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Téma předkládané diplomové práce považuji za velmi zajímavé a aktuální, a to i vzhledem k 
chystané novele Autorského zákona. Autorské oddměny z provozování vysílání 
prostřednictvím rozhlasových nebo televizních přijímačů na hotelových pokojích jsou v 
současnosti opět předmětem rozsáhlých diskuzí odborné veřejnosti, a to i vzhledem k 
předběžné otázce, kterou podal Krajský soud v Plzni Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci 
OSA v. Léčebné lázně Mariánské lázně. Výběr individuálního tématu proto považuji za 
přínosný. 
 
Práce je přehledně členěna do čtyř kapitol a krom jiného oceňuji i fakt, že se zabývá úzce 
zvolenou materií a čtenáře nezatěžuje historickými exkursy, obecnými úvody a jinými 
nadbytečnostmi, které je možné namnoze v obdobném typu prací potkat. Diplomant předkládá 
práci, jež je originální a prokazuje tu svou schopnost logické argumentace a samostatných 
úvah de lege ferenda. 
 
Za nejpřínosnější pak považuji pasáž, kde diplomant rozebírá hypotetický případ a dokladuje 
tu svou schopnost aplikace zákonných norem v praxi jakož i znalost mezinárodní a 
komunitární legislativy vztahující se k předmětnému problému 
 



Práce je prostá písařských chyb a obsahuje dobře fungující poznámkový aparát, seznam 
literatury je nadstandardní. Kladně hodnotím i přehledný komentář existující evropské i 
národní judikatury. 
 
 
Práci jako takovou doporučuji k ústní obhajobě, v průběhu které navrhuji prodiskutovat 
následující otázky: 

1. Soulad § 23 Autorského zákona s mezinárodním a komunitárním právem 
2. Přehled judikatury vztahující se ke zvolenému tématu. 

 
 
 
V Praze dne 25.8. 2013    JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 
 
 

 
 


