
Zlehčování jako skutková podstata nekalé soutěže 

Tato diplomová práce s názvem „Zlehčování jako skutková podstata nekalé soutěže“ se zabývá různými 
aspekty právní úpravy tohoto nekalosoutěžního jednání, které je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Práce se zabývá rovněž vývojem právní úpravy na českém území, zasazuje téma do 
evropského kontextu a srovnává některé dílčí aspekty s nizozemským právem.    
 
Skutkovou podstatou zlehčování se rozumí jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, 
výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele nepravdivý údaj způsobilý tomuto soutěžiteli přivodit újmu 
nebo uvede a rozšiřuje pravdivý údaj o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele, pokud 
je způsobilý tomuto soutěžiteli přivodit újmu.  
 
Cílem této práce byl podrobný rozbor skutkové podstaty zlehčování včetně zhodnocení jejích kladů a 
záporů, představení odborných názorů na její jednotlivé dílčí aspekty a shrnutí možností ochrany před 
zlehčovacími praktikami se zaměřením na zvláštní soukromoprávní ochranu poskytovanou občanským 
zákoníkem v oddíle pojednávajícím o nekalé soutěži. V diplomové práci byla použita zejména metoda 
deskriptivní, analytická a komparativní.   
 
Práce je rozdělena do pěti kapitol.  
 
První kapitola s názvem „nekalá soutěž“ se zabývá obecně nekalou soutěží. Kapitola je rozdělena do 
čtyř podkapitol. Ty se věnují aktuální právní úpravě nekalé soutěže, nekalé soutěži v evropském 
kontextu, nizozemské úpravě nekalé soutěže a absenci jednání v hospodářském styku.  
 
Druhá kapitola s názvem „zlehčování“ pojednává o aktuální právní úpravě této skutkové podstaty 
v České republice a v Nizozemsku. Věnuje se specifickému institutu zlehčování, kterým je v tomto 
kontextu úprava srovnávací reklamy.  
 
Třetí kapitola nese název „vývoj právní úpravy“. Tato kapitola se zabývá vývojem nekalé soutěže a 
skutkové podstaty zlehčování na českém území od konce 19. století.  
 
Čtvrtá kapitola nazvaná „zlehčování nepravdivým X pravdivým údajem“ se zabývá rozdíly ve zlehčování 
pomocí pravdivých a nepravdivých údajů. Zároveň srovnává určité aspekty s nizozemskou judikaturou.  
 
Pátá kapitola se zabývá ochranou proti zlehčování, zvláště pak oprávněnou obranou dle ustanovení § 
2984 občanského zákoníku a shrnuje možnosti ochrany před zlehčovacími praktikami se zaměřením na 
zvláštní soukromoprávní ochranu poskytovanou občanským zákoníkem v oddíle pojednávajícím o 
nekalé soutěži. 
 


