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Krajskf soud v Ustí nad Labem rozhodl samosoudcemJUDr. JiŤímDerflem ve věci
Ža|obce:Richard Kindl, nar. 16,2.1942,byem Nerudova23614,Děčín,zastoupenJUDr.
Zdeřkem Broumem, advokátem Se sídlem LázeĎská 479115, Děčín, proti žalovanému:
Euroregion Labe, Se sídlem Velká Hradební 233618A' Ústí nad Labem, IČ 44225946,
zastoupenému
JUDr. Radkou Procházkovou' advokátkouSe sídlemMasaryk ova 43, Ústí nad
Labem, o částku 220.500,.Kč s pŤíslušenstvím,

takto:

Zamitá Se ža|oba, aby Žalovanému bylo uloženo zaplatit ža|obci částku
220.500,-Kč se zákonn;fmurokemz prodleníod 20.3.2008do zap|acení.

II.

Ža|obceje povinen zap|atitŽa\ovanému
na nákladech Íízeničástku 5t.|32,.
Kč k rukám právní zástupkyněJUDr. Radky Procházkovédo 3 dnti od právní
moci rozsudku.

od

vodnění:

Ža|obce se domáhal po ža|ovanémzapIaceníčástky 22O.50O,-Kč s pŤíslušenstvím
došlo k porušení$ 12 autorskéhozákona, neboť žalovany
s tím, Že ze strany ža|ovaného
neoprávněně použil autorská díla, aniž by k tomu měl smlouvu oprávnění k vykonu tohoto
práva. Jedná Se o pouŽitídiapozitivri, jejichŽ autoremje Ža\obce,pŤičemž
tento diapozitivy
poskyl pouze společnostiPrintActive S.r.o.' se kterou však neuzavŤelŽádnou smlouvu o
používánív turistickémpruvodci či ja\fchkoli broŽurách Euroregionu Labe. Ža|obce Se
domáhá zap|aceníušléhozisku a Za neoprávněnépouŽitídiapozitivti na webovych stránkách
ža|ovaného
a v turistickémprtivodci částky220.500,.Kč s pŤíslušenstvím.
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Za|ovany navrhl zamítnutíža\obys tím, že ve věci není pasivně legitimován, protože
turistické prtivodce Euroregionem Labe Děčínskoa LitoměŤicko, zhotovi|a a vydavatelem
byla firma .PrintActive S.r.o.' která také Ťešilaveškerá autorská práva s autory textri a
fotografií. Ža|obce v žalobě nespecifikuje blíže, kdy a jakym zprisobem měl ža|ovany
neoprávněněporušitautorská práva díla žalobce.
Ze živnostenskéholistu ža|obcebylo zjištěno,Že tento má jako pŤedmětpodnikání
zapsány fotografické služby od 18.4.200l . Z pŤehledu porušení autorského práva,
zpÍacovaného
Žalobcem vyplyvá, že žalobcespatŤujeporušenísqfch autorsk;fchpráv ohledně
31 diapozitivri, které byly použity bez jeho vědomí, pŤičemžvypočítáváobvyklou cenu
licenčníodměny v částce73.500'- Kč, k čemuŽpŤipočítává
dvojnásobeklicenčníodměny za
bezdrivodné obohacení, tedy dohromady 220.500,. Kč. Z vypisu registru ekonomickych
subjekt ARES ohledně ža|ovaného,
bylo zjiŠtěno,že tento má zprisobilost byt ričastníkem
Íizenía jeho právní formou je svazek obcí. Z e-mai|uod Vladimíra Lipského Žalobci ze dne
17.10.2008,bylo zjištěno, že tento za Euroregion Labe sděluje ža|obci,Že byl pověŤen
vyrovnánímcelé zá|ežitostis tím, žeje tŤebar1jasnit autorstvífotografiía dohodnoutcenu
v obvyklych cenovych relacích. Dále měl soud k disp ozici text zpracovanyJanem Kotkem,
ktery popisuje jednotlivá zajímavámísta v Usteckémkraji s tím, Že podle tvrzeníŽalobce
k tomuto měl zpracovat fotografie. Z intemetové stránky společnosti WebActive, bylo
zjištěno,že tato jiŽ v roce 200I sdělila, že zvítězilave vyběrovémŤešení
na vyrobu www
stránek pro Euroregion Labe. Soud měl k dispozici originály i kopie tištěn;fchturistick;ich
pruvodcri pro Děčínskoa LitoměŤicko,pŤičemŽ
na zadnístraněje u obou uvedenooznačení
Euroregion Labe a adresa sídla a dále DELITEUS - St,az cestovníhoruchu s adresousídla.
Dále měl soud k dispozici dopis Mg.. VladimíraLipského.rediteleEuroregionuLabe, ze dne
I.4.2008,kde sděluje Žalobci. že pror'ěŤícelou situaci ohledně porušeníautorskychpráv
žalobce,zpochybriujenároky Žalobce. Z internetovéstránkr' \\1\\\'.euroregion|abe.cz.,
kterou
podobě predloŽil Žalobceb1.lozjištěno,Že ohledněLitoměricka,jsou zde fotografie
v tištěné
poÍízené
žalobcem.
Po provedenémdokazování dospěl soud k závěru, že Žalobce pŤes vyzvu soudu
nesplnil v dostatečném
rozsahu Svou povinnost tvrzenía neunesl drikazníbŤemenoohledně
prokázánídrivodnosti svéhonároku. Nar'íc tvrzenéskutečnostijsou do značnémíry rozpon.té,
na cožbyl pŤijednáníŽalobceupozorněn'avšakadekvátněnereagova|.V privodníŽaloběnení
dostatečněspecifikováno' v čemspočíl'aloporušeníautorskychpráv ze strany Ža|ovaného.
Je
zde pouze zmírtka o tom, že Žalobce poskytl ťy'todiapozitir,y v minulosti společnosti
PrintActive s.r.o.' pŤičemž
s uvedenou společností
neuzavrel Žádnou sm|ouvu na používání
v turistickémpruvodci či v jakfchkoli brožuráchEuroregionu Labe. Dále Se v tétožalobě
zmiřuje ža|obceo tom' Že diapozitivy byly neoprávněně použity na webovych stránkách
žalovanéhoa v turistickém prťrvodciEuroregion Labe Děčínskoa LitoměŤicko v tištěné
podobě. V doplnénížalobyze dne 23,9,2010popisuje Žalobcesituaci ohledně 31 diapozitivri
s tím,že tyto vyhotovil na zák|adě ristnídohody pro potŤebyJana Kotka, ktery vlastnícestovní
kanceláŤAloha Děčíns tím, Že tento pÍevzaldiapozitiw Za ťrčelem
doplnění svych text
v turistickych pr vodcích v Euroregionu Labe. Podle názoru soudu je zde tedy rozpor oproti
ptivodní žalobě,kde Žalobce tvrdil, že ťotografiev turistickych prrivodcíchpro Děčínskoa
LitoměŤickose objevily neoprávněně.
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Dále Žalobcer.doplněníŽalobl Ze dne 23.9.2010uvádí,Že nesouhlasís tvrzením
ža|ovaného,
že posk1tl 3 1 diapozitir.u společnostiPrintActive S.r.o. s tím, že s touto
společností
nikdy nejednal.oproti tt]nlul'privodní Žaloběsám Žalobceuvádě|,Že v minulosti
tyto diapozitivy posk1tl spoleČnostiPrintActir'e S.r.o.. b}t' je zde nesprávně uvedeno
PrintActice S.r.o. opět je zde rozpor. kter.y ani pŤi jednání soudu žalobce spolehlivě
nevysvětlil. V p vodní Žaloběur áděl Žalobce,Že porušeníautorskéhozákona spatŤujemimo
jiné právě v tom' Že jeho tbtogratle Se objer.ilr- \' tištěnych turistickych pruvodcích
Euroregionu Labe pro Děčínskoa LitoměŤicko,zatímcopňi soudnímjednáni už uváděl, že
pokudjde o tištěné
pruvodce.toto b11or. poŤádku'nejednáse o zásah do autorsk;ichpráv.
Soud již pŤi jednání dne 1].11.2010 hned na počátkuvyzva| Žalobce k doplnění
žalobníchtvrzení s ohledem na nejasnost situace. pričemŽani po tomto doplnění a po
provedenídťrkaz nebylo zÍejmé.
t'čem konkrétněje spatŤováno
porušeníautorskychpráv ze
strany ža|ovaného.
Nebylo prokázáno. zda ža\or.anyje r'e věci pasivně legitimován. Proto
soud opětovnévyzval Žalobcek doplněnítvrzenía označení
d kazi a poučilŽalobce ohledně
bŤemenetvrzení a drikazníhobŤemene,pŤičemž
tento reagoval tak, Že porušeníautorského
zákona spatŤujevtom, že na interneto..ychstránkách se ocitly fotografie poÍizenéžalobcem
bez jeho souhlasu. Žaanedalšískutečnostiani drikazy nenavrhl.
Soudu nezbyvá než konstatovat, Že i po takto doplněn;fch žalobníchtvrzeních a
označenychdrikazech nelze dovodit oprávněnost Žaloby. Lze souhlasit s žalobcem,Že tento
má práva k diapozitivrim.kterévy'tvoŤilve smyslu $ 12 autorskéhozákona, pŤičemž
pouze
autor má právo svédílo uŽítleda' Že udělíjiné osobě smlouvou oprávněník qfkonu tohoto
práva. Ža\obce doložil vjtisky interneto , ch stránek Žalovaného,na kterych Se skutečně
některéfotografie poÍizenéža|obcemobjer.ují.S ohledem na nedostatečnážalobni tvrzení
však nelze bez dalšíhodovo dit, zda došlo k neoprávněnémuzásaltu ze strany ža\ovanéhodo
autorskychpráv žalobce.Dosud nebyla objasněnarole společnostiPrintActive S.r.o.' když
sám žalobceuváděl ohledně tétospolečnostiv žalobérozpornéťrdaje.S ohledem na uvedené
posouzeníbylo rozhodnutoo zamítnutižaloby.
o nákladech Íízenírozhodl soud dle $ 142 odst. l o.s.Ť.Soud pÍizna|rispěšnému
ža|ovanému
na nákladech v Ťízenícelkem částku 5I,I32,- Kč. Tato částkazahrnuje paušální
odměnu za právní zastoupeni 41.710,- Kč dle vyhlášky 48412000Sb.' tÍi režijnípaušály po
300'- Kč dle advokátníhotarifu a20oÁ DPH \'e Vyši8.522,-Kč.

Poučení:

Proti tomutorozhodnutí|ze podatodvolánído 15 dn ode dne doručení
jeho
písemnéh9whotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostŤednictvím
Kraj ského
souduv Ustí nad Labem.
Nebude.li povinnost uloŽená tímto rozhodnutímsplněna Ťádněa včas, |ze
se jejího splněnídomáhat návrhem na soudníqfkon rozhodnutínebo exekuci.

V Ustínad Labem dne 12.listopadu2010
Za spráungstvyhotovení:
Denisa Sdrban-oÝá
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