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Abstrakt 
Název práce: Řízení před SDEU ve věci C-351/12, OSA 

 

Práce se zabývá komplexním zhodnocením řízení před Soudním dvorem 

Evropské unie ve věci C-351/12, OSA, a to od podání žádosti o rozhodnutí o 

předběžných otázkách Krajským soudem v Plzni až po rozsudek ve věci samé. V řízení 

ve věci C-351/12, OSA, byly Soudním dvorem EU zodpovězeny celkem tři předběžné 

otázky: (i) zda je v rozporu s právem Evropské unie, aby výjimky stanovené § 23 větou 

třetí českého autorského zákona požívala i lázeňská zařízení a neplatila tak autorské 

odměny za televizory či rádia umístěná na jejich pokojích, (ii) zda se unijní směrnice 

lze dovolávat vůči jednotlivcům a (iii) zda monopol pro jednoho kolektivního správce 

neodporuje legislativě Evropské unie a zda monopolní kolektivní správce nezneužívá 

svého dominantního postavení. 

Úvod práce krátce představuje zvolené téma a strukturu práce. 

První kapitola je věnována skutkovým okolnostem řešeného případu, úvodu do 

problematiky a argumentaci stran sporu v původním řízení. 

Kapitola druhá se zaměřuje na první položenou předběžnou otázku, přičemž 

popisuje rozhodná ustanovení vnitrostátních, mezinárodních a unijních právních 

předpisů, právní osud výjimek v § 23 autorského zákona i relevantní judikaturu SDEU a 

přidává pohled autora práce na možné zodpovězení první předběžné otázky. 

Třetí kapitola je tvořena studií druhé a třetí položené předběžné otázky, když 

shrnuje vnitrostátní a unijní právní předpisy, předchozí judikaturu Soudního dvora EU; 

její součástí je rovněž komentář ke druhé a třetí předběžné otázce. 

Čtvrtá kapitola je představována přehledem a detailním popisem všech 

písemných vyjádření, jež ve věci OSA předložily členské státy a Komise a rovněž 

stanoviskem generální advokátky. Kapitola přibližuje i průběh ústního jednání před 

Soudním dvorem, které bylo cele věnováno třetí předběžné otázce. 

Kapitola poslední pojednává o rozsudku Soudního dvora ve věci samé, který byl 

vyhlášen dne 27. 2. 2014. Zhodnoceny jsou závěry Soudního dvora, jež učinil ke všem 

předběžným otázkám. 

Závěr pak obsahuje stručné shrnutí práce.  

 


