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Předkladatel práce si za téma zvolil rozbor konkrétního případu řešeného Soudním 
dvorem Evropské unie, což je poměrně neobvyklé. Vzhledem k tomu, že soudní 
dvůr řešil předběžné otázky vznesené českým soudem, je předmětem práce nejen 
právo komunitární, ale i národní. Proto považuji výběr tématu za vhodný a 
vzhledem k povaze práce za přiměřený. 
 
Případ, který je předmětem předkládané práce je řešením předběžné otázky, kterou 
podal Krajský soud v Plzni Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci OSA v. 
Léčebné lázně Mariánské lázně. Rozhodnutí SDEU bylo v tomto případě ostře 
sledováno nejen kolektivními správci, ale i majiteli lázeňských zařízení, neboť se 



jednalo o otázku placení poplatků za televizní a rozhlasové přijímače umístěné na 
pokojích lázeňských zařízení. Jinými slovy šlo o to, zda výjimka pro nemocniční 
zařízení stanovená v § 23 českého autorského zákona platí i pro pokoje lázeňských 
zařízení.  
 
Samotný §23 má poměrně pestrou historii, která nepřímo dokumentuje i vývoj 
náhledu na výjimky a omezení ze strany orgánů EU, jakož i národních 
zákonodárců. Předkladatel popisuje tento vývoj v podkapitole 2.2., kde dokazuje 
bezpečné teoretické základy a znalost související národní legislativy. 
 
Za přínosný pak považuji detailní rozbor judikatury SDEU související 
s předmětnými předběžnými otázkami, kdy pisatel práce prokazuje schopnost 
analytického uvažování, jakož i precizní právní argumentace. 
 
Po formální stránce nelze práci mnoho vytknout, je logicky správně členěna a 
obsahuje bohatý a dobře fungující poznámkový aparát. Rozsahem převyšuje nároky 
kladené na obdobný druh prací. 
 
Práci jako takovou doporučuji k obhajobě, v průběhu které se doporučuji zaměřit 
na komentář rozhodnutí SDEU v dané věci a podrobněji pak na přeshraniční 
kolektivní správu autorských práv. 
 
 
 
V Praze dne 20.1. 2015   JUDr. Alexandra Wunschová Pujmanová 
 
 


