlo 

kritérium „nové veřejnosti“ své místo ve výkladu pojmu sdělování veřejnosti i v pozdější 

judikatuře. 

Pojem „nová veřejnost“ se dále objevuje např. v rozhodnutí ve spojených věcech 

C-403/08 a C-429/08 Football Association Premier League Ltd. Předmětem zkoumání 

zde byla mimo jiné předběžná otázka, zda musí být pojem „sdělování veřejnosti“ ve 

smyslu čl. 3 odst. 1 Informační směrnice vykládán v tom smyslu, že zahrnuje 

i zprostředkování děl vysílaných rozhlasem či televizí, a to prostřednictvím televizní 

obrazovky a reproduktorů, zákazníkům přítomným v restauračním zařízení. SDEU 

v bodě 197 rozhodnutí konstatoval, že „k tomu, aby sdělování díla vysílaného rozhlasem 

či televizí za takových okolností, jako jsou okolnosti ve věci v původním řízení, spadalo 

pod pojem „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 Informační směrnice, je 

nezbytné, aby bylo zprostředkováno nové veřejnosti, tedy veřejnosti, kterou autoři 

chráněných děl nebrali v potaz při udělování povolení k jejich užití sdělováním původní 

veřejnosti“. SDEU v rozhodnutí opětovně uvádí, že jakmile je dílo vysílané rozhlasem či 

televizí zprostředkováno na místě přístupném veřejnosti a je určeno další veřejnosti, které 

držitel televizního přijímače umožní poslech a zhlédnutí díla, je třeba takové vědomé 

zprostředkování považovat za úkon, kterým je předmětné dílo sdělováno nové veřejnosti. 

Klienti restauračního zařízení sledující díla vysílaná rozhlasem či televizí představují 

novou veřejnost, kterou autoři nebrali v potaz při udílení povolení k rozhlasovému či 

televiznímu vysílání svých děl. 

Rovněž usnesení SDEU ve věci Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon 

Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C-136/09 se opírá o výklad pojmu „nová 

veřejnost“, když zároveň odkazuje na rozhodnutí ve věci C-306/05 SGAE. Podle bodu 

38 tohoto usnesení tvoří klienti hotelového zařízení novou veřejnost odlišnou od té, 

kterou bral v potaz autor, když udílel svolení k rozhlasovému vysílání svých děl. 

Hotelové zařízení zcela vědomě zprostředkovává chráněná díla svým klientům, přičemž 

bez takového zprostředkování by tito klienti přístup k dílům neměli.    

                                                 
136 rozhodnutí SGAE, bod 42 
137 tamtéž, bod 40 
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Obdobně podle bodu 32 rozhodnutí ve věci C-351/12 OSA proti Léčebným lázním 

jsou i pacienti lázeňského zařízení takovou novou veřejností. Lázeňské zařízení je totiž 

subjektem, který zprostředkovává, při plném vědomí důsledků svého chování, svým 

pacientům přístup k chráněnému dílu. Při neexistenci tohoto zprostředkování by tito 

pacienti v zásadě nemohli vysílané dílo sledovat. 

Stejně tak podle rozhodnutí ve věci C-117/15 Reha Training i pacienti rehabilitačního 

centra, kterým jeho provozovatel umožní sledovat vysílání v prostorách čekáren a 

tělocvičny, tvoří „novou veřejnost“. 

Kritérium „nové veřejnosti“ se dále objevuje i v rozhodnutí týkajícího se výkladu 

směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících 

se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém 

přenosu, a sice v rozhodnutí ve spojených věcech C-431/09 a C-432/09 v řízeních 

Airfield NV, Canal Digitaal BV proti Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten 

en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09), a Airfield NV proti Agicoa Belgium BVBA 

(C-432/09). Podle závěrů tohoto rozhodnutí musí poskytovatel satelitního balíčku od 

majitelů příslušných práv získat povolení k zásahu do přímého či nepřímého přenosu 

televizních programů, pokud takový poskytovatel rozšiřuje okruh osob, které mají přístup 

k televizním programům, a zpřístupňuje tak díla a jiné předměty ochrany nové veřejnosti. 

Je ovšem k zamyšlení, do jaké míry poskytovatel satelitního balíčku „rozšiřuje“ 

veřejnost, které je vysílání zpřístupňováno, jelikož přímý a nepřímý přenos televizních 

programů poskytovatelem satelitního balíčku nejsou jediné prostředky přenosu programů 

zahrnutých do dotyčného satelitního balíčku. Vysílající organizace totiž vysílají tyto 

programy i mimo uvedený balíček, a to prostředky, které jim umožňují dosáhnout diváky 

přímo, například pozemním vysíláním. 

V rozhodnutí ve věci C-607/11 TVCatchup SDEU sám potvrdil, že kritérium „nové 

veřejnosti“ není absolutní. TVCatchup poskytovala na internetu služby spočívající 

v šíření televizního vysílání. Tyto služby umožňovaly uživatelům přijímat „živě“ 

prostřednictvím internetu bezplatné televizní vysílání, včetně televizního vysílání 

žalobkyň v původním řízení, které byly organizacemi poskytujícími komerční televizní 

vysílání a držitelkami autorských práv k samotnému televiznímu vysílání.  TVCatchup 

nicméně dbala na to, aby uživatelé těchto jejích služeb měli přístup jen k obsahu, který 

již mohou ve Spojeném království legálně shlédnout prostřednictvím své licence k příjmu 

televizního vysílání. TVCatchup se proto domnívala, že takové zpřístupnění děl 
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prostřednictvím internetu představuje pouhý technický prostředek směřující k zajištění 

nebo zlepšení příjmu pozemního televizního vysílání v oblasti pokrytí signálem a její 

jednání nesplňuje podmínku nové veřejnosti, přestože je tato podmínka ve smyslu 

rozsudků SGAE (bod 40), Football Association Premier League a další (bod 197) 

a Airfield a Canal Digitaal (bod 72), nezbytná. Diváci či posluchači „live-

streamingového“ přenosu prováděného společností TVCatchup totiž byli oprávněni 

sledovat televizní vysílání s totožným obsahem prostřednictvím vlastních televizních 

přijímačů, a tedy nemohlo docházet ke zpřístupnění chráněného obsahu „nové 

veřejnosti“. SDEU však v tomto případě překvapivě konstatoval, že situace posuzované 

ve věcech, v nichž byly vydány výše uvedené rozsudky, se zřetelně liší od situace ve zde 

projednávané věci. V citovaných věcech totiž SDEU posuzoval situace, v nichž určitý 

subjekt vědomým zprostředkováním zpřístupnil televizní vysílání obsahující chráněná 

díla nové veřejnosti, kterou dotyční autoři nebrali v potaz při udílení povolení 

k dotčenému přenosu televizního vysílání. Podle SDEU se projednávaná věc naproti tomu 

týká přenosu děl zahrnutých v pozemním televizním vysílání a zpřístupnění těchto děl na 

internetu. Dotyční autoři musí udělit individuální a samostatné svolení pro každý z těchto 

dvou přenosů, neboť ke každému z nich dochází za specifických technologických 

podmínek, odlišným způsobem přenosu chráněných děl a každý z nich je určen 

veřejnosti. Za těchto podmínek se již není třeba zabývat další podmínkou nové 

veřejnosti.138 Namísto kritéria „nové veřejnosti“ jako by SDEU zavedl nové kritérium 

„specifických technologických podmínek a způsobu přenosu“. Objevuje se však kritika 

takového přístupu – nedocházelo snad ve věcech SGAE či Football Association Premier 

League ke zpřístupňování vysílání rovněž za specifických technologických podmínek a 

různými způsoby přenosu?139 Například v případu SGAE docházelo k původnímu 

přenosu pozemním vysíláním a zachycením anténou hotelového zařízení a následný 

přenos byl uskutečňován prostřednictvím kabelové sítě v budově. Nebo v případu 

Premier League byl chráněný obsah původně přenášen satelitem a následně se objevoval 

na televizních obrazovkách ve veřejném baru. V tomto smyslu tak není zřejmé, zda 

uvedená argumentace SDEU obstojí. 

                                                 
138 rozhodnutí ve věci C-607/11, bod 39 
139 Hugenholtz, P.B., van Velze, S.C., Communication to a New Public? Three reasons why EU copyright 

law can do without a ‘new public’, 2016, s. 7, článek dostupný zde: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2811777 
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Povahou přenosu programových signálů se zabýval SDEU ve věci C-325/14 SBS 

proti SABAM. Podstatou otázky předkládajícího soudu bylo, zda musí být čl. 3 odst. 1 

Informační směrnice vykládán v tom smyslu, že vysílací organizace provádí sdělování 

veřejnosti ve smyslu tohoto ustanovení, když přenáší své programové signály výlučně 

distributorům signálů, aniž jsou tyto signály během tohoto přenosu a v souvislosti s ním 

přístupné veřejnosti, a tito distributoři uvedené signály následně přenášejí svým 

předplatitelům, kteří pak mohou tyto programy sledovat. Vzhledem k tomu, že vysílací 

organizace přenášela programové signály jednotlivým konkrétním distributorům, aniž by 

k těmto signálům mohli mít přístup potenciální televizní diváci, SDEU uzavřel, že díla 

nejsou sdělována „veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 Informační směrnice, v dané věci 

existuje pouze jedna „veřejnost“, a to ta, kterou tvoří všichni předplatitelé jednotlivých 

distributorů, a nedochází tak sdělování „nové veřejnosti“. Předplatitele, kteří přijímají 

přenosy uskutečňované distributory, nelze a priori považovat za „novou“ veřejnost, ke 

které nesměřovalo původní sdělování prováděné vysílací organizací. 

Všechna shora uvedená rozhodnutí, v nichž SDEU aplikoval kritérium „nové 

veřejnosti“, se týkala sdělování veřejnosti ve formě sekundárního užití vysílání. Zcela 

zvláštní význam však toto kritérium získalo zavedením v judikatuře týkající se 

sekundárního užití děl zpřístupněných na internetu, a to zejména používáním tzv. 

hyperlinků. Mezníkem bylo v tomto ohledu rozhodnutí ve věci C-466/12 Svensson. 

Původní řízení se týkalo náhrady, jež by měla být poskytnuta žalobcům za škodu, která 

jim byla podle jejich názoru způsobena tím, že žalovaná společnost vložila na svou 

internetovou stránku internetové hypertextové odkazy („hyperlinky“) na novinové 

články, k nimž jsou nositeli autorského práva. I když SDEU konstatoval, že v daném 

případě jsou naplněny oba prvky sdělování veřejnosti – totiž že se jedná o „sdělování“, 

protože členové veřejnosti mají k dílům přístup a je sdělováno „veřejnosti“, protože jsou 

osloveni všichni potenciální uživatelé stránky, kterou tato osoba spravuje, tedy neurčený 

a dosti vysoký počet adresátů – uzavřel však, že aby se na takové sdělování, jako je 

sdělování dotčené ve věci v původním řízení, které se týká stejných děl jako prvotní 

sdělení a bylo uskutečněno na Internetu stejně jako prvotní sdělení, tedy podle stejné 

technologie, vztahoval pojem „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 Informační 

směrnice, je rovněž nezbytné, aby bylo určeno nové veřejnosti. Zde v případě druhotného 

užití je okruh adresátů stejný jako v případě prvotního užití, a sice jsou adresáty všichni 

uživatelé internetu, vzhledem k tomu, že přístup k dílům při prvotním užití nepodléhal 
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žádnému omezujícímu opatření. SDEU ovšem upozornil, že o jiný případ by se jednalo, 

a svolení nositelů práv by tedy bylo třeba vyžádat v případě, kdy by hypertextovým 

odkazem byla obcházena technická opatření, která by zajišťovala přístup k dílům pouze 

omezenému okruhu osob. Protože díky hypertextovému odkazu by měla k chráněnému 

obsahu přístup široká veřejnost, došlo by v případě druhotného užití oproti původnímu 

úzkému okruhu osob ke sdělování nové veřejnosti. Hypertextový odkaz tak představuje 

zásah, bez kterého by uživatelé nemohli mít šířená díla k dispozici, a proto je třeba 

všechny tyto uživatele považovat za novou veřejnost, kterou nositelé autorského práva 

nebrali v potaz při udílení svolení k prvotnímu sdělení. 

Rozhodnutí Svensson bylo pro další judikaturu týkající se sdělování veřejnosti 

významné i v tom směru, že zde SDEU konstatoval, že pojem „sdělování veřejnosti“ ve 

smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29 zahrnuje dva kumulativní prvky, a sice „sdělování“ 

díla a sdělování tohoto díla „veřejnosti“, přičemž odkazuje na body 21 a 31 rozhodnutí 

ve věci TV Catchup. 

Ve stejných intencích jako v rozsudku Svensson rozhodoval SDEU i v případě řízení 

ve věci C-348/13 BestWater. Společnost BestWater se zabývá výrobou a prodejem 

systémů vodní filtrace a nechala si zpracovat krátké propagační video na téma znečištění 

vod, které bylo ke zhlédnutí volně k dispozici na YouTube. Žalovaní v původním sporu 

jako obchodní zástupci konkurenční společnosti zveřejnili na svých internetových 

stránkách odkaz na toto video, přičemž využili techniky tzv. framingu, díky níž se při 

kliknutí na daný odkaz video zobrazí ve zvláštním „rámečku“, kde budí dojem, že je 

zobrazeno přímo na stránkách odkazovatele, v tomto případě žalovaných. Právě na tuto 

techniku odkazu zvláště upozorňoval předkládající soud při předložení žádosti o řízení o 

předběžné otázce, když se dotazoval, zda právě kvůli technice framingu nemůže být 

v jednání žalovaných spatřováno „sdělování veřejnosti“ ve smyslu Informační směrnice, 

i když chráněný obsah není sdělován nové veřejnosti a sdělování není prováděno za 

specifických technických podmínek odlišných od sdělování prvotního. SDEU nicméně 

usnesením plně odkázal na judikaturu ve věci Svensson, když zejména uvedl, že nositelé 

práv již při udělení svolení k prvotnímu užití počítali s tím, že video bude dostupné všem 

uživatelům internetu. Pouhým odkazem, i když ve formě framingu, se tedy „veřejnost“ 

nijak nerozšířila. 

Na rozhodnutí ve věcech Svensson a BestWater navazuje zatím nejnovější judikát 

SDEU týkající se linkování, a sice rozhodnutí ve věci C-160/15 GS Media. 

V předmětném řízení se SDEU zabýval především otázkou, zda se v případě 



106 

 

hypertextového odkazu jedná „o sdělování veřejnosti“, pokud bylo dílo předtím sice 

zveřejněno, avšak bez souhlasu nositele autorských práv. Společnost GS Media na svých 

internetových stránkách obsahujících zprávy bulvárního charakteru zveřejnila odkaz na 

internetovou stránku, kde se neoprávněně objevily fotografie společnosti Sanoma, které 

byly určeny k budoucímu vydání v časopise Playboy. Podle SDEU nelze z rozsudku 

Svensson ani z usnesení BestWater dovodit, že pod pojem „sdělování veřejnosti“ ve 

smyslu čl. 3 odst. 1 Informační směrnice v zásadě nespadá umístění hypertextových 

odkazů na internetové stránce na chráněná díla, která již byla volně dostupná na jiné 

internetové stránce, avšak bez souhlasu nositelů autorských práv k těmto dílům. Naopak 

SDEU zdůraznil, že tato rozhodnutí potvrzují význam takového souhlasu s ohledem na 

toto ustanovení, jež právě stanovuje, že ke každému sdělení díla veřejnosti musí nositel 

autorského práva udělit souhlas. Vzhledem k tomu, že ovšem může být pro jednotlivce 

značně obtížné zjistit, zda je chráněný obsah zveřejněn se svolením nositelů práv, je třeba 

ke každému případu přistupovat individuálně a za účelem potvrzení či vyvrácení 

existence „sdělování veřejnosti“ zkoumat okolnost, zda odkazující osoba ví nebo může 

rozumně vědět o tom, že toto dílo bylo zveřejněno na internetu bez svolení nositele 

autorského práva. Pokud však odkazovatel jedná s úmyslem dosažení zisku, musí být 

podle názoru SDEU jeho znalost o protiprávním zveřejnění presumována.  

Rozhodnutí SDEU se v případě GS Media odchýlilo od názoru generálního advokáta. 

Generální advokát Melchior Wathelet ve svém stanovisku ze dne 7. 4. 2016 uvedl, že 

z usnesení BestWater vyplývá, že nedostatek svolení majitele autorského práva 

s prvotním sdělením veřejnosti nebyl ve vztahu k čl. 3 odst. 1 Informační směrnice 

relevantní. Zdůraznil však, že předběžná otázka v této věci se netýkala specificky 

nedostatku svolení a že uvažování Soudního dvora v dotčeném usnesení na něj nijak 

neodkazuje. Nicméně pokud analyzoval existenci obou prvků „sdělování veřejnosti“, 

„sdělování“ a „veřejnosti“, dospěl k závěru, že hypertextové odkazy uvedené na 

internetové stránce, které odkazují na díla chráněná autorským právem, volně dostupná 

na jiné stránce, nelze kvalifikovat jako „sdělování“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 Informační 

směrnice, neboť zprostředkování provozovatele stránky, která uvádí hypertextový odkaz, 

není nezbytné pro zpřístupnění dotčených fotografií uživatelům internetu. Vzhledem 

k tomu, že jeden z kumulativních prvků nutných pro konstatování „sdělení veřejnosti“ na 

základě čl. 3 odst. 1 Informační směrnice nebyl podle názoru generálního advokáta 

splněn, je podle něj otázka nedostatku svolení majitele autorského práva s uvedením jeho 

díla na jiných stránkách provozovaných třetími osobami irelevantní. 
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Ze shora uvedené judikatury SDEU je zřejmé, že každé další řízení s sebou přináší 

nutnost individuálního posouzení případu, přičemž je stále nezbytné zavádět další 

kritéria, aby se právní kvalifikace co nejvíce přiblížila reálným okolnostem případu a 

přinesla uspokojivé řešení jak pro uživatele chráněného obsahu, tak pro nositele práv.  

Zvláště v posledně uváděném případě GS Media můžeme pozorovat podle mého 

soudu zvláštní skutečnost, totiž že o akt sdělování veřejnosti se podle SDEU má jednat 

pouze tehdy, pokud je odkazováno s vědomím o protiprávnosti prvotního užití, tedy jen 

v případě nelegálního jednání. Pokud odkazovatel zveřejňuje hypertextové odkazy 

v souladu s právem, o sdělování veřejnosti se nejedná, a tedy překvapivě vůbec nejde o 

užití díla. Lze se zamyslet nad tím, zda by judikaturou neměla být zavedena jiná 

konstrukce, aby i „legální“ linkování bylo možno posuzovat jako sdělování veřejnosti, 

resp. užití díla. Vědomé odkazování na protiprávně zveřejněný obsah by samozřejmě bylo 

nutno spojit s příslušnými sankcemi. Domnívám se, že dosavadní judikaturou nejsou 

pokryty všechny situace týkající se linkování pomocí hypertextových odkazů. Jak by se 

například postavil SDEU k situaci, kdy by bylo odkazováno na internetovou stránku 

s protiprávně zveřejněným obsahem, který by ovšem byl zcela po právu se svolením 

nositele práv zveřejněn na jiné internetové stránce?    

 Z výše uvedené judikatury SDEU podle mého názoru vyplývá, že kritérium „nové 

veřejnosti“ při hodnocení užití díla ve formě „sdělování veřejnosti“ je značně nejisté a ne 

příliš spolehlivé. Je otázkou, zda je jeho užití za všech okolností správné a dostatečné, 

přičemž je třeba brát v úvahu skutečnost, že se vyznačuje značnou mírou subjektivity, 

když se existence nové veřejnosti odvozuje od předpokládané vůle autora.140 Kritika 

zavedení kritéria „nové veřejnosti“ se objevuje u odborné veřejnosti ve značné míře. Po 

vydání rozhodnutí Svensson zaznělo například, že kritérium nové veřejnosti má 

v podstatě charakter vyčerpání výlučného práva autora či jiného nositele práv na 

sdělování veřejnosti, přičemž vyčerpání se týká chráněného obsahu, který nositelé práv 

zpřístupnili na veřejně přístupných internetových stránkách. Takové kritérium je však 

zjevně v rozporu s povahou práva na sdělování veřejnosti, tak jak je upravuje Bernská 

úmluva, smlouva WCT a rovněž i Informační směrnice.141 Co se týče této směrnice, ta ve 

                                                 
140 Císařová, Z., Pojem „nová veřejnost“ v rozhodovací praxi SDEU a slučitelnost s mezinárodními 

úmluvami v oblasti autorského práva, Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, 2014, s. 51 
141 k tomu Rosén, J. v článku What happened to Svensson and his friends after the CJEU decision?, 

zveřejněno 7.12.2014, dostupné zde: http://ipkitten.blogspot.cz/2014/12/what-happened-to-svensson-and-

his.html; 

shodně ALAI Opinion Proposed to the Executive Committee and adopted at its meeting, 17 September 

2014 on the criterion “New Public”, developed by the Court of Justice of the European Union (CJEU), put 

http://ipkitten.blogspot.cz/2014/12/what-happened-to-svensson-and-his.html
http://ipkitten.blogspot.cz/2014/12/what-happened-to-svensson-and-his.html


108 

 

svém recitalu 29 výslovně uvádí, že „otázka vyčerpání nevyvstává v případě služeb, a 

zejména v případě služeb on-line. (…)“ Rovněž v článku 3 odst. 3 této směrnice, který 

upravuje právo na sdělování děl veřejnosti a právo na zpřístupnění jiných předmětů 

ochrany veřejnosti, je stanoveno, že tato práva se nevyčerpají žádným sdělením veřejnosti 

nebo zpřístupněním veřejnosti podle tohoto článku. Hugenholtz a van Velze ve své kritice 

„nové veřejnosti“142 kromě nepřípustného vyčerpání práva a subjektivní povaze kritéria 

nové veřejnosti hovoří rovněž o dezinterpretaci Bernské úmluvy. Jak autoři uvádějí, toto 

kritérium bylo výslovně odmítnuto Bruselskou konferencí v roce 1948 a nahrazeno 

funkčnějším kritériem obsaženém v současném znění článku 11bis pododstavec 1 bod ii), 

a sice ve formulaci „jiná organizace než původní“. Nový akt sdělování veřejnosti tedy lze 

tedy spatřovat v tom, že dílo je sdělováno veřejnosti organizací odlišnou od té, jež 

prováděla původní sdělování. Takové kritérium se zdá být praktičtější, vzhledem k tomu, 

že identitu organizace lze určit lépe než rozlišovat mezi „původní“ a „novou“ veřejností.   

 

8 Závěr 

Předložená práce se zabývá problematikou výkladu pojmu veřejnost v autorském 

právu. Zhodnocena byla platná mezinárodní úprava a její vývoj zejména v souvislosti 

s rozvojem digitálních technologií a jeho promítnutí především v zakotvení práva na 

sdělování veřejnosti. V rámci českého právního řádu jsem pak upozornila na oblasti, kde 

se objevuje potřeba specifického výkladu pojmu veřejnost a hledala možné souvislosti 

s pojmem veřejnosti v právu autorském. Významné paralely lze přitom nalézt zejména 

v jednotlivých odvětvích práva duševního vlastnictví, které rovněž s „veřejností“ pracují. 

Jak se ukázalo, pojem veřejnosti je v autorském právu skloňován v mnoha směrech, 

avšak pouze v určitých případech má „veřejnost“ svůj konstitutivní autorskoprávní 

význam. Je tomu tak zejména u zveřejnění díla a v právu na sdělování díla veřejnosti. 

Právě sdělování veřejnosti, jakožto problematice, jejíž výklad se stále vyvíjí, je následně 

věnována podstatná část práce.  

                                                 
in the context of making available and communication to the public, dostupné zde: 

http://www.alai.org/en/assets/files/resolutions/2014-opinion-new-public.pdf 
142 Hugenholtz, P.B., van Velze, S.C., Communication to a New Public? Three reasons why EU copyright 

law can do without a ‘new public’, 2016, s. 9 a násl., článek dostupný zde: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2811777 

http://www.alai.org/en/assets/files/resolutions/2014-opinion-new-public.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2811777
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V samostatné kapitole byly diskutovány okruhy užití, které se jeví jako hraniční 

z hlediska posouzení, zda se jedná o užití soukromé či veřejné. Nejednoznačnost výkladu 

byla doložena příklady z judikatury. Jak vyšlo najevo, ke zkoumaným okruhům užití, 

tedy užití v zaměstnání, ve veřejných provozovnách, v taxi, hromadných dopravních 

prostředcích, hotelových pokojích či na internetu, je přistupováno rozličně i v zahraničí.  

Právě zahraniční národní úpravu jsem analyzovala šířeji, přičemž jsem se zaměřila 

zvláště na zjištění, zda národní zákonodárce zakotvil v autorskoprávních předpisech 

definici pojmu veřejnosti. Za zřejmě nejpřínosnější a z hlediska blízkosti našeho právního 

prostředí asi nejzajímavější považuji rozbor úpravy německé, která v ustanovení § 15 

odst. 3 autorského zákona definuje pojem veřejnost. 

Větší prostor byl konečně věnován judikatuře SDEU, která je stěžejní pro výklad 

pojmu, jak je upraven v národních předpisech.  

Ukázalo se, že ač je k výkladu pojmu veřejnost za různých okolností a v různých 

zemích přistupováno často odlišně, lze nalézt určitá společná kritéria, která se objevují 

napříč výklady v právu mezinárodním, evropském i v rozhodnutích národních soudů. Na 

tomto místě bych proto chtěla shrnout společné znaky, jimiž se jednotlivé interpretace 

shodují či s nimiž pracují. 

Počet osob. Všechny pokusy definovat pojem veřejnosti se pozastavují právě u počtu 

osob, jimž je provozování díla určeno. V každé definici je určitým způsobem vyjádřena 

potřeba mnohosti osob. Sdělování díla je veřejné, je-li určeno početné veřejnosti. 

V judikatuře SDEU se objevuje znak „blíže neurčeného počtu potenciálních posluchačů“ 

a „dosti vysokého počtu osob“. Co se týče znaku „bližší neurčenosti veřejnosti“, podle 

SDEU se jedná o „obecné zpřístupnění díla […] jakýmkoli vhodným způsobem, tedy 

nikoli pouze zpřístupnění konkrétním jednotlivcům, kteří patří do soukromé skupiny 

osob“.  Z kritéria „dosti vysokého počtu osob“ má podle SDEU vyplývat, že pojem 

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

dokonce nevýznamný počet dotčených osob. Je nutno přihlédnout ke kumulativním 

účinkům vyplývajícím ze zpřístupnění děl potenciálním posluchačům, když SDEU 

konstatoval, že v tomto ohledu je relevantní nejen skutečnost, kolik osob má přístup 

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

postupně. 

Na druhou stranu ani vyšší počet osob nemusí nutně vylučovat soukromou povahu 

akce, například svatby. Rozhodně tedy neplatí přímá úměra čím více osob, tím spíše se 

bude jednat o sdělování veřejnosti. V některých případech, kdy bylo užití přítomno i 
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několik set účastníků, soudy konstatovaly soukromý charakter produkce, naopak v jiných 

případech již u počtu dvou osob byl učiněn závěr, že se jedná o veřejné provozování.  

Počet osob, jímž je dílo sdělováno, nicméně může hrát roli při licencování užití – čím 

větší počet osob, tím vyšší odměna nositeli práv. 

Individuální neurčenost okruhu příjemců. Kritérium individuální neurčenosti 

okruhu osob, jimž je dílo sdělováno, bývá považováno za základní, avšak není zcela 

rozhodující. Sdělováním veřejnosti bude tak i užití vůči individuálně určeným osobám, 

například provozování děl zaměstnancům ze strany zaměstnavatele. Rovněž sdělování 

díla prostřednictvím počítačové sítě tzv. na vyžádání lze kvalifikovat jako sdělování 

individuálně určeným osobám, když toto právo je založeno na individuálním sdělování 

jednotlivým členům veřejnosti dle jejich požadavků, nicméně individuální volba času a 

místa sdělování příjemcem nevylučuje veřejnou povahu sdělování. Lze ovšem uzavřít, že 

pokud bude dílo sdělováno individuálně neurčenému okruhu osob, tím spíše půjde o 

sdělování díla veřejnosti. 

Hospodářský nebo obchodní prospěch. Při posuzování, zda se jedná o veřejný či 

soukromý charakter užití, je rovněž významná otázka, zda zprostředkování přístupu 

k chráněným předmětům lze považovat za poskytnutí dodatečné služby s cílem dosažení 

určitého prospěchu (zvýšení návštěvnosti, úrovně zařízení, ceny služeb apod.) Ani 

zodpovězením této otázky ovšem nedojdeme k jednoznačné odpovědi ve všech 

případech. Pokud užitím získává uživatel hospodářský prospěch, ať už přímý nebo 

nepřímý, lze konstatovat, že takové užití je veřejné povahy. Opačný závěr, tedy že užití 

bez výdělečného charakteru je užitím soukromým, ovšem učinit nelze.  

Úloha uživatele. Zejména SDEU ve své judikatuře zdůraznil důležitost posouzení 

úlohy uživatele, a sice zda se tato úloha jeví jako nevyhnutelná. Je nutné zvážit, zda 

uživatel (sdělovatel) svým přičiněním, při plné znalosti důsledků svého jednání, 

zprostředkuje koncovým příjemcům přístup k chráněnému obsahu, přičemž bez takového 

zprostředkování by koncoví příjemci v zásadě nemohli chráněný obsah vnímat. 

Místo. Kritérium místa užití lze považovat spíše za kritérium pomocné. Nelze totiž 

ztotožňovat veřejné užití a užití na veřejném místě. Užití na veřejném místě může být 

užitím toliko pro osobní potřebu a naopak, veřejně lze dílo užívat v prostředí, které má 

ryze soukromý charakter, například hotelové pokoje. Nelze však popřít, že některá místa 

spíše evokují veřejný charakter užití, když jsou pro takový účel přímo určena, například 

divadlo, kino apod. 
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Vzájemný vztah osob. Často je posuzována povaha vztahu mezi osobami, které jsou 

konečnými příjemci sdělování, ale především vztahu mezi takovými osobami a 

sdělovatelem (tedy uživatelem v autorskoprávním smyslu). Pokud je mezi osobami 

rodinné, přátelské či podobné osobní pouto, lze se přiklonit spíše k soukromému 

charakteru užití. V mnoha zahraničních úpravách je zakotvena výjimka z autorského 

práva, jejímž obsahem je právě možnost bezlicenčního užití mezi blízkými osobami. 

Kritérium vztahu mezi osobami je však nutno vykládat v úzké souvislosti s kritériem 

počtu osob – je možné vyslovit pravidlo, že čím více osob je přítomno užití, tím méně je 

pravděpodobné, že mezi osobami bude existovat zmíněné osobní pouto. 

Vnímavost veřejnosti. SDEU ve svých rozhodnutích opakovaně konstatoval, že 

relevantní veřejností je veřejnost tím či oním způsobem vnímavá vůči sdělování díla, 

nejedná se tedy o osoby pouze náhodně „zachycené“. 

Úmysl uživatele dílo sdělovat veřejnosti. Judikatura SDEU se tohoto kritéria 

dotýká, když hovoří o tom, že uživatel má sdělování směřovat vůči vnímavé veřejnosti 

přímo a záměrně. Úmysl uživatele – sdělovatele je však měřítkem ryze subjektivním a 

v řadě rozhodnutí národních soudů bylo jako takové odmítnuto. Závěr, že se 

v konkrétním případě jedná o sdělování veřejnosti, by měl být učiněn na základě 

objektivních kritérií.  

Nová veřejnost. SDEU ve své judikatuře jako kritérium pro posouzení, zda v případě 

určitého užití jde o sdělování veřejnosti, začal aplikovat koncept tzv. nové veřejnosti. Lze 

jej shrnout do otázky: Vzal nositel práv v úvahu danou část veřejnosti, když svolil k užití 

svého díla? Jak se však ukázalo v judikatuře SDEU, ani toto měřítko však není zcela 

spolehlivé. 

Při posuzování výše uvedených kritérií ve vztahu k pojmu veřejnosti je nutno brát 

v potaz, že jsou naplňována s různou intenzitou a navzájem se doplňují. SDEU konkrétně 

uvedl ke kritériím počtu osob, výdělečného charakteru užití a roli uživatele, že tato 

kritéria nejsou samostatné povahy a navzájem spolu souvisí. V důsledku toho je třeba je 

použít jak individuálně, tak i v jejich vzájemném spojení. 

„Veřejnost“ je pojmem, který nelze ostře vymezit žádným z uvedených kritérií, a 

proto nezbývá, než jej posuzovat v každém jednotlivém případě zcela individuálně 

v závislosti na daných okolnostech. V případě pochybností by snad v zájmu ochrany 

nositelů práv měl být vykládán spíše široce a měl by být spíše potvrzen než vyvrácen. 

Lze očekávat, že se výklad pojmu bude i v judikatuře, zvláště judikatuře SDEU, 

nadále precizovat. Můžeme se ovšem i domnívat, že zvláště rozvoj digitálních technologií 
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a s ním i možné nové formy užití přinesou i nové otázky týkající se interpretace 

„veřejnosti“. 

V úvodu práce jsem nastolila otázku, zda je vhodné zakotvit v autorském právu 

definici pojmu veřejnost, ať už inspirací v jiných normách v rámci českého právního řádu 

či zahraniční právní úpravou. Detailněji jsem v práci analyzovala zvláště německou 

autorskoprávní úpravu obsahující definující „veřejnost“ v souvislosti s právem na 

sdělování veřejnosti. Ukázalo se ovšem, že s výkladovými potížemi se potýká i německá 

soudní praxe, když jsou řešeny prakticky tytéž otázky jako v zemích, kde legální definice 

veřejnosti upravena není. Na druhé straně česká judikatura běžně pracuje v podstatě 

s týmiž kritérii, která jsou v německé legální definici vyjádřena -  tedy především počet 

osob a povaha vztahů mezi nimi. Domnívám se proto, že zakotvení legální definice pojmu 

veřejnosti v autorském právu zapotřebí není. Navíc je nutno zdůraznit, že pojem musí být 

v rámci EU vykládán jednotně, což SDEU rovněž ve své judikatuře vyslovil. Snaha 

vytvořit vlastní definici by tak mohla spíše přinést další potíže. Konečně v souvislosti 

s neustálým vývojem výkladu pojmu na evropské úrovni je nutno udržovat národní 

úpravu a soudní praxi otevřenou a maximálně flexibilní. Případná definice by takové 

přizpůsobivosti spíše bránila. Lze snad zakončit slovy římského právníka Lucia Iavolena 

Prisca: “Omnis definitio in iure civili periculosa est; parum est enim, ut non subverti 

posset.”143 

  

                                                 

143 „Každá definice v civilním právu je nebezpečná, neboť jen zřídka ji nelze vyvrátit.“ 
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Resumé 

The thesis provides an overview and analysis of the concept of public in copyright 

law. The term „public“ is used frequently in copyright law, but only in specific context it 

has a significant importance in this area of law.  

The thesis begins by explaining the international and European regulation, it analyzes 

namely the relevant parts of the Berne Convention, Rome Convention, WIPO Copyright 

Treaty, WIPO Performances and Phonograms Treaty, TRIPS and EU directives. The 

regulation is evaluated especially in connection with the development of digital 

technologies and its projection in the right to communication to the public.  

Within the framework of the Czech legal order, I highlighted areas where is a need 

for a specific interpretation of the notion of the public. This is particularly the case with 

the publication of the work and the right to communicate the work to the public. A 

substantial part of the thesis is devoted precisely to the right of the communication to the 

public. 

In a separate chapter, there were discussed the areas of use of work, that appear to be 

borderline in terms of assessing whether they are private or public. The thesis focuses on 

the areas of use such as use in offices, in public establishments, in taxis, in public 

transport, in hotel rooms, or on the Internet. 

Next chapter of the thesis deals with the foreign national legislation and case law. I 

tried to find particularly the foreign regulation that includes the definition of the term 

“public”. In this sense the most interesting regulation is the German Copyright Act 

defining the term of the public in § 15 paragraph 3.  

The last chapter is finally devoted to the case law of the Court of Justice of the 

European Union, which is crucial for interpreting of the term of public in EU member 

states. 

It has been shown that the notion of the public is interpreted differently in different 

circumstances and in various countries, but some general criteria across international, 

European and national law can be found, in particular number of persons, individual 

uncertainty of the recipients' circle, economic or business benefit, role of the user, place, 

relationship of persons, perceptiveness of the public, intention of the user to communicate 

the work to the public. 
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Abstrakt 

Předložená rigorózní práce je věnována problematice výkladu pojmu veřejnost v 

autorském právu. Analyzuje úpravu pojmu veřejnost v autorském právu mezinárodním a 

evropském a rovněž v rámci českého právního řádu. Zvláště se zabývá oblastmi 

zveřejnění díla a sdělování díla veřejnosti, kde je prvek veřejnosti z hlediska autorského 

práva konstitutivní a je potřeba zvláštního výkladu tohoto pojmu. Podstatná část práce je 

věnována právě sdělování díla veřejnosti.  

V práci jsou diskutovány oblasti užití, které se jeví jako hraniční z hlediska posouzení, 

zda se jedná o užití soukromé či veřejné, jako je například užití na pracovišti, ve veřejně 

přístupných provozovnách, v taxi, ve veřejné hromadné dopravě, v hotelových pokojích 

či užití na internetu. Práce se zaměřuje na rozbor zahraniční národní úpravy a judikatury 

a rovněž judikatury Soudního dvora Evropské unie, která je stěžejní pro výklad pojmu 

v členských zemích EU.  

 

Abstract 

The thesis provides an overview and analysis of the concept of public in copyright 

law. The thesis begins by explaining the international, European and Czech regulation. 

The thesis highlights areas where is a need for a specific interpretation of the notion of 

the public - particularly the publication of the work and the right to communicate the 

work to the public. A substantial part of the thesis is devoted precisely to the right of the 

communication to the public. 

The thesis discusses the areas of use of work that appear to be borderline in terms of 

assessing whether they are private or public, for example use in offices, in public 

establishments, in taxis, in public transport, in hotel rooms, or on the Internet. The thesis 

focuses to the foreign national legislation and case law and the case law of the Court of 

Justice of the European Union, which is crucial for interpreting of the term of public in 

EU member states. 
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