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Diplomant si za téma své diplomové práce vybral problematiku aplikace výjimek 
a omezení autorských práv v praxi lázeňských zařízení, což je bezesporu 
přínosné, vzhledem k nedostatku monografických materiálů vztahujících se k 
tomuto okruhu otázek. I přes zmíněný nedostatek pramenů prokazuje diplomant 
jednoznačně svou schopnost třídit dostupné prameny a vyvozovat z nich logické 
závěry. 
 
Práce je přehledně členěna do čtyř kapitol, přičemž v kapitole první autor čtenáře 
nejprve seznamuje s historickým vývojem zákonných výjimek v národní 
legislativě, nepopisuje však veškeré zákonné výjimky, ale soustředí se na 
ustanovení, které je předmětem jeho diplomové práce, a sice na § 23 Autorského 
zákona, kde je stanovena výjimka z definice provozování rozhlasového či 
televizního vysílání. Jedná se o výjimku pro ubytovací a zdravotnická zařízení, 
která s sebou přinesla řadu debat, a to jak v laických, tak i odborných kruzích. 



 
Kapitola druhá se soustředí na přehled judikatury v dané oblasti. Kapitola je 
systematicky správně rozdělena na dvě části, a sice na judikaturu obecných 
soudů České republiky, kde autor komentuje celkem sedm rozhodnutí a na 
judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Zajímavé je sledovat odlišnosti 
jednotlivých rozsudků, jakož i předběžnou otázku ve věci OSA v. Léčebné lázně 
Mariánské lázně, která zatím nebyla Soudním dvorem Evropské unie 
zodpovězena. 
 
Třetí část práce je věnována případové studii, kdy autor na analýze 
hypotetického případu dokazuje bezpečné zvládnutí zákonných norem, jakož i 
svoji schopnost jejich aplikace v praxi. Nad rámec výše uvedeného autor 
prokazuje i své znalosti v oblasti procesního práva. 
 
Poslední čtvrtá kapitola pak navazuje na případovou studii a komentuje tu možné 
rozhodnutí soudu, a to z pohledu mezinárodních smluv, práva Evropské unie, 
jakož i z pohledu práva vnitrostátního. Diplomantův erudovaný rozbor 
mezinárodních úmluv z pohledu jejich souladu s aktuálním zněním § 23 
Autorského zákona je nadstandardním a prokazuje autorovo hluboké pochopení 
dané problematiky v kontextu mezinárodního a následně i komunitárního práva, 
jakož i schopnost samostatného uvažování. 
 
Z formálního hlediska je práce prostá písařských chyb, obsahuje dobře fungující 
poznámkový aparát. 
 
Práce obsahově i formálně splňuje podmínky kladené na obdobný druh prací a v 
závislosti na ústní obhajobě ji předběžně hodnotím známkou výborně. 
 
 
 
 
V Praze dne 27.8. 2013        JUDr. at Mg.A. Petra Žikovská 


