
 

 
 

 

EVROPSKÁ KOMISE 
 

V Bruselu dne 13. listopadu 2012 
sj.b(2012)1561925 

 

PŘEDSEDOVI A ČLENŮM 

SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE 

 

VYJÁDŘENÍ 

podávané v souladu s článkem 23 odstavec 2 Statutu Soudního dvora Evropské unie 
Evropskou komisí 

kterou zastupují paní Julie Samnada, pan Ion Rogalski a pan Petr Ondrůšek, členové její 
právní služby, jednající jako zmocněnci, s adresou pro účely doručování kancelář pana 
Antonia Aresu, též člena její právní služby, Bâtiment BECH, L-2721 Luxembourg, kteří 
souhlasili s tím, aby jim byly doručovány veškeré procesní písemnosti prostřednictvím 
aplikace e-Curia, 

v řízení o předběžné otázce,  

kterou v souladu s článkem 267 Smlouvy o fungování Evropské unie  

podal Krajský soud v Plzni 

v právní věci C-351/12 

OSA 

 
 

týkající se výkladu článku 3 a 5 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 a také výkladu článku 56 a násl. a článku 102 
Smlouvy o fungování Evropské unie (potažmo článku 16 Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu) 

Ref. Ares(2012)1338381 - 13/11/2012
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Evropská komise (dále jen "Komise") si dovoluje sdělit Soudnímu dvoru Evropské unie 

(dále jen "Soudní dvůr ") své vyjádření.  

 

1. SKUTKOVÝ STAV 

1. Komise si dovoluje v podrobnostech odkázat na popis skutkového stavu obsažený 

v Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 

července 2012, a v odůvodnění Usnesení téhož soudu ze dne 10. dubna 2012 o 

přerušení řízení před tímto soudem, které bylo přiloženo k této žádosti. Dovoluje 

si však shrnout skutkové okolnosti, které jsou z pohledu Komise klíčové pro 

zodpovězení položených předběžných otázek.  

2. Žalobce (OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.) v 

řízení před Krajským soudem je kolektivním správcem autorů hudebních děl 

(tedy skladatelů a autorů textů) na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR 

vydaného dle § 98 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon, 

dále jen „AZ”)1.  Žalobce je oprávněn domáhat se vydání bezdůvodného 

obohacení z neoprávněného užití děl i pro cizozemské autory, např. zastupuje 

kolektivního správce SOZA ze Slovenské republiky, GEMA ze SRN, AKM z 

Rakouské republiky.  

3. Žalovaný je podnikatelem, který podniká v předmětu komplexní ústavní a 

ambulantní péče (preventivní, kurativní a rehabilitační) za využití místních 

přírodních léčivých zdrojů, podniká také v ubytovacích službách a v hostinské 

činnosti. Žalovaný neuzavřel s žalobcem licenční smlouvu o užití děl, ač ve svých 

lázeňských domech měl v žalovaném období umístěny na pokojích televizní a 

rozhlasové přístroje, kterými zpřístupňoval svým hostům autorská díla 

spravovaná žalobcem vysílaná televizí a rozhlasem.  

                                                 
1  Jak uvádí předkládající soud, jedná se o rozhodnutí ze dne 28.2.2001, čj. 4449/2001.                          

Dle informací Komise je toto rozhodnutí přístupné na 
http://www.osa.cz/media/84403/oprávnení%20k%20cinnosti.pdf 
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4. Žalobce vychází z toho, že ustanovení § 23 AZ v části, která stanoví výluku z 

placení autorských odměn pro zdravotnická zařízení při výkonu zdravotní péče, 

odporuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ ES2.  

5. Žalovaný též poukazuje na to, že žalobce zneužívá svého monopolního postavení 

na trhu, výše odměn podle jeho sazebníků je nepřiměřeně vysoká v porovnání s 

tím, jaké odměny za stejný způsob užití autorských děl požadují zahraniční 

kolektivní správci v sousedních zemích (konkrétně na Slovensku, v Rakousku a 

SRN) a tím zhoršuje jeho postavení na trhu a konkurenceschopnost s lázeňskými 

zařízeními v sousedních zemích. Jeho zařízení navštěvuje i zahraniční klientela, 

je přijímán i signál zahraničních (německých) rozhlasových a televizních stanic. 

Namítá, že je omezena svoboda volného pohybu služeb, že by měl zájem uzavřít 

licenční smlouvu s kolektivním správcem z jiného státu EU, např. rakouským, 

který požaduje nižší autorské odměny.  

6. S ohledem na výše uvedené přerušil Krajský soud v Plzni řízení a položil 

Soudnímu dvoru následující předběžné otázky: 

1.  Je třeba vykládat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 
22.5.2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 
souvisejících v informační společnosti tak, že je v rozporu s článkem 3 a článkem 
5 (čl. 5 odst. 2 písm. e, odst. 3 písm. b, odst. 5) výjimka nepřipouštějící odměnu 
autorům za sdělování jejich díla televizním či rozhlasovým vysíláním 
prostřednictvím televizního či rozhlasového přijímače pacientům na pokojích 
lázeňského zařízení, které je podnikatelským subjektem? 

2.  Je obsah těchto ustanovení týkajících se uvedeného užití díla ve směrnici natolik 
bezpodmínečný a dostatečně přesný, aby se jich mohli před vnitrostátními soudy 
dovolávat ve sporu mezi jednotlivci kolektivní správci autorských práv, pokud 
stát směrnici neprovedl správně ve vnitrostátním právu? 

3.  Je třeba článek 56 a násl. a článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(potažmo článek 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 
12.12.2006 o službách na vnitřním trhu) vykládat tak, že brání v aplikaci 
vnitrostátní právní úpravy, která vyhrazuje výkon kolektivní správy autorských 
práv na území státu pouze jednomu (monopolnímu) kolektivnímu správci 
autorských práv a tím neumožňuje příjemci služby volný výběr kolektivního 
správce z jiného státu Evropské unie?  

 

                                                 
2  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, Úř. věst. L 167, 
22.6.2001, str. 10-19. 
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2. PRÁVNÍ RÁMEC 

2.1. Směrnice 2001/29/ ES 

7. Článek 3 směrnice 2001/29/ES zní takto: 

Právo na sdělování děl veřejnosti a právo na zpřístupnění jiných předmětů 
ochrany veřejnosti 

1.  Členské státy poskytnou autorům výlučné právo udělit svolení nebo zakázat 
jakékoliv sdělení jejich děl veřejnosti po drátě nebo bezdrátově včetně 
zpřístupnění jejich děl veřejnosti takovým způsobem, že každý jednotlivec ze 
strany veřejnosti má k těmto dílům přístup z místa a v době, které si zvolí. 

2.  Členské státy stanoví výlučné právo udělit svolení nebo zakázat zpřístupnění 
veřejnosti po drátě nebo bezdrátově takovým způsobem, že každý jednotlivec ze 
strany veřejnost má k těmto předmětům ochrany přístup z místa a v době, který si 
zvolí: 

a)  pro výkonné umělce v případě záznamů jejich výkonů; 

b)  pro výrobce zvukových záznamů v případě jejich zvukových záznamů; 

c)  pro výrobce prvotních záznamů filmů v případě originálu a rozmnoženin jejich 
filmů; 

d)  pro vysílací organizace v případě záznamů jejich vysílání, ať už po drátě nebo 
bezdrátově, včetně vysílání pomocí kabelu nebo družice. 

3.  Práva uvedená v odstavcích 1 a 2 se nevyčerpají žádným sdělením veřejnosti 
nebo zpřístupněním veřejnosti podle tohoto článku. 

8. Článek 5 směrnice 2001/29/ES zní takto: 

Článek 5 

Výjimky a omezení 

1.  Dočasné úkony rozmnožení uvedené v článku 2, které jsou krátkodobé nebo 
příležitostné a tvoří nedílnou a podstatnou část technologického procesu a jejichž 
výhradním účelem je umožnit: 

a)  přenos v rámci sítě mezi třetími stranami uskutečněný zprostředkovatelem 
nebo 

b) oprávněné užití díla nebo jiného předmětu ochrany a které nemají žádný 
samostatný hospodářský význam, jsou vyloučeny z práva na rozmnožování 
stanoveného v článku 2. 

2.  Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práva na rozmnožování 
podle článku 2 v těchto případech: 

a) u rozmnoženin na papíře nebo jakémkoliv podobném nosiči, přičemž tyto 
rozmnoženiny vznikly použitím jakékoliv fotografické techniky nebo 
některým jiným procesem s podobnými účinky, s výjimkou hudebnin, za 
předpokladu, že nositelé práv získají spravedlivou odměnu; 
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b)  u jakýchkoliv rozmnoženin na jakémkoliv nosiči vytvořených fyzickou 
osobou pro soukromé užití a pro účely, které nejsou přímo ani nepřímo 
komerční, a to za podmínky, že nositelé práv získají spravedlivou odměnu, 
která, pokud jde o dotyčné dílo nebo předmět ochrany, bere ohled na použití 
nebo nepoužití technologických prostředků uvedených v článku 6;  

c) u zvláštních úkonů rozmnožování uskutečněných veřejně přístupnými 
knihovnami, vzdělávacími zařízeními nebo muzei nebo archivy, které 
nesledují přímý ani nepřímý hospodářský nebo komerční prospěch; 

d) u dočasných záznamů děl vytvořených vysílacími organizacemi jejich 
vlastními prostředky a pro jejich vlastní vysílání; na základě jejich výlučně 
dokumentární povahy může být povoleno uchovávání těchto záznamů v 
úředních archivech; 

e)  u vysílání uskutečněného sociálními institucemi sledujícími nekomerční cíle, 
jakými jsou nemocnice nebo věznice, a to za podmínky, že nositelé práv 
získají spravedlivou odměnu. 

3.  Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práv podle článků 2 a 3 v 
těchto případech: 

a) užití pouze pro ilustrační účel při vyučování nebo při vědeckém výzkumu, 
pokud je uveden zdroj včetně jména autora, je-li to možné, a to v rozsahu 
opodstatněném sledovaným nekomerčním účelem; 

b) užití ve prospěch osob zdravotně postižených, přičemž toto využití se přímo 
týká uvedeného postižení a je nekomerční povahy, a to v rozsahu 
vyžadovaném dotyčným postižením; 

c) rozmnožování tiskem, sdělování veřejnosti nebo zpřístupňování zveřejněných 
článků o aktuálních hospodářských, politických nebo náboženských tématech 
nebo vysílaných děl nebo jiných předmětů ochrany stejné povahy v případech, 
kdy takové užití není výslovně vyhrazeno a pokud je uveden zdroj včetně 
jména autora, nebo užití děl nebo jiných předmětů ochrany ve spojitosti se 
zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu opodstatněném 
informativním účelem a pokud je uveden zdroj včetně jména autora, je-li to 
možné; 

d) citáty pro takové účely, jako je kritika nebo recenze, za předpokladu, že se 
vztahují k dílu nebo jinému předmětu ochrany, které již byly oprávněným 
způsobem zpřístupněny veřejnosti, že uvádějí zdroj včetně jména autora, je-li 
to možné, a že jejich užití je v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu 
vyžadovaném konkrétním účelem; 

e) užití pro účely veřejné bezpečnosti nebo pro zajištění náležitého provedení 
správního, parlamentního nebo soudního řízení nebo zpravodajství o něm; 

f) užití politických projevů a úryvků veřejných přednášek nebo podobných děl 
nebo předmětů ochrany v rozsahu opodstatněném informativním účelem a za 
předpokladu, že je uveden zdroj včetně jména autora, s výjimkou případů, kdy 
toto není možné; 

g) užití během náboženských úkonů nebo úředních akcí pořádaných orgánem 
veřejné moci; 

h) užití děl jako jsou architektonická díla nebo sochy vytvořené za účelem jejich 
trvalého umístění na veřejných místech; 
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i) příležitostné včlenění díla nebo jiného předmětu ochrany do jiného materiálu; 

j)  užití pro reklamu veřejné výstavy nebo prodeje uměleckých děl, a to v rozsahu 
nezbytném pro propagaci uvedené akce, s výjimkou jakéhokoliv jiného 
komerčního užití; 

k)  užití pro účely karikatury, parodie nebo parafráze či koláže; 

l)  užití ve spojitosti s názorným předváděním nebo opravou zařízení; 

m) užití uměleckého díla ve formě budovy nebo nákresu nebo plánu budovy pro 
účely rekonstrukce uvedené budovy; 

n) užití sdělením nebo zpřístupněním děl nebo jiných předmětů ochrany, které 
nejsou předmětem prodeje nebo licenčních podmínek, jednotlivcům ze strany 
veřejnosti pro účely výzkumu nebo soukromého studia, a to prostřednictvím k 
tomu určených zařízení v prostorách institucí uvedených v odst. 2 písm. c), 
pokud jsou uvedená díla nebo předměty ochrany součástí sbírek těchto 
institucí; 

o) užití v určitých jiných případech menšího významu, pokud již v rámci 
vnitrostátních právních předpisů existují výjimky nebo omezení, za 
předpokladu, že se tyto případy týkají pouze analogových užití a nenarušují 
volný pohyb zboží a služeb v rámci Společenství, aniž jsou tím dotčeny jiné 
výjimky a omezení uvedené v tomto článku. 

4.  Pokud mohou členské státy stanovit výjimku nebo omezení týkající se práva na 
rozmnožování podle odstavců 2 a 3, mohou podobně stanovit výjimku nebo 
omezení týkající se práva na rozšiřování uvedeného v článku 4, a to v rozsahu 
opodstatněném účelem povoleného rozmnožování. 

5.  Výjimky a omezení stanovené v odstavcích 1, 2, 3 a 4 mohou být použity pouze 
ve zvláštních případech, které nejsou v rozporu s běžným způsobem užití díla 
nebo jiného předmětu ochrany a nejsou jimi nepřiměřeně dotčeny oprávněné 
zájmy nositele práv. 

2.2. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

9. Komise odkazuje na znění ustanovení AZ, které bylo připojeno předkládajícím 

soudem k jeho Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce. S ohledem na diskusi v 

tomto vyjádření, Komise dále uvádí znění některých dalších ustanovení AZ. 

10. § 98 AZ zní takto: 

Oprávnění k výkonu kolektivní správy 

(1)  O udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy (dále jen "oprávnění") rozhoduje 
ministerstvo na základě písemné žádosti. 

(2)  Žádost musí obsahovat 

a)  název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a označení statutárního 
orgánu žadatele, jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která je statutárním 
orgánem, nebo osob, které jsou jeho členy, a způsob jednání jménem žadatele, 

b)  vymezení práv, která mají být kolektivně spravována, 
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c)  vymezení předmětů práv podle písmene b), a pokud jde o díla, tak i vymezení 
jejich druhu. 

(3)  K žádosti podle odstavce 2 musí žadatel přiložit 

a) doklad osvědčující skutečnosti podle odstavce 2 písm. a) a podle § 97 odst. 2, 

b) vzorový návrh smlouvy s nositeli práv při zastupování při výkonu kolektivní 
správy, 

c) návrh rozúčtovacího řádu obsahující způsob rozdělování a pravidla pro výplatu 
vybraných odměn, vylučující svévolný postup při jejich rozdělování a 
přihlížející k uplatnění zásady podpory kulturně významných děl a výkonů, 

d) jmenný seznam nositelů práv, kteří projevili zájem o kolektivní správu svých 
práv žadatelem, s uvedením jejich místa trvalého pobytu nebo, jde-li o cizince, 
místa jejich pobytu, státního občanství, jejich zveřejněných předmětů ochrany 
v rozsahu odpovídajícím účelu řízení a s podpisy těchto nositelů práv, 

e) jmenný seznam členů žadatele, kteří jsou nositeli práv, která mají být 
kolektivně spravována, s uvedením jejich místa trvalého pobytu nebo, jde-li o 
cizince, místa jejich pobytu, státního občanství, jejich zveřejněných předmětů 
ochrany v rozsahu odpovídajícím účelu řízení a s podpisy těchto nositelů práv, 

f) odhad předpokládané výnosnosti kolektivně spravovaných práv a odhad 
nákladů na výkon kolektivní správy, 

g)  návrh výše odměn pro jednotlivé způsoby užití předmětů ochrany. 

(4)  Účastníkem řízení o udělení oprávnění je ten, kdo o oprávnění žádá. 

(5)  O žádosti o udělení oprávnění rozhodne ministerstvo do 90 dnů ode dne podání 
žádosti. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji ministr 
přiměřeně prodloužit. O tomto prodloužení ministerstvo účastníka bez zbytečného 
odkladu vyrozumí. Ministerstvo v řízení o udělení oprávnění přihlíží zejména k 
tomu, zda lze předpokládat, že žadatel je způsobilý k řádnému a účelnému 
výkonu kolektivní správy. 

(6)  Ministerstvo udělí oprávnění žadateli, 

a)  jehož žádost o udělení oprávnění splňuje náležitosti podle odstavců 2 a 3, 

b)  který žádá o oprávnění k zastupování při výkonu takových práv, kdy 
kolektivní výkon je účelný, 

c)  jestliže pro výkon téhož práva ve vztahu k témuž předmětu ochrany, a pokud 
jde o díla, pro výkon téhož práva k témuž druhu díla, nemá oprávnění již jiná 
osoba, a 

d)  který splňuje předpoklady pro zajištění řádného výkonu kolektivní správy. 

(7)  Ministerstvo může udělit oprávnění k vybírání odměn pro všechny autory anebo 
pro všechny nositele práv souvisejících s právem autorským podle § 25 a § 37 
odst. 2 jen jednomu žadateli; v takovém případě oprávnění jiného kolektivního 
správce zahrnuje jen rozdělování takto vybraných odměn autorům anebo 
nositelům práv souvisejících s právem autorským jím zastupovaným. 

(8)  Výrokovou část rozhodnutí, kterým bylo uděleno oprávnění, spolu s údajem o dni 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, ministerstvo zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne 
nabytí právní moci. 
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(9)  Rozhodování o udělení oprávnění se řídí obecnými předpisy o správním řízení,6) 
pokud tento zákon nestanoví jinak. 

_______________________________________________________________________ 

6) Zákon č. 71/1967 Sb. o právním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/200 Sb. 

11. § 100(1)(h) AZ zní takto: 

(1)  Kolektivní správce je povinen s péčí řádného hospodáře, odborně a v rozsahu 
uděleného oprávnění 

[…] 

h)  uzavírat s uživateli předmětů ochrany nebo s osobami oprávněnými hájit 
zájmy v nich sdružených uživatelů, nebo s osobami oprávněnými zastupovat 
zájmy uživatelů podle zvláštního právního předpisu6a), kteří užívají předměty 
ochrany týmž nebo podobným způsobem, nebo s osobami povinnými platit 
odměny podle tohoto zákona, za přiměřených a rovných podmínek smlouvy, 
kterými se pro uživatele 

1. poskytuje oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany, k nimž takové 
právo kolektivně spravují, 

2.  stanovuje výše a způsob placení odměn podle § 96 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 
2 a písm. b) a sleduje jejich plnění, 

3. stanovuje výše a způsob placení odměn podle § 19 odst. 1 a 2, a to na 
základě počtu osob, kterým je dílo sděleno, 

4.  určuje způsob placení odměn stanovených tímto zákonem, 

[…] 

_______________________________________________________________________ 

6a) Zákon č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

12. § 103(1) a  § 103(2)AZ zní takto: 

Dohled ministerstva 

(1)  Ministerstvo vykonává dohled podle tohoto zákona nad kolektivními správci práv 
oprávněnými k výkonu kolektivní správy podle tohoto zákona. 

(2)  Ministerstvo je při výkonu dohledu podle odstavce 1 oprávněno 

a)  vyžádat si od kolektivního správce informace a předložení podkladů, které 
jsou potřebné pro výkon dohledu, 

b)  zjišťovat, zda nedochází k porušování povinností uložených tímto zákonem, 

c) ukládat při zjištění závad v dodržování tohoto zákona povinnost k nápravě, 
stanovit k jejímu splnění přiměřenou lhůtu a ukládat pokuty. 
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3. PRVNÍ PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA 

13. Ve této otázce se předkládající soud ptá, zda je třeba vykládat směrnici 

2001/29/ES  tak, že je v rozporu s jejím článkem 3 a článkem 5 (čl. 5 odst. 2 

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

sdělování jejich díla televizním či rozhlasovým vysíláním prostřednictvím 

televizního či rozhlasového přijímače pacientům na pokojích lázeňského zařízení, 

které je podnikatelským subjektem? 

3.1. K otázce „sdělování veřejnosti” obecně  

14. Článek 3(1) směrnice v zásadě zahrnuje všechny formy sdělování děl veřejnosti 

na dálku, tedy všechny formy sdělování děl veřejnosti, která není přítomna v 

místě, odkud se sdělování (komunikace díla) uskutečňuje. 

15. Soudní dvůr se v minulosti několikrát vyslovil k otázce obsahu práva na 

sdělování děl veřejnosti. 

16. Ve věci C-306/05 SGAE v Rafael Hoteles SA3 Soudní dvůr rozhodl, že 

„poskytování signálu hotelovým zařízením prostřednictvím televizních přijímačů 

klientům ubytovaným v pokojích tohoto zařízení představuje, nezávisle na 

užívané technice přenosu signálu, sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1”4. 

17. Ve spojených věcech C-403/08 a C-429/08 FAPL a Karen Murphy5 Soudní dvůr 

rozhodl, že „pojem 'sdělování veřejnosti' ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 

o autorském právu musí být vykládán v tom smyslu, že zahrnuje zprostředkování 

děl vysílaných rozhlasem či televizí, a to prostřednictvím televizní obrazovky 

a reproduktorů, zákazníkům přítomným v restauračním zařízení.”6. 

18. Ve věci C-136/09 Organismus Sillogikis Diakhiris Dimiourgon Theatrikon kai 

Optikoakustikon Ergon v Divani7 Soudní dvůr rozhodl, že instalováním televize v 

                                                 
3  Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. prosince 2006 ve věci C-306/05 Sociedad General de Autores y 

Editores de España (SGAE) proti Rafael Hoteles SA, Sbírka rozhodnutí 2006, str. I-11519. 
4  C-306/05 SGAE v Rafael Hoteles SA, body 47 a 55. 
5  Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. října 2011 ve spojených věcech C-403/08 a C-429/08 Football 

Association Premier League Ltd a další proti QC Leisure a další a Karen Murphy proti Media 
Protection Services Ltd, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí. 

6  Spojené věci C-403/08 a C-429/08 FAPL a Karen Murphy, bod 207. 
7  Usnesení Soudního dvora ze dne 18. března 2010 ve věci C-136/09 Organismos Sillogikis Diacheirisis 

Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon proti Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki 
kai Touristiki Etaireai, shrnutí zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí 2010, str.  I-00037. 
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hotelových pokojích a jejich připojením na centrální anténu hotelu provedl 

provozovatel hotelu akt sdělení veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 18. 

19. Ve věci C-162/10 PPL v Irsko9 Soudní dvůr rozhodl, že „provozovatel 

hotelového zařízení, který vybaví pokoje pro hosty rozhlasovými nebo 

televizními přijímači, k nimž rozvádí vysílaný signál, je 'uživatelem', který 

'veřejnosti sděluje' vysílaný zvukový záznam ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 

2006/115”10. 

20. Ve věci C-135/10 SCF Consorzio Fonografici v Marco Del Corso11 však Soudní 

dvůr rozhodl, že „pojem „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 

92/100 musí být vykládán v tom smyslu, že se nevztahuje na bezplatné šíření 

zvukových záznamů v takovém kabinetu zubního lékaře, jako je kabinet zubního 

lékaře dotčený v původním řízení, pro pacienty nezávisle na jejich vůli v rámci 

výkonu svobodného povolání”12. 

21. Z výše uvedených rozhodnutí je zřejmé, že pojem „sdělování veřejnosti“ je třeba 

v principu vykládat široce, jak ostatně vyplývá i z bodu 23 odůvodnění směrnice 

2001/29/ES. Taková interpretace je také nutná k dosažení hlavního cíle směrnice 

2001/29/ES, kterým je zaručení vysoké úrovně ochrany držitelů práv (viz body 4 

a 9 odůvodnění směrnice). 

22. Z rozhodnutí ve věci C-135/10 SCF Consorzio Fonografici v Marco Del Corso je 

však též zřejmé, že pojem „sdělování veřejnosti“ není neomezený. Jak Soudní 

dvůr uvedl, tento pojem předpokládá individuální posouzení přičemž pro účely 

takového posouzení je důležité přihlížet k několika doplňujícím kritériím13. 

Protože tato kritéria  nejsou samostatné povahy a navzájem spolu souvisí, je třeba 

je použít jak individuálně, tak i v jejich vzájemném spojení, jelikož se v různých 

konkrétních situacích mohou vyskytovat s velmi proměnlivou intenzitou14. 

                                                 
8  C-136/09 Organismus Sillogikis Diakhiris Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakustikon Ergon v 

Divani, bod 44. 
9  Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. března 2012 ve věci C-162/10 Phonographic Performance 

(Ireland) Limited proti Irsku a Attorney General, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí. 
10  C-162/10 PPL v Irsko, bod 47. 
11  Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. března 2012 ve věci  C-135/10 Società Consortile Fonografici 

(SCF) proti Marco Del Corso, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí. 
12  C-135/10 SCF Consorzio Fonografici v Marco Del Corso, bod 102. 
13  C-135/10 SCF Consorzio Fonografici v Marco Del Corso, bod 78, C-162/10 PPL v Irsko, bod 29. 
14  C-135/10 SCF Consorzio Fonografici v Marco Del Corso, bod 79, C-162/10 PPL v Irsko, bod 30. 
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23. Otázku položenou předkládajícím soudem je tedy nutné posoudit právě ve 

světle těchto kritérií (viz následující oddíl). 

3.2. K otázce „sdělování veřejnosti” v nynějším případě 

3.2.1. Zprostředkování přístupu uživatelem (lázeňským zařízením) 

24. Ve vztahu k provozovateli hotelového a restauračního zařízení Soudní dvůr 

rozhodl, že jeho jednání představuje sdělení ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 

2001/29/ES, pokud při plné znalosti důsledků svého jednání tento provozovatel 

zprostředkuje svým hostům přístup k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání 

obsahujícímu chráněné dílo. Bez takového zprostředkování by totiž tito hosté 

v zásadě nemohli vysílané dílo sledovat (C-135/10 SCF Consorzio Fonografici v 

Marco Del Corso, bod 82). 

25. Podobně je tomu dle názoru Komise i v případě provozovatele lázeňského 

zařízení v nynějším případě – bez jeho zprostředkování (intervence) by hosté 

tohoto zařízení nemohli vysílaná díla sledovat.  

3.2.2. Sdělování děl „veřejnosti” 

26. Soudní dvůr v minulosti zdůraznil, že pojem „veřejnost“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 

směrnice 2001/29/ES se týká blíže neurčeného počtu potenciálních posluchačů 

a kromě toho vyžaduje dosti vysoký počet osob (např. C-135/10 SCF Consorzio 

Fonografici v Marco Del Corso, bod 84). Co se týče „dosti vysokého počtu 

osob“, z tohoto kritéria vyplývá, že pojem veřejnost zahrnuje určitý minimální 

práh, což z tohoto pojmu vylučuje příliš malý, či dokonce nevýznamný počet 

dotčených osob. Je však nutno přihlédnout ke kumulativním účinkům 

vyplývajícím ze zpřístupnění děl potenciálním posluchačům. V tomto ohledu je 

relevantní nejen skutečnost, kolik osob má přístup k témuž dílu souběžně, ale 

rovněž skutečnost, kolik z těchto osob má k němu přístup postupně (C-135/10 

SCF Consorzio Fonografici v Marco Del Corso, body 86 a 87). 

27. Ve výše uvedených případech týkajících se hostů hotelových zařízení Soudní 

dvůr uvedl, že představují blíže neurčený počet potenciálních posluchačů 

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

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

dotčených zařízení. Soudní dvůr též naznal, že hosté hotelového zařízení 

představují dosti vysoký počet osob, takže je třeba je považovat za veřejnost     

(C-162/10 PPL v Irsko, body 41-42). 
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28. Totéž lze dle názoru Komise říci i o hostech lázeňského zařízení. Za prvé, je 

zcela na rozhodnutí těchto hostů, zda-li ve svých pokojích využijí přístup k 

rozhlasovému nebo televiznímu vysílání či nikoli. Za druhé, počet hostů 

lázeňského zařízení kteří mají tento potencionální přístup k rozhlasovému nebo 

televiznímu vysílání se zdá být, podobně jako v případě hotelu, omezen pouze 

kapacitou dotčeného zařízení a lze ho v každém případě považovat za „dosti 

vysoký“. 

29. Skutečnost, že hosté lázeňského zařízení jsou ubytování v dotčených zařízeních 

cca 22 dnů na tomto závěru nic nemění. Za prvé, jak vyplývá ze spisu 

předkládajícího soudu, se jedná o průměrnou hodnotu, za druhé, jak uvedeno 

výše, je třeba přihlédnout ke kumulativním účinkům zpřístupnění děl 

potenciálním posluchačům, včetně toho kolik z těchto osob k nim má přístup 

postupně. V tomto ohledu není počet hostů v pokojích lázeňského zařízení „malý 

či dokonce nevýznamný”. 

30. Taktéž není možné argumentovat tím, že pacienti/hosté lázeňského zařízení tvoří, 

vyjádřeno slovy Soudního dvora ve věci C-135/10 SCF Consorzio Fonografici v 

Marco Del Corso, „skupinu osob, jejíž složení je převážně stabilní, a že tedy 

představují určenou skupinu potenciálních posluchačů, jelikož jiné osoby 

v zásadě nemají k ... [lázeňské] péči přístup” (C-135/10 SCF Consorzio 

Fonografici v Marco Del Corso, bod 95). Pacienti svého zubního lékaře zpravidla 

často nemění a namísto toho zůstávají u zůstávají delší dobu u jejich oblíbeného 

lékaře a lze je tedy považovat za „určenou skupinu potenciálních posluchačů”. 

Naproti tomu hosté/pacienti lázeňských zařízení nejsou vázáni k určitému 

jednomu zařízení – naopak, mohou si mezi nimi při každém plánovaném pobytu 

vybrat, v závislosti na různých kritériích jako je cena, účel návštěvy (lékařem 

předepsaná léčba revmatismu, odpočinková dovolená či „wellness víkend”) či 

další aspekty (např. vybavení či poloha zařízení). Z tohoto důvodu tedy tvoří blíže 

neurčenou skupinu osob.  

3.2.3. Výdělečná povaha sdělování veřejnosti 

31. Pro posouzení zda se jedná o sdělování veřejnosti či nikoli není dle názoru 

Soudního dvora irelevantní, zda je sdělování výdělečného charakteru či nikoli. 

Soudní dvůr v této souvislosti již rozhodl, že zprostředkování přístupu k dílu 

vysílanému rozhlasem či televizí provozovatelem hotelového zařízení pro jeho 

hosty musí být považováno za poskytnutí dodatečné služby s cílem dosažení 
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určitého prospěchu v rozsahu, v němž nabídka této služby ovlivňuje úroveň 

jeho zařízení, a tím i cenu pokojů. Obdobně Soudní dvůr rozhodl, že provozovatel 

restauračního zařízení přenáší díla vysílaná rozhlasem či televizí za účelem 

ovlivnění návštěvnosti a že se tento přenos může odrážet v návštěvnosti tohoto 

zařízení a potažmo v jeho hospodářských výsledcích (C-135/10 SCF Consorzio 

Fonografici v Marco Del Corso, bod 90). 

32. V návaznosti na to, co bylo uvedeno v předchozím oddíle (3.2.2.), je zřejmé, že 

pokud provozovatel lázeňského zařízení umožní svým hostům přístup k 

rozhlasovému nebo televiznímu vysílání, bude to mít dopad i na počet hostů 

tohoto zařízení a potažmo na jeho hospodářské výsledky. Možnost hostů mít 

přístup k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání na pokojích, ve kterých 

zůstávají přes noc, lze považovat za důležitou službu nabízenou lázeňským 

zařízením. Pro některé pacienty může tato služba hrát dokonce rozhodující roli při 

výběru zařízení. 

33. Dle názoru Komise tedy nemůže být sporu o tom, že v daném případě má 

sdělování veřejnosti výdělečnou povahu.  

3.2.4. Závěr 

34. S ohledem na výše uvedené je dle Komise zřejmé, že provozovatel lázeňského 

zařízení, který poskytuje hostům tohoto zařízení v jejich pokojích přístup k 

rozhlasovému nebo televiznímu vysílání děl provádí akt sdělení těchto děl 

veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES. Autorům těchto děl tedy 

přísluší výlučné právo uvedené v tomto ustanovení. 

3.3. Absence výjimky předpokládané směrnicí  

35. Vzniká tedy otázka, zda členské státy mohou toto právo nějak omezit. Takové 

omezení by bylo přípustné pouze pokud by bylo v souladu s některou z výjimek 

uvedených v článku 5 směrnice, protože výčet výjimek tam uvedených je 

taxativní a nemůže být členskými státy dále rozšířen.  

36. I když je Komise názoru, že situace popsaná předkládajícím soudem nespadá pod 

žádnou z těchto výjimek, jeví se vhodné se alespoň stručně nad některými 

pozastavit neboť to může dobře ilustrovat to, jak se unijní zákonodárce rozhodl 

zohlednit a vzájemně vybalancovat zájmy držitelů práv na jedné a různé veřejné 

zájmy na druhé straně. 
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37. Článek 5(2)(e) směrnice umožňuje členským státům stanovit výjimky nebo 

omezení práva na rozmnožování „u vysílání uskutečněného sociálními 

institucemi sledujícími nekomerční cíle, jakými jsou nemocnice nebo věznice, a 

to za podmínky, že nositelé práv získají spravedlivou odměnu”. I když se toto 

ustanovení netýká sdělování děl veřejnosti vysíláním (ale jejich nahrávání), 

ukazuje zřetelně, že dokonce nemocnice – které na rozdíl od lázeňských zařízení 

slouží pouze léčebným účelům – musí být nekomerční povahy aby mohly být 

vůbec zařazeny pod tuto výjimku. I tato výjimka se ovšem aplikuje jen za 

podmínky, že nositelé práv získají spravedlivou odměnu. V této souvislosti je též 

vhodné připomenout, že žalobce před předkládajícím soudem nepožaduje zákaz 

šíření děl, ale spravedlivou odměnu za jejich šíření. 

38. Článek 5(3)(b) směrnice umožňuje členským státům stanovit výjimky nebo 

omezení práv na sdělování děl a jejich rozmnožování v případě jejich „užití ve 

prospěch osob zdravotně postižených, přičemž toto využití” se musí „přímo 

týkat” uvedeného postižení a „být nekomerční povahy, a to v rozsahu 

vyžadovaném dotyčným postižením”. Tato výjimka je tedy opět omezena pouze 

na využití nekomerční povahy a, co více, je omezena na osoby zdravotně 

postižené, což jistě všichni pacienti/hosté lázeňských zařízení nejsou. 

39. Pro úplnost lze též dodat, že dle názoru Komise situace v případě předloženém 

předkládajícím soudem by tak jako tak stěží byla v souladu s podmínkami 

vytyčenými unijním zákonodárcem v článku 5(5) směrnice. 

40. Výše uvedená diskuse tak ukazuje, že situace v nynějším případě nejenže nespadá 

pod striktně a úzce formulované výjimky v článku 5, ale není ani v souladu s 

celkovým přístupem zákonodárce k vyvážení jednotlivých konkurenčních zájmů.  

3.4. K českému právu relevantnímu po posouzení věci před předkládajícím 
soudem 

41. Pro účely usnadnění role předkládajícího soudu při aplikaci evropského práva se 

jeví vhodné se zastavit také u českého práva, které je relevantní pro posouzení 

předmětné věci. Ve své otázce totiž předkládající soud poukazuje na „výjimk[u] 

nepřipouštějící odměnu autorům za sdělování jejich díla televizním či 

rozhlasovým vysíláním prostřednictvím televizního či rozhlasového přijímače 

pacientům na pokojích lázeňského zařízení, které je podnikatelským subjektem" 

(důraz přidán Komisí).  Protože takováto výjimka není, tedy alespoň ne doslovně, 

obsažena v § 23 AZ, musel k ní zřejmě předkládající soud dojít výkladem tohoto 
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ustanovení. V této souvislosti je vhodné nejprve připomenout interpretační 

postupy, které je nutno aplikovat při výkladu vnitrostátního práva  provádějícího 

směrnice EU, a potom se v jejich světle zaměřit na předmětné ustanovení § 23 

AZ.  

3.4.1. K  výkladu vnitrostátního práva v souladu s právem EU obecně 

42. Komise považuje za vhodné nejprve připomenout, že pokud se týče uplatňování 

vnitrostátního práva  provádějícího směrnice EU, je dle názoru Soudního dvora 

„vnitrostátní soud, který má podat jeho výklad, povinen tak učinit v co možná 

největším rozsahu ve světle znění a účelu uvedené směrnice, aby dosáhl výsledku, 

který tato směrnice sleduje, a dosáhl tak souladu s čl. 288 třetím 

pododstavcem SFEU”15. Soudní dvůr dále zdůraznil, že „[P]ožadavek výkladu 

vnitrostátního práva v souladu s právem Společenství je inherentní systému 

Smlouvy v tom, že umožňuje, aby vnitrostátní soud v rámci svých pravomocí 

zajistil plnou účinnost práva Unie při rozhodování sporu, který mu byl 

předložen”16. V tomto ohledu tedy otázka neaplikování vnitrostátního práva 

vyvstává pouze, pokud vnitrostátní právo nelze vykládat v souladu s unijním 

právem17. 

3.4.2. K  výkladu § 23 AZ v souladu s právem EU  

43. Je úlohou předkládajícího soudu posoudit všechny faktické okolnosti ve světle 

vnitrostátního práva a na základě toho určit, zda je konformní interpretace 

vnitrostátního práva s právem unijním možná. Komise je názoru, že judikatura 

Soudního dvora týkající se výkladu pojmu sdělování děl veřejnosti ve smyslu 

článku 3(1) směrnice může být předkládajícímu soudu v tomto úkolu výrazně 

nápomocná. Může mu totiž umožnit lépe posoudit zda vnitrostátní právo obsahuje 

prvky, které by ve světle faktických okolností případu takový konformní výklad  

umožnily. V této souvislosti je také vhodné připomenout, že v souladu  s 

ustálenou judikaturou „Soudní dvůr může při rozhodování o žádosti o rozhodnutí 

                                                 
15  Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. ledna 2010 ve věci C-555/07 Seda Kücükdeveci 

proti Swedex GmbH & Co. KG, Sbírka rozhodnutí 2010, str. I-00365, bod 48. 
16  Ibidem. 
17  Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. ledna 2010 ve věci C-555/07 Seda Kücükdeveci 

proti Swedex GmbH & Co. KG, Sbírka rozhodnutí 2010, str. I-00365, body 49 a 51. 
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o předběžné otázce případně podat upřesnění, aby vnitrostátnímu soudu poskytl 

vodítko při jeho výkladu”18. 

44. Jak již Komise naznačila výše (oddíl 3.1.), v rozsudcích ve věcech C-306/05 

SGAE v Rafael Hoteles SA a spojných věcech C-403/08 a C-429/08 FAPL a 

Karen Murphy Soudní dvůr potvrdil, že právo obsažené v článku 3(1) směrnice 

2001/29/ES je třeba vykládat široce. Jak však ukazuje rozsudek ve věci C-135/10 

SCF Consorzio Fonografici v Marco Del Corso, v určitých (avšak velmi 

omezených a specifických) okolnostech nedochází k aktu sdělení veřejnosti 

(kritéria formulovaná Soudním dvorem nejsou splněna). 

45. V nynějším případě se jeví jako zásadní otázka, zda poskytnutí přístupu k 

rozhlasovému a televiznímu vysílání má být považováno za poskytnutí dodatečné 

služby s cílem dosažení určitého prospěchu19.  

46. § 23 AZ obsahuje tři věty, přičemž jeho druhá věta ve znění účinném od 

19.8.2008 zní takto: „Za zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky 

způsobilých k příjmu rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci 

poskytování služeb spojených s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v 

prostorách určených k soukromému užívání ubytovanými osobami, přísluší 

autorům odměna, která v úhrnu za všechny kolektivní správce nesmí přesáhnout 

50 % výše poplatku za jeden přístroj stanovenou zvláštním zákonem (zák. č. 

348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích)”. Jak vyplývá z § 18 AZ 

(jakož i z porovnání obou znění druhé věty § 23 AZ, tedy znění účinných před a 

po 19.8.2008) při „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” dochází ke sdělování 

díla veřejnosti. Na druhé straně, jak předkládající soud potvrzuje, je výsledkem 

třetí věty § 23 AZ, podle níž se „zpřístupňování díla pacientům při poskytování 

zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních” nepovažuje  „za provozování 

rozhlasového a televizního vysílání”, že takováto zpřístupňování díla nejsou v 

českém právu považována za sdělování díla veřejnosti. 

                                                 
18  C-135/10 SCF Consorzio Fonografici v Marco Del Corso, bod 67. 
19  C-135/10 SCF Consorzio Fonografici v Marco Del Corso, bod 90. 
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47. Podle názoru Komise princip obsažený v druhé větě § 23 AZ znamená, že se v 

situacích spadajících pod tuto větu odehrává „sdělování veřejnosti” ve smyslu s 

judikatury Soudního dvora, tak jak je popsána výše. Jak již vyplývá z 

předcházející diskuse (oddíl 3.1.-3.2.), dle názoru Komise se nynější případ 

podobá daleko více situaci v níž je dílo sdělováno hotelovým hostům v jejich 

pokojích (rozsudek ve věci C-306/05 SGAE v Rafael Hoteles SA) než  situaci 

zubního lékaře, který zpřístupňuje zvukové záznamy ve své zubní ordinaci 

(rozsudek ve věci C-135/10 SCF Consorzio Fonografici v Marco Del Corso). 

Jinými slovy, když se klienti lázeňského zařízení rozhodnou sledovat určitý TV 

program v televizích instalovaných v jejich pokojích, dle názoru Komise patrně 

tito klienti využívají, slovy druhé věty § 23 AZ, „službu spojenou s ubytováním”, 

spíše než nějakou jinou službu (např. zdravotní péči zmiňovanou ve třetí větě § 

23 AZ). 

48. Předkládající soud tedy bude muset zvážit otázku, zda je možné vyložit třetí větu 

§ 23 AZ úzce tak, aby zahrnovala jen určité, velmi specifické situace, tak jak jsou 

uznané judikaturou (viz rozsudek ve věci C-135/10 SCF Consorzio Fonografici v 

Marco Del Corso). V tomto ohledu může být pro předkládající soud být 

nápomocné vzít v úvahu kritéria formulovaná v tomto rozhodnutí, jako například 

počet osob, které podstupují zdravotní péči a zda takový počet osob je „blíže 

neurčeným” počtem (C-135/10 SCF Consorzio Fonografici v Marco Del Corso, 

body 84-85). 

3.5. Návrh odpovědi na první předběžnou otázku 

49. S ohledem na shora uvedené Komise navrhuje Soudnímu dvoru, aby na první 

předběžné otázku odpověděl následovně: 

Provozovatel lázeňského zařízení, který poskytuje hostům tohoto zařízení v jejich 

pokojích přístup k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání děl provádí akt 

sdělení těchto děl veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES. 

Článek 5 směrnice 2001/29/ES neumožňuje členským státům stanovit omezení 

nebo výjimku z výlučného práva na sdělování děl ve smyslu článku 3(1) této 

směrnice ve prospěch provozovatele lázeňského zařízení, který poskytuje hostům 

tohoto zařízení v jejich pokojích přístup k rozhlasovému nebo televiznímu 

vysílání děl. 
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4. DRUHÁ PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA 

50. Ve své druhé předběžné otázce se předkládající soud ptá, zda je obsah ustanovení 

týkajících se předmětného užití díla ve směrnici 2001/29/ES natolik 

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

dovolávat ve sporu mezi jednotlivci kolektivní správci autorských práv, pokud 

stát směrnici neprovedl správně ve vnitrostátním právu. 

4.1. Ke konformní interpretaci 

51. Jak Komise uvedla výše (oddíl 3.4.1.), otázka neaplikování vnitrostátního práva 

vyvstává pouze, pokud vnitrostátní právo nelze vykládat v souladu s unijním 

právem20. Vnitrostátní soudy jsou povinny vykládat vnitrostátní právo, a zejména 

právní ustanovení  přijatá k provedení evropského práva do vnitrostátního práva, 

co možná nejvíce v souladu s evropským právem. Tato povinnost konformní 

interpretace se vztahuje i na situaci, kdy se jedná o nedostatečné provedení 

směrnice a případ se týká právních účinků vůči jednotlivé osobě či mezi 

jednotlivci – osobami – navzájem. Vnitrostátní soud musí aplikovat všechny 

metody interpretace, které jsou k dispozici ve vnitrostátním právu, aby dosáhl, tak 

jak je to jen možné, výsledku který je zamýšlený evropským právem.  

52. Je však úkolem vnitrostátního soudu určit, zda je konformní interpretace 

vnitrostátního práva v souladu s článkem 3(1) směrnice 2001/29/ES a související 

judikaturou  možná. Je vhodné připomenout, že článek 3(1) zakotvuje právo pro 

autory děl. Vnitrostátní soud, který má rozhodnout spor mezi kolektivním 

správcem a uživatelem díla, má tedy poskytnout autorům prostřednictvím 

konformní interpretace stupeň ochrany, který je zakotven v evropském právu, a 

pokud to není možné, neaplikovat vnitrostátní právo.  

4.2. K neaplikaci vnitrostátního práva 

53. Pokud by výklad § 23 AZ konformní s právem EU nebyl možný, Soudní dvůr by 

ve své odpovědi na druhou předběžnou otázku musel vzít v úvahu skutečnost, že 

v nynějším případě je osobou, která se dovolává přímého účinku směrnice vůči 

provozovateli lázeňského zařízení kolektivní správce, tzn. nejedná se o situaci, 

                                                 
20  Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. ledna 2010 ve věci C-555/07 Seda Kücükdeveci 

proti Swedex GmbH & Co. KG, Sbírka rozhodnutí 2010, str. I-00365, body 49 a 51. 
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kdy se jednotlivec/osoba dovolává přímého účinku směrnice vůči členskému 

státu (jeho orgánu) který neprovedl směrnici do národního práva. 

4.3. Návrh odpovědi na druhou předběžnou otázku 

54. S ohledem na shora uvedené Komise navrhuje Soudnímu dvoru, aby na druhou 

předběžnou otázku odpověděl následovně: 

Otázka neaplikování vnitrostátního práva vyvstává pouze, pokud vnitrostátní 

právo nelze vykládat v souladu s unijním právem. Ve sporu mezi kolektivním 

správcem a uživatelem práv, konkrétně provozovatelem lázeňského zařízení, 

musí vnitrostátní soud vykládat vnitrostátní právo v souladu s právem EU, resp. 

směrnicí nedostatečně provedenou do vnitrostátního práva. Na tom nic nemění 

skutečnost, že se v případě před předkládajícím soudem jedná o případ právních 

účinků vůči jednotlivé osobě či ve vztahu mezi jednotlivci – osobami – navzájem. 

5. TŘETÍ PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA 

55. Podle předkládajícího soudu zakotvuje ustanovení § 98(6)(c) AZ zákonný 

monopol na trhu kolektivní správy autorských práv, jehož důsledkem je, že 

příjemci služeb nemají volný výběr kolektivního správce z jiných členských států. 

Ve své třetí předběžné otázce se předkládající soud táže, zda je tato situace v 

souladu s článkem 56 a násl. (potažmo čl. 16 směrnice 2006/123/ES21) a článkem 

102 Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU” či „Smlouva”).  

56. Na následujících řádcích Komise poskytuje svoje vyjádření nejprve k otázce 

slučitelnosti s článkem 56 SFEU a potom v samostatném oddíle též k otázce 

slučitelnosti s článkem 102 Smlouvy. Přitom se však jeví vhodné poznamenat, že 

dle názoru Komise třetí předběžná otázka nijak úzce nesouvisí s předmětem sporu 

vedeného před předkládajícím soudem, jehož podstata se týká toho, zda dochází 

ke sdělování děl veřejnosti či nikoli (a kterou Komise analyzovala podrobně ve 

své odpovědi na první předběžnou otázku).  

                                                 
21  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na 

vnitřním trhu, Úř. věst. L 376, 27.12.2006, str. 36-68. 
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5.1. K slučitelnosti § 98(6)(c) AZ s článkem 56 a násl. SFEU a směrnicí 
2006/123/ES 

57. Vzhledem k určitým pochybnostem vyjádřeným předkládajícím soudem se jeví 

vhodné uvést na samém počátku, že dle Komise není pochyb o tom, že kolektivní 

správu autorských práv je nutno považovat za „službu” ve smyslu článku 57 

SFEU22. To ostatně vyplývá i z judikatury Soudního dvora v oblasti hospodářské 

soutěže23. Například ve věci C-22/79 SACEM Soudní dvůr označil tohoto 

francouzského kolektivní správce jako „podnik”, který vykonává službu 

kolektivní správy autorských práv24. 

58. Jako taková tedy kolektivní správa autorských práv podléhá ustanovením 

primárního a sekundárního práva týkajícího se služeb a zmíněného 

předkládajícím soudem v jeho třetí předběžné otázce. Komise tedy bude 

vznesenou otázku analyzovat ve světle tohoto práva, a to nejprve směrnice 

2006/123/ES. 

5.1.1. K slučitelnosti § 98(6)(c) AZ se směrnicí 2006/123/ES  

59. V úvodu se jeví vhodné připomenout, že § 98(6)(c) AZ je součástí § 98(6) AZ, 

tedy ustanovení, které jako celek obsahuje podmínky za kterých české 

Ministerstvo kultury uděluje oprávnění k výkonu kolektivní správy.   

60. Komise je názoru, že tyto podmínky jako celek představují povolovací režim ve 

smyslu směrnice 2006/123/ES (viz v této souvislosti zejména články 4(6) a 

16(2)(b) směrnice). 

                                                 
22  Viz též Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s 

ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním 
trhu ze dne 11.7.2012, COM(2012) 372 final, např. bod 3 odůvodnění. 

23  Např. Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. prosince 2008 ve věci C-52/07 Kanal 5 Ltd a TV 4 AB 
proti Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa, Sbírka rozhodnutí 2008, 
str. I-09275; Rozsudek Soudního dvora  ze dne 6. února 2003 ve věci C-245/00 Stichting ter 
Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) proti Nederlandse Omroep Stichting (NOS), Sbírka 
rozhodnutí 2003, str. I-01251; Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. července 1989 ve věci 395/87 
Státní zastupitelství proti Jean-Louisi Tournierovi, Sbírka rozhodnutí 1989, str. 02521; Rozsudek 
Soudního dvora ze dne 18. října 1979 ve věci 125/78 GEMA, Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, proti Komisi, Sbírka rozhodnutí 1979, str. 
03173; Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. října 1979 ve věci 22/79 Greenwich Film Production 
proti Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a Société des éditions 
Labrador, Sbírka rozhodnutí 1979, str. 03275; Rozsudek Soudního dvora ze dne 27 (21) března 1974 
ve věci 127/73 Belgische Radio en Televisie a société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs proti 
SV SABAM a NV Fonior, Sbírka rozhodnutí 1974, str. 00313 či Rozsudek Soudního dvora ve věci C-
45/71 Gema v. Komise. 
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61. Pro otázku vznesenou předkládajícím soudem je významné, že § 98(6)(c) AZ 

obsahuje podmínku, jejíž nesplnění (tedy skutečnost, že jiná osoba již získala 

oprávnění ke kolektivní správě pro výkon téhož práva ve vztahu k témuž 

předmětu ochrany) ve svém důsledku zbavuje smyslu všechna ostatní kritéria 

uvedená v § 98(6) AZ: podle § 98(6)(c) AZ totiž české Ministerstvo kultury 

nemůže udělit oprávnění k výkonu kolektivní správy, „jestliže pro výkon téhož 

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

práva k témuž druhu díla, nemá oprávnění již jiná osoba”. 

62. Z tohoto důvodu a také s ohledem na znění otázky předložené předkládajícím 

soudem se tedy jeví vhodné zaměřit se v následujícím výkladu pouze na 

slučitelnost § 98(6)(c) AZ s unijním právem. 

63. Vzhledem k tomu, že, jak dokládá i předkládající soud, § 98(6)(c) AZ ustanovuje 

zákonný monopol, je však Komise názoru, že ačkoli se směrnice 2006/123/ES 

obecně aplikuje na oblast služeb kolektivní správy autorských práv, s ohledem na 

článek 1(3) a bod 8 odůvodnění směrnice 2006/123/ES se tato směrnice na toto 

konkrétní ustanovení AZ, tedy na § 98(6)(c) AZ jako takový, neaplikuje.  

64. Komise se proto v následující diskusi zaměří na slučitelnost § 98(6)(c) AZ s 

článkem 56 a násl. SFEU.  

5.1.2. K slučitelnosti § 98(6)(c) AZ s článkem 56 a násl. SFEU 

5.1.2.1. K omezení volného pohybu služeb 

65. Komise považuje za vhodné v úvodu informovat Soudní dvůr, že proti České 

republice zahájila řízení číslo 2006/4091 pro porušení Smlouvy ve smyslu článku 

226 Smlouvy o založení ES (dnes článku 258 SFEU)25. V rámci tohoto řízení  

Komise zaslala České republice odůvodněné stanovisko, v němž naznala, že 

monopolní postavení vnitrostátních organizací pro kolektivní správu práv, 

vyplývající z § 98(6)(c) AZ, je překážkou jak Smlouvou zaručeného volného 

pohybu služeb, tak i svobody usazování. 

66. Články 49 a 56 SFEU požadují odstranění omezení svobody usazování a volného 

pohybu služeb. Omezení představují všechna opatření, která výkon těchto svobod 

                                                                                                                                                 
24  Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. října 1979 ve věci 22/79 Greenwich Film Production proti 

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a Société des éditions Labrador, 
Sbírka rozhodnutí 1979, str. 03275, body 10-11. 

25  Viz informace na http://europa.eu/rapid/press-release IP-08-1786 cs.htm  
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zakazují, tvoří překážku tomuto výkonu nebo jej činí méně atraktivním (viz 

rozsudek Soudního dvora ve věci C-439/99 Komise proti Italské republice26, bod 

22). Dle názoru Komise výše popsaný § 98(6)(c) AZ tomuto popisu odpovídá. 

67. Je to proto, že v důsledku tohoto ustanovení, které omezuje činnost kolektivní 

správy na území České republiky na jediný hospodářský subjekt pro týž předmět 

práv nebo týž druh děl, nemůže organizace pro kolektivní správu s legálním 

sídlem v jiném z členských států rozšířit svoji činnost na Českou republiku, ať již 

prostřednictvím druhé provozovny nebo poskytnutím služeb, pokud práva nebo 

díla, která spravuje pro jiný subjekt, jsou již předmětem povolení vydaného v 

České republice jiné organizaci pro kolektivní správu (což je také skutečná 

situace v nynějším případě, kdy relevantní povolení pro kolektivní správu již drží 

žalobce - OSA).  

68. Jinými slovy, organizace pro kolektivní správu s legálním sídlem v jiném 

členském státě nemůže na území České republiky přímo spravovat práva svých 

členů a, aby mohla vybrat jejich odměny, je nucena využít organizace, která 

povolení obdržela. Lze předpokládat, že odměny oprávněných osob jsou tak často 

dvakrát kráceny o správní náklady, neboť náklady místního kolektivního správce 

se navyšují o náklady vybrané kolektivním správcem přímo spravujícím právo.  

Správní náklady, které již nyní představují znatelnou část vybrané částky, tak 

nevyhnutelně v případě dvojího výběru odpovídajícím způsobem rostou27. 

69. Dalším důsledkem předmětného ustanovení je, že kolektivní správce z jiného 

členského státu, který je vyloučen z činnosti na území České republiky, je 

mnohem méně zajímavý pro autory žijící v České republice, neboť takový 

správce nemá možnost získat právo vybírat odměny na jejím území. Tito autoři 

tak mají až na výjimky silnou motivaci dávat z praktických důvodů přednost 

organizaci oprávněné vykonávat činnost v zemi jejich pobytu (České republice), i 

když služby nabízené organizací se sídlem v jiném členském státě mohou být pro 

ně výhodnější. 

                                                 
26  Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. ledna 2002 ve věci C-439/99 Komise proti Italské republice, 

Sbírka rozhodnutí 2002, str. I-00305. 
27  Studie o kolektivní správě autorských práv v Evropské unii, vypracovaná pro Evropskou komisi 

společností Deloitte & Touche v roce 1998, ukazuje, že správní náklady společností pro kolektivní 
správu v EU představují asi 15 až 20 % (strana 93)   
http://ec.europa.eu/internal market/copyright/docs/studies/etd1998b53000e79 fr.pdf  
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70. Je také možno připomenout judikaturu Soudního dvora, podle níž vnitrostátní 

právo, které ustanovuje výlučné právo (monopol) jednoho oprávněného operátora 

poskytovat určité služby a znemožňuje tak operátorům z jiných členských států 

činit totéž, představuje omezení svobody volného pohybu služeb28. 

5.1.2.2.  K absenci ospravedlnění tohoto omezení na základě SFEU 
či naléhavého veřejného zájmu 

71. Podle ustálené judikatury Soudního dvora může být omezení svobody volného 

pohybu služeb akceptovatelné, pokud tak výslovně stanoví SFEU či, v souladu s 

judikaturou Soudního dvora, takové omezení lze ospravedlnit naléhavými důvody 

převažujícího veřejného zájmu29.  

72. Co se týče SFEU, je dle názoru Komise zřejmé, že kolektivní správa práv nemůže 

být považována za výkon veřejné moci ve smyslu článku 51 SFEU, neboť 

kolektivní správci spravují práva, udělují licence a vybírají odměny jménem, resp. 

na účet (soukromých) osob, kterým jsou tato práva zaručena autorským právem. 

Dle názoru Komise je také zřejmé, že žádná z výjimek v článku 52 SFEU není 

pro nynější případ relevantní. 

73. I když je samozřejmě na České republice poskytnout případně Soudnímu dvoru 

argumenty ospravedlňující výše uvedené omezení svobody služeb v rámci 

Smlouvy, podle informací dostupných Komisi, včetně těch z řízení pro porušení 

Smlouvy, je monopol poskytování služby kolektivní správy ospravedlňován 

určitými důvody, které by mohly být považovány za na naléhavé důvody 

převažujícího veřejného zájmu. Jedná se zejména o ochranu spotřebitele a 

ochranu duševního vlastnictví (jak ve vztahu k obchodním uživatelům, tak i ve 

vztahu k držitelům práv). Jeví se vhodné alespoň stručně a obecně shrnout, proč 

Komise nepovažuje takové argumenty za přesvědčivé.  

74. Jedná se především o to, že Komise je názoru, že podobná odůvodnění nejsou v 

souladu s judikaturou Soudního dvora, podle které vnitrostátní opatření, která 

představují omezení podle článků 49 a 56 SFEU, musí zaručovat realizaci cíle, ke 

kterému směřují, a nesmějí jít nad rámec toho, co je nutné k jeho dosažení (viz 

                                                 
28  Např. Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. září 1999 ve věci C-124/97 Markku Juhani Läärä, 

Cotswold Microsystems Ltd a Oy Transatlantic Software Ltd proti Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) a 
Suomen valtio, Sbírka rozhodnutí 1999, str. I-06067, body 28-29. 

29  Např. Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. září 1999 ve věci C-124/97 Markku Juhani Läärä, 
Cotswold Microsystems Ltd a Oy Transatlantic Software Ltd proti Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) a 
Suomen valtio, Sbírka rozhodnutí 1999, str. I-06067, bod 30. 
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například rozsudek C-439/99 Komise proti Italské republice, bod 23 či C-

124/97 Läärä30, bod 31). Komise se to na následujících řádcích bude snažit v 

obecné rovině vysvětlit ve vztahu ke každému z výše uvedených argumentů: 

K otázce obchodního uživatele autorských práv 
 

75. Často bývá zdůrazňováno, že zrušení monopolu jednoho kolektivního správce 

může vést k fragmentaci trhu, a k následným obtížím pro obchodní uživatele 

(jako např. lázeňské zařízení v tomto případě), kteří tak budou muset jednat s více 

kolektivními správci. Je argumentováno, že každý z těchto správců pak bude 

nabízet jen určitou část požadovaného repertoáru, a to přitom bez možnosti 

uživatelů snadno identifikovat ty kolektivní správce, kteří spravují práva k právě 

tomu repertoáru, který tito uživatelé chtějí využívat.  

76. K tomu je však nutno říci, že podle informací Komise v ostatních členských 

státech, které nemají podobný monopol, k „fragmentaci” nedochází. Navíc se 

identifikace organizace spravující ta práva, která obchodní uživatelé chtějí 

využívat, zdá být velmi jednoduchá. Tyto informace je možno obdržet přímo od 

organizací kolektivní správy; tyto poskytují seznam svého registru a se vší 

pravděpodobností znají též registr ostatních organizací kolektivní správy, neboť 

jim ve prospěch jejich členů musí převádět odměny vybrané na jejich územích.  

77. Kromě toho existence jediné organizace kolektivní správy není pro obchodní 

uživatele nezbytnou podmínkou k získání místa jednotného přístupu k světovému 

repertoáru. V praxi je dost dobře možné, že více než jedna společnost pro správu 

může mít zmocnění nabídnout světový repertoár na stejném území.  

78. Repertoár spravovaný českou organizací kolektivní správy OSA obsahuje pouze 

její vlastní repertoár a ten, který jí v souladu se smluvními dohodami svěřily 

ostatní organizace pro správu a ostatní držitelé práv. Je přitom možné a 

pravděpodobné, že některé organizace pro kolektivní správu svůj repertoár dané 

organizaci (OSA) vůbec nesvěřily, nebo že jiné oprávněné osoby raději licence ke 

svým právům na území České republiky neposkytují, nebo je ještě spíše raději 

                                                 
30  Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. září 1999 ve věci C-124/97 Markku Juhani Läärä, Cotswold 

Microsystems Ltd a Oy Transatlantic Software Ltd proti Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) a Suomen 
valtio, Sbírka rozhodnutí 1999, str. I-06067. 
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spravují samostatně (jako například hudební vydavatelé nebo výrobci 

zvukových záznamů).   

79. Kromě toho by zrušení monopolu umožnilo ostatním společnostem kolektivní 

správy udělit licence pro více států, které pokrývají území České republiky. 

Uživatelé by se tak mohli obrátit na tyto ostatní společnosti a využívat zmíněné 

licence pro více států včetně České republiky. Komise sice uznává, že to pro 

obchodní uživatele může znamenat dodatečné úsilí, to se však může ukázat jako 

výhodnější než nutnost získávat povolení od různých organizací pro správu, které 

je nezbytné k užívání práva na území více států. Nevýhoda stávajícího systému je 

ta, že se distributoři drží zpátky a omezují svoje vysílání na dané území. Toto 

omezení nutně něco stojí, jak technicky (kontrola příjmu), tak finančně (unikající 

zisky z potenciálních zákazníků v zahraničí). 

K ochraně práv oprávněných osob (držitelů práv) 
 

80. Jak již bylo naznačeno výše (oddíl 5.1.2.1.), během výběru odměny v jiném státě, 

než je hlavní sídlo organizace kolektivní správy spravující práva, probíhá 

kumulativní platba ve většině případů tak, že jsou z vybrané částky odebírány 

náklady na činnost jiných organizací kolektivní správy, které se účastní této 

transakce. Monopol pro jednu organizaci kolektivní správy tak ve svém důsledku 

snižuje odměny oprávněných osob. 

81. Územní rozšíření užívání práv by mělo oprávněným osobám umožnit získat více 

zákazníků, a zvýšit tak pravděpodobnost, že budou odměněni poté, co jejich dílo 

bude zakoupeno. Územní postoupení užívání práv nemotivuje obchodní uživatele, 

aby své nabídky rozšířili za hranice svých států, a omezuje tak celé řadě 

evropských zákazníků přístup k dílům. 

82. Kromě toho soutěž organizací kolektivní správy umožňuje oprávněným osobám, 

aby si vybraly nejefektivnější organizaci pro správu, a tím snížili fakturované 

správní náklady. Ve rozsudku ve věci C-395/87 Tournier31 Soudní dvůr uvádí, že 

„nejvýznamnějším rozdílem mezi organizacemi pro správu autorských práv 

různých členských států je výše nákladů na činnost. Jak vyplývá z některých 

údajů v dané věci, je počet zaměstnanců dotyčné organizace pro správu podstatně 

                                                 
31  Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. července 1989 ve věci 395/87 Státní zastupitelství proti Jean-

Louisi Tournierovi, Sbírka rozhodnutí 1989, str. 02521. 



 26

vyšší než v případě odpovídajících společností v jiných členských státech. 

Kromě toho je podíl poplatků, jímž se financuje výběr, správa a rozdělení, vyšší, 

než by měl být v poměru k odměnám držitelů práv. Není proto vyloučeno, že je 

možno správní zátěž a s ní související vysokou úroveň poplatků vysvětlit právě 

nedostatkem hospodářské soutěže“32. 

K ochraně spotřebitele 
 

83. Jak již bylo naznačeno výše, pokud by byli kolektivní správci na stejném území 

vystaveny hospodářské soutěži, mělo by toto otevření vést, dle názoru Komise, k 

větší nabídce služeb, které by byly dostupné z více členských států a které by 

snížily ceny pro spotřebitele. 

84. Dále je nutno podotknout, že v současné době je územně omezené používání práv 

předmětem četných stížností u Komise, pokud jde o nedostatečný přeshraniční 

přístup k placeným televizím a dílům na internetu. Evropští občané, kteří se v 

rámci volného pohybu osob zaručeného Smlouvou usazují v jiném členském 

státě, se setkávají s odmítnutím předplatného na placené televizní programy svého 

státu původu, neboť v němž již nesídlí. Navíc je často nemožné koupit, shlédnout 

či poslouchat dílo na internetu prostřednictvím nabídky z jiného členského státu, 

pokud má IP adresa počítače původ mimo území nabídky. Tato omezení 

vyplývají z omezení v postoupení práv, které je částečně výsledkem existence 

vnitrostátních monopolů. Spotřebitel má tedy zájem na otevření činností 

organizací pro kolektivní správu.  

5.1.3. Závěr 

85. Komise je názoru, že články 49 a 56 SFEU brání aplikaci vnitrostátní právní 

úpravy, která vyhrazuje výkon kolektivní správy autorských práv na území 

členského státu pouze jednomu (monopolnímu) kolektivnímu správci autorských 

práv. 

                                                 
32  C-395/87 Tournier, bod 42. 
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5.2. K slučitelnosti § 98(6)(c) AZ s článkem 102 SFEU  

5.2.1. K formulaci otázky předložené předkládajícím soudem 

86. Předkládající soud se ptá, zda článek 102 SFEU brání v aplikaci vnitrostátní 

právní úpravy, která vyhrazuje poskytování služeb kolektivní správy autorských 

práv na území státu pouze jednomu (monopolnímu) kolektivnímu správci 

autorských práv a tím neumožňuje příjemci služby volný výběr kolektivního 

správce z jiných členských států. 

87. Předkládající soud se na jedné straně zdá mít pochybnosti, že takovýto monopol 

je jednoznačně v rozporu s principy unijního práva. Na druhé straně, 

předkládající soud poukazuje na tvrzení žalovaného, podle něhož OSA zneužívá 

monopolního postavení tím, že žádá nepřiměřeně velké poplatky. Žalovaný by 

měl zájem uzavřít licenční smlouvy s kolektivními správci z jiných členských 

států, kteří požadují nižší poplatky. Jak však též uvádí předkládající soud, žalobce 

ve sporu před tímto soudem je názoru, že žalovaný by takové smlouvy uzavřít 

nemohl, neboť tomu brání dohody mezi kolektivními správci. Zdá se tedy, že 

předkládající soud nevylučuje, že činnost kolektivního správce ohrožuje 

hospodářskou soutěž ve smyslu článků 101 a 102 SFEU. 

88. Předkládající soud však ve své předběžné otázce nežádá objasnění toho, zda a za 

jakých podmínek by poplatky vybírané kolektivním správcem OSA opravdu 

představovaly zneužití dominantního postavení ve smyslu článku 102 SFEU. 

Předkládající soud též nežádá objasnění toho, zda dohody mezi OSA a 

kolektivními správci z jiných členských států, které podle OSA znemožňují 

uživatelům v České republice získat licenci od zahraničního kolektivního správce, 

jsou v rozporu s článkem 101 SFEU33.  

89. Na místo toho se předkládající soud ptá na slučitelnost státního opatření s 

článkem 102 SFEU. Článek 102 SFEU se však nezabývá státními opatřeními a 

nemůže proto bránit aplikaci vnitrostátního práva zakotvujícího výlučná práva 

kolektivního správce. Zdá se tedy, že předkládající soud se domáhá objasnění 

toho, zda článek 102 a článek 106(1) SFEU brání členskému státu poskytnout 

                                                 
33  Taktéž předkládající soud nepožaduje zhodnocení situace kolektivního správce OSA coby sdružení 

potencionálně spolu soutěžících českých autorů, kteří udávají a vybírají společné poplatky, ve světle 
článku 101 SFEU (tato situace by mohla být podobná situaci, kterou Komise řešila ve svém rozhodnutí 
z 24. června 2004 týkajícím se řízení podle článku 81 ES v případu COMP/A.38549 – Asociace 
belgických architektů, notifikovaného pod číslem C(2004) 2180). 
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zvláštní či výlučná práva (monopolnímu) kolektivnímu správci, která mu 

umožňují vybírat vyšší poplatky než ty, které požadují kolektivní správci v 

sousedních zemích. Slučitelnost § 98(6)(c) AZ by tedy měla být posouzena ve 

světle článku 106(1) ve spojení s článkem 102 SFEU. 

5.2.2. Analýza ve světle článku 106(1) ve spojení s článkem 102 SFEU 

90. Podle článku 106(1) SFEU, pokud jde o veřejné podniky a podniky, kterým 

členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva, tyto státy nemohou přijímat 

ani ponechat v platnosti opatření odporující pravidlům Smluv, zejména pravidlům 

článku 102 SFEU. 

91. V úvodu se jeví vhodné připomenout, že kolektivní správci se coby podniky 

zaměřené na komerční poskytování služeb plně účastní hospodářské činnosti. Jak 

již bylo uvedeno výše (oddíl 5.1.), Soudní dvůr v minulosti mnohokrát naznal, že 

kolektivní správci podléhají pravidlům hospodářské soutěže34. Skutečnost, že 

vykonávají kolektivní správu nevýdělečně35 či nejsou podle vnitrostátního práva 

považovány za podnikatele36 je v této souvislosti irelevantní. 

92. Protože však OSA není veřejným podnikem, aplikace článku 106(1) TFEU 

přichází v úvahu pouze pokud tomuto kolektivnímu správci byla přiznána státem 

zvláštní nebo výlučná práva ve smyslu tohoto ustanovení. Ve věci C-475/99 

Ambulanz Glöckner Soudní dvůr rozhodl, že vyhranění služby přepravy pacientů 

organizacím, které byly pověřeny výkonem veřejné záchranné služby musí být 

považováno za zvláštní či výlučné právo ve smyslu článku 90(1) ES, neboť 

omezený počet podniků tak získal ochranu, která může podstatně ovlivňovat 

schopnost ostatních podniků vykonávat dotčenou hospodářskou činnost na 

stejném  území a za v podstatě srovnatelných podmínek37.  

                                                 
34  Viz např. Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. března 1983 ve věci C-7/82 Gesellschaft zur Verwertung 

von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) proti Komisi, Sbírka rozhodnutí 1983, str. 00483; Rozsudek 
Soudního dvora ze dne 25. října 1979 ve věci 22/79 Greenwich Film Production proti Société des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a Société des éditions Labrador, Sbírka 
rozhodnutí 1979, str. 03275 a Rozsudek Soudního dvora ve věci C-123/73 Hettinger-Avancini v. 
Parlament. 

35  Viz ustanovení § 100(2) AZ. 
36  Viz ustanovení § 97(3) AZ. 
37  Rozsudek Soudního dvora  ze dne 25. října 2001 ve věci C-475/99 Firma Ambulanz Glöckner proti 

Landkreis Südwestpfalz, Sbírka rozhodnutí 2001, str. I-08089, bod 24. Podobně i rozsudek ve věci 
Rozsudek Tribunálu ze dne 17. února 2011 ve věci T-68/08 Fédération internationale de football 
association (FIFA) proti Evropské komisi, Sbírka rozhodnutí 2011, str. II-00349, bod 176: „ … zvláštní 
nebo výlučná práva ve smyslu tohoto ustanovení jsou poskytována tehdy, jestliže stát poskytuje 
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93. Podle § 98 AZ (nazvaného „Oprávnění k výkonu kolektivní správy”) je  k 

výkonu kolektivní správy práv (včetně poskytování licencí) nutné oprávnění. Jak 

již bylo uvedeno výše (oddíl 5.1.1.), § 98(6) AZ obsahuje podmínky, za kterých 

české Ministerstvo kultury uděluje takové oprávnění. Klíčovou je přitom opravdu 

podmínka v § 98(6)(c) AZ, jejíž nesplnění ve svém důsledku zbavuje smyslu 

všechna ostatní kritéria uvedená v § 98(6) AZ: podle § 98(6)(c) AZ české 

Ministerstvo kultury nemůže udělit oprávnění k výkonu kolektivní správy, 

„jestliže pro výkon téhož práva ve vztahu k témuž předmětu ochrany, a pokud jde 

o díla, pro výkon téhož práva k témuž druhu díla, nemá oprávnění již jiná osoba”. 

To jinými slovy znamená, že kolektivní správci v České republice získávají 

výlučná práva, protože vždy maximálně jedna osoba získá oprávnění pro výkon 

téhož práva ve vztahu k témuž předmětu ochrany. 

94. Jak již uvedeno v oddíle 1, rozhodnutím ze dne 28. února 2001 udělilo české 

Ministerstvo kultury podle § 98(6) AZ organizaci OSA oprávnění k výkonu 

kolektivní správy k dílům hudebním s textem či bez textu a jiným dílům 

autorským; toto oprávnění obsahuje jak práva povinně kolektivně spravovaná 

podle § 96 AZ, tak práva dobrovolně kolektivně spravovaná podle AZ; výkon 

kolektivní správy podle tohoto oprávnění zahrnuje i vybírání odměn pro všechny 

autory38. Rozhodnutím ze dne 30. ledna 2003 české Ministerstvo kultury  toto 

oprávnění dále rozšířilo o další práva jako součást práv dobrovolně kolektivně 

spravovaných39. 

95. Jak potvrzuje rozhodnutí českého Ministerstva kultury z 27. října 2006, 

„existence zákonného monopolu na výkon kolektivní správy zakotveného v § 98 

odst. 6 písm. c) AZ neumožňuje existenci dvou kolektivních správců 

vykonávajících kolektivní správu téhož práva k týmž předmětům ochrany v témže 

rozsahu”40. 

96. Je tedy zřejmé, že § 98(6)(c) AZ zakotvuje ochranu stávajícího kolektivního 

správce OSA vůči jiným kolektivním správcům ve vztahu ke správě téhož práva k 

                                                                                                                                                 

ochranu omezené skupině podniků a jestliže tato skupina může podstatně ovlivňovat schopnost 
ostatních podniků vykonávat dotčenou hospodářskou činnost na stejném území za v podstatě 
srovnatelných podmínek”.  

38  Text oprávnění je přístupný na http://www.osa.cz/media/84403/oprávnení%20k%20cinnosti.pdf.  
39  Ibidem. 
40  http://www.osa.cz/media/84409/oprávnení%20udelené%20ministerstvem%20kultury%20cr%20-

%20nenahrané%20nosice.pdf  
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týmž předmětům ochrany. Jinými slovy, kolektivnímu správci OSA bylo 

přiznáno zvláštní nebo výlučné právo. 

97. Jak vyplývá z judikatury, pouhá skutečnost, že přiznáním zvláštních nebo 

výlučných práv ve smyslu čl. 106(1) SFEU je vytvořeno nebo posíleno 

dominantní postavení, není jako taková neslučitelná s článkem 102 SFEU41. 

Tudíž článek 106(1) ve spojení s článkem 102 SFEU nemůže být interpretován 

tak, že brání aplikaci vnitrostátního práva, které vyhrazuje výkon kolektivní 

správy autorského práva na území toho státu pouze jednomu kolektivnímu 

správci. 

98. Naproti tomu členský stát porušuje zákazy stanovené těmito dvěma články, je-li 

dotčený podnik veden ke zneužití svého dominantního postavení v důsledku 

pouhého výkonu zvláštních nebo výlučných práv, která mu byla přiznána, nebo 

mohou-li tato práva vytvářet situaci, která vede tento podnik k tomu, aby zneužil 

své dominantní postavení42. V tomto smyslu není nutné, aby ke zneužití skutečně 

došlo43. 

99. Články 106(1) a 102 SFEU jsou porušeny, jestliže opatření přičitatelné 

členskému státu, a zejména opatření, kterým tento členský stát přiznává zvláštní 

nebo výlučná práva, vytvoří nebezpečí zneužití dominantního postavení44. 

100. V nynějším případě žalovaný argumentuje, že výlučná pozice udělená 

kolektivnímu správci OSA je schopna vytvářet situaci, kdy pouhý výkon 

výlučného oprávnění (práva) kolektivní správy autorských práv dává OSA 

možnost zneužití jeho dominantní postavení nebo ho k tomu vede. Konkrétně, dle 

žalovaného výše odměn požadovaných žalobcem „podle jeho sazebníků je 

nepřiměřeně vysoká v porovnání s tím, jaké odměny za stejný způsob užití 

autorských děl požadují zahraniční kolektivní správci v sousedních zemích”. 

                                                 
41  Rozsudek Soudního dvora ze dne 1. července 2008 ve věci C-49/07 Motosykletistiki Omospondia 

Ellados NPID (MOTOE) proti Elliniko Dimosio, Sbírka rozhodnutí 2008, str. I-04863, bod 48. 
42  Rozsudek Soudního dvora ze dne 1. července 2008 ve věci C-49/07 Motosykletistiki Omospondia 

Ellados NPID (MOTOE) proti Elliniko Dimosio, Sbírka rozhodnutí 2008, str. I-04863, bod 49. 
43  Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. prosince 1997 ve věci C-55/96 Job Centre coop. arl., Sbírka 

rozhodnutí 1997, str. I-07119, bod 36;  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. února 1998 ve věci C-
163/96 Trestní řízení proti Silvanu Rasovi a dalším, Sbírka rozhodnutí 1998, str. I-00533, bod 31. 

44  Rozsudek Soudního dvora ze dne 1. července 2008 ve věci C-49/07 Motosykletistiki Omospondia 
Ellados NPID (MOTOE) proti Elliniko Dimosio, Sbírka rozhodnutí 2008, str. I-04863, bod 50. 
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Výběr poplatků, které jsou znatelně vyšší než ty v ostatních členských státech 

bez objektivního důvodu je podle Soudního dvora porušením článku 102 SFEU45.  

101.  Předkládající soud neuvádí, zda žalovaný poskytl informace ukazující, že 

poplatky vybírané OSA jsou znatelně vyšší ve smyslu právě uvedené judikatury. 

Pouze pokud by tomu tak bylo, byly by tyto rozdíly v poplatcích zneužitím, tedy 

samozřejmě pokud by je OSA nevysvětlila na základě objektivních důvodů. 

102.  Dále, pokud by takové vyšší poplatky skutečně byly zneužitím ve smyslu článku 

102 TFEU, bylo by nutno určit, zda takové jednání je porušením článku 102 ve 

spojení s článkem 106(1) SFEU. Jedná se zejména o otázku přičitatelnosti 

zneužití příslušnému státnímu opatření (k této otázce viz např. rozsudky 

Soudního dvora ve věci C-323/93 Crespelle46, body 21-22, věci C-179/90 Porto 

di Genova47, bod 19 a C-163/96 Raso48, body 27-31). 

103.  Lze podotknout, že AZ obsahuje několik ustanovení, která se týkají obecně 

odměn, resp. výše poplatků, které mohou kolektivní správci vybírat. Lze poukázat 

např. na ustanovení § 98(3)(g) AZ, dle kterého musí žadatel o oprávnění předložit 

ministerstvu návrh výše odměn pro jednotlivé způsoby užití předmětů ochrany49, 

a § 100(1)(h) AZ, dle kterého má kolektivní správce povinnost uzavírat s osobami 

povinnými platit odměny smlouvy „za přiměřených a rovných podmínek”.  V této 

souvislosti nelze rovněž opominout dohledovou činnost Ministerstva kultury dle 

                                                 
45  Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. července 1989 ve spojených věcech C-110/88, C-241/88 a C-

242/88 François Lucazeau a další proti Société des Auteurs, Compositeurs a Editeurs de Musique 
(SACEM) a další, Sbírka rozhodnutí 1989, str. 02811, body 25 a 33. Lze dodat, že porovnání poplatků 
v jiných členských státech však není jediným způsobem jak určit, zda poplatky OSA nejsou 
nepřiměřeně vysoké; lze provést jiná porovnání. V této souvislosti viz třeba možnost ověřit vztah ceny 
a ekonomické hodnoty produktu (Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. února 1978 ve věci 27/76 
United Brands Company a United Brands Continentaal BV proti Komisi, Sbírka rozhodnutí 1978, str. 
00207, bod 250; rozsudek ve spojených věcech C-403/08 a C-429/08 FAPL a Karen Murphy, bod 109  
či Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. prosince 2008 ve věci C-52/07 Kanal 5 Ltd a TV 4 AB proti 
Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa, Sbírka rozhodnutí 2008, str. I-
09275, bod 28. 

46  Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. října 1994 ve věci C-323/93 Société civile agricole du Centre 
d'insémination de la Crespelle proti Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du 
département de la Mayenne, Sbírka rozhodnutí 1994, str. I-05077. 

47  Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. prosince 1991 ve věci C-179/90 Merci convenzionali porto di 
Genova SpA proti Siderurgica Gabrielli SpA, Sbírka rozhodnutí 1991, str. I-05889. 

48  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. února 1998 ve věci C-163/96 Trestní řízení proti Silvanu Rasovi 
a dalším, Sbírka rozhodnutí 1998, str. I-00533. 

49  Ze znění § 100, písm. e) a písm. r) AZ není jasné, zda následné zněny ve výši vybíraných odměn musí 
být též oznámeny ministerstvu. 
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§103 AZ, včetně kontroly dodržování povinností obsažených v AZ  a možnosti 

uložit  povinnost k nápravě (§ 103(2)(b) a (c) AZ). 

104. AZ také obsahuje ustanovení pro určení poplatků vybíraných kolektivními 

správci. Předkládající soud poukazuje v této souvislosti na druhou větu § 23 AZ, 

ve znění účinném od 19.8. 200850. 

105. Vzhledem k povinnosti kolektivních správců uzavírat smlouvy „za přiměřených a 

rovných podmínek”51, jakož i existenci výše uvedených mechanismů, kterými 

může Ministerstvo kultury vykonávat dohled a kontrolu, se nezdá, že by právní 

ustanovení, kterým kolektivní správci v České republice podléhají, dávala těmto 

správcům podnět požadovat nepřiměřeně vysoké odměny. 

106. Na druhou stranu, pokud lze tvrdit, že výše poplatků vybíraných OSA je 

schválena státními orgány či přímo určena zákonem, jakékoli zneužití ve formě 

nepřiměřené výše těchto poplatků by vskutku bylo přičitatelné českému státu. 

Jinými slovy, pokud lze tvrdit, že příslušná právní ustanovení vedou či 

povzbuzují OSA, či mu ukládají povinnost, aby vybíral nepřiměřeně vysoké 

poplatky, výlučné právo udělené tomuto kolektivnímu správci by vskutku bylo 

porušením článku 106 ve spojení s článkem 102 SFEU. 

107. Pro úplnost je nutno dodat, že dle názoru Komise by totiž v nynějším případě 

byly ostatní podmínky aplikace článku 102 SFEU (dominantní postavení a dopad 

na obchod mezi členskými státy) splněny. 

5.2.3. Závěr 

108. Komise je názoru, že články 106(1) a 102 SFEU brání aplikaci ustanovení 

vnitrostátního práva, jako například těch v § 98(3) a § 98 (6) AZ či v druhé větě § 

23 AZ (ve znění účinném od 19.8. 2008), za předpokladu, že tato ustanovení, 

zejména ta týkající se určení výše vybíraných poplatků, vedou či povzbuzují 

kolektivního správce, či mu ukládají povinnost, vybírat nepřiměřeně vysoké 

poplatky. 

                                                 
50  „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 (zák. č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních 
poplatcích).” 
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5.3. Návrh odpovědi na třetí předběžnou otázku 

109. S ohledem na shora uvedené Komise navrhuje Soudnímu dvoru, aby na první 

předběžné otázku odpověděl následovně: 

Články 49 a 56 SFEU brání aplikaci vnitrostátní právní úpravy, která vyhrazuje 

výkon kolektivní správy autorských práv na území členskému státu pouze 

jednomu (monopolnímu) kolektivnímu správci autorských práv. 

Články 106(1) a 102 SFEU brání aplikaci ustanovení vnitrostátního práva, jako 

například těch v § 98(3) a § 98 (6) AZ či v druhé větě § 23 AZ (ve znění účinném 

od 19.8. 2008), za předpokladu, že tato ustanovení, zejména ta týkající se určení 

výše vybíraných poplatků, vedou či povzbuzují kolektivního správce, či mu 

ukládají povinnost, vybírat nepřiměřeně vysoké poplatky. 

Z TĚCHTO DŮVODŮ 

Komise navrhuje Soudnímu dvoru, aby na položené předběžné otázky odpověděl 

následovně: 

1.  Provozovatel lázeňského zařízení, který poskytuje hostům tohoto zařízení v jejich 

pokojích přístup k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání děl provádí akt 

sdělení těchto děl veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES. 

Článek 5 směrnice 2001/29/ES neumožňuje členským státům stanovit omezení 

nebo výjimku z výlučného práva na sdělování děl ve smyslu článku 3(1) této 

směrnice ve prospěch provozovatele lázeňského zařízení, který poskytuje hostům 

tohoto zařízení v jejich pokojích přístup k rozhlasovému nebo televiznímu 

vysílání děl. 

2.  Otázka neaplikování vnitrostátního práva vyvstává pouze, pokud vnitrostátní 

právo nelze vykládat v souladu s unijním právem. Ve sporu mezi kolektivním 

správcem a uživatelem práv, konkrétně provozovatelem lázeňského zařízení, 

musí vnitrostátní soud vykládat vnitrostátní právo v souladu s právem EU, resp. 

směrnicí nedostatečně provedenou do vnitrostátního práva. Na tom nic nemění 

skutečnost, že se v případě před předkládajícím soudem jedná o případ právních 

účinků vůči jednotlivé osobě či ve vztahu mezi jednotlivci – osobami – navzájem.  

                                                                                                                                                 
51  V této souvislosti viz též rozsudek ve spojených věcech C-403/08 a C-429/08 FAPL a Karen Murphy, 

body 108 a 109, kde Soudní dvůr zdůraznil, že zvláštní předmět duševního vlastnictví nezaručuje 
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3.   Články 49 a 56 SFEU brání aplikaci vnitrostátní právní úpravy, která vyhrazuje 

výkon kolektivní správy autorských práv na území členskému státu pouze 

jednomu (monopolnímu) kolektivnímu správci autorských práv. 

Články 106(1) a 102 SFEU brání aplikaci ustanovení vnitrostátního práva, jako 

například těch v § 98(3) a § 98 (6) AZ či v druhé větě § 23 AZ (ve znění účinném 

od 19.8. 2008), za předpokladu, že tato ustanovení, zejména ta týkající se určení 

výše vybíraných poplatků, vedou či povzbuzují kolektivního správce, či mu 

ukládají povinnost, vybírat nepřiměřeně vysoké poplatky. 

 

 

 

Julie SAMNADA   Ion ROGALSKI   Petr ONDRŮŠEK 

zmocněnci Komise 

                                                                                                                                                 

majitelům příslušných práv možnost domáhat se nejvyšší možné odměny, ale přiměřené odměny.  
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Soudní dvůr Evropské unie 
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L-2925 LUCEMBURK  

 

 

Předmět : Oprava vyjádření Komise ve věci C-351/12, OSA 

 

 

Vážená paní, vážený pane,   

v českém znění vyjádření Komise bylo identifikováno několik drobných chyb, které si 

Komise dovoluje opravit následujícím způsobem: 

• v odstavci 57, poznámka pod čarou 23, na předposledním řádku nahradit slova 

"Rozsudek Soudního dvora ve věci C-45/71 Gema v. Komise" slovy "Usnesení 

Soudního dvora ve věci 45/71R Gema v. Komise" 

• v odstavci 103, poznámka pod čarou 49, nahradit slovo "zněny" slovem "změny" 

• v odstavci 105, mezi slova "může Ministerstvo kultury vykonávat dohled a 

kontrolu, se nezdá" vložit slova prima facie, a to následujícím způsobem "může 

Ministerstvo kultury vykonávat dohled a kontrolu, se prima facie nezdá" 

Tyto chyby již jsou opraveny (nejsou přítomny) ve francouzském překladu vyjádření 
Komise. 

Omlouváme se za případné obtíže, které mohly uvedené chyby způsobit.  

 

S úctou,  

Julie SAMNADA   Ion ROGALSKI   Petr ONDRŮŠEK 

zmocněnci Komise 

Ref. Ares(2013)37784 - 14/01/2013


