Vážený pan
MgA. Andreas Gajdošík
e-mailem na andreas.gajdosik@gmail.com
V Praze, dne 22. října 2019
Vážení pane,
obracím se na Vás jménem obchodní společnost MAFRA, a.s. se sídlem Praha 5, Karla
Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „MAFRA“), jakožto
provozovatele internetových serverů iDNES.cz a lidovky.cz. Obsah shora uvedených
serverů tvoří zejména autorská díla vytvořená zaměstnanci MAFRA, k nimž MAFRA
vykonává majetková autorská práva v rozsahu uvedeném v ustanovení § 58 autorského
zákona, dále autorská díla vytvořená externími dodavateli speciálně za účelem jejich užití
uvedených na serverech (či jiných médiích provozovaných či vydávaných MAFRA),
k nimž MAFRA smluvně získala výhradní licenci v neomezeném rozsahu, a autorská díla
v podobě textů či fotografií, k nimž majetková autorská práva vykonávají příslušné
agentury, a která MAFRA zpřístupňuje na shora uvedených serverech na základě
nevýhradně licence poskytnuté těmito agenturami. Obsah internetových serverů
iDNES.cz a lidovky.cz tvoří databázi ve smyslu ustanovení § 88 a násl. autorského
zákona, jejímž pořizovatelem ve smyslu ustanovení § 89 autorského zákona je MAFRA.
MAFRA je dále vlastníkem slovní ochranné známky iDNES.cz zapsané Úřadem
průmyslového vlastnictví pod číslem spisu O- 462784 (číslo zápisu 303618) pro třídy
výrobků a služeb 16, 35, 38, 39 a 41 s právem přednosti od 6. října 2008 a slovní
ochranné známky Lidovky zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem spisu
O-168276 (číslo zápisu 244912) pro třídy výrobků a služeb 9, 16, 35, 38, 41 a 42
s právem přednosti od 8. června 2001.
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Váš umělecký počin s názvem „Nelidské zdroje“, který spočívá ve zpřístupnění částečně
upraveného obsahu shora uvedených serverů pod doménovými jmény „1idovky.cz“, resp.
„lidov.ky“ a „l-dnes.cz“ bez předchozího souhlasu MAFRA představuje:
 porušení majetkových autorských práv MAFRA a externích dodavatelů k obsahu
serverů iDNES.cz a lidovky.cz, a to neoprávněným sdělováním veřejnosti
takového obsahu ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona,
 neoprávněný zásah do osobnostních práv autorů jednotlivých článků na serverech
iDNES.cz a Lidovky.cz, jejichž obsah jste pro účely svého uměleckého počinu
upravil a takto upravený jej zpřístupňujete pod jmény původních autorů,
 porušení práv MAFRA ke shora uvedeným ochranným známkám ve smyslu
ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách,
ve znění pozdějších předpisů,
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 porušení práva MAFRA, jakožto pořizovatele databáze představující obsah
serverů iDNES.cz a lidovky.cz k jím pořízené databázi, a to neoprávněným
zužitkováním této databáze ve smyslu ustanovení § 90 odst. 3 autorského zákona.
S ohledem na shora uvedené jsme dnes učinili technické opatření, abychom porušování
shora uvedených práv MAFRA, externích dodavatelů a osobnostních práv zaměstnanců
MAFRA zabránili a zároveň Vás vyzýváme, abyste se nadále zdržel neoprávněného
zpřístupňování obsahu serverů iDNES.cz a lidovky.cz. Pokud tak učiníte, budeme tím
Vaše porušení shora uvedených práv považovat za vyřízené a nebudeme z tohoto titulu
vůči Vaší osobě uplatňovat žádné finanční ani jiné nároky. Pokud ale budete nadále
porušovat shora uvedená práva nejen MAFRA, ale i externích dodavatelů a zaměstnanců
MAFRA, budeme nuceni k obraně těchto práv využít veškeré právní prostředky s tím, že
v takovém případě jsme připraveni po Vás vymáhat i bezdůvodné obohacení za
neoprávněné užití obsahu serverů iDNES.cz a lidovky.cz a porušení ostatních shora
uvedených práv MAFRA.
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