
ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá Předběžnými opatřeními se zaměřením na nekalosoutěžní jednání a je 

rozdělena na dvě hlavní oblasti, a to na kapitolu posuzující relevantní procesněprávní úpravu, 

kterou představuje zejména občanský soudní řád, a na kapitolu posuzující hmotněprávní 

úpravu, která je soustředěna především v občanském zákoníku. 

Prvně je přistoupeno k posouzení obecných podmínek, které jsou v zásadě společné 

pro jednotlivé typy soudního řízení. Zvláštní pozornost je přitom věnována negativním 

podmínkám řízení – překážce věci zahájené a překážce věci rozhodnuté. Následuje vymezení 

zvláštních podmínek řízení typických pro předběžná opatření, mezi nimiž lze zmínit 

především povinnost navrhovatele složit jistotu. 

Další část je stěžejní, když jsou v ní podrobně analyzovány ty nejzásadnější instituty 

předběžného opatření. Mimo jiné je rozebrán pojem „osvědčování“ rozhodných skutečností, 

který prakticky nahrazuje prokazování typické pro běžné civilní řízení. Nezanedbatelná 

je i část věnující se formulaci petitu, otázce věcné legitimace ve věcech týkajících se nekalé 

soutěže, jednotlivým způsobům rozhodování soudu, zrušení a zániku předběžného opatření, 

opravným prostředkům či dalšímu postupu po nařízení předběžného opatření. 

Pro náležitou účinnost předběžného opatření je důležitá možnost vynutit jeho respektování, 

resp. zamezit jeho porušení. Z toho důvodu je podroben kritickému posouzení i proces 

vykonávacího řízení, a to jak režim výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu, 

tak exekuční řízení. 

Přistoupeno je rovněž k rozboru důsledků, které jsou spojeny s následným zrušením 

či zánikem předběžného opatření, když nařízením předběžného opatření mohla vzniknout 

tomu, proti němuž předběžné opatření směřovalo, či třetí osobě, škoda či jiná újma. Takovou 

škodu či jinou újmu je však nutné uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě šesti měsíců od zrušení 

či zániku předběžného opatření. V opačném případě by nemohl soud vznesenému nároku 

vyhovět. Ve prospěch poškozeného naopak hovoří objektivní odpovědnost navrhovatele. 

Při podání návrhu na nařízení předběžného opatření jsou kladeny poměrně značné 

požadavky na navrhovatele. Návrh musí být bezvadný, jelikož soud nevyzývá navrhovatele 

k odstranění jeho případných vad. Důvodem jsou krátké lhůty, ve kterých musí 

soud o předběžném opatření rozhodnout. 



Předběžné opatření může být vydáno jak před zahájením řízení, tak v jeho průběhu. 

V obou případech však musí navrhovatel složit jistotu pro případ vzniku škody či jiné újmy. 

Navíc musí navrhovatel osvědčit uplatňovaný nárok a splnit další zákonné požadavky. Pokud 

zákonným požadavkům nedostojí, soud jeho návrhu nevyhoví. 

S ohledem na dočasný charakter předběžného opatření je navrhovateli uložena povinnost 

podat žalobu ve věci samé, nebyla-li doposud podána. S tím vším jsou spojeny některé 

nejasnosti, na které tato práce poukazuje a nabízí jejich řešení. 

Další kapitola se zabývá hmotněprávní úpravou nekalé soutěže, která je obsažena 

v občanském zákoníku. Aby mohlo být určité jednání posouzeno jako nekalosoutěžní, musí 

být naplněny všechny tři znaky generální klauzule. Musí jít o jednání v hospodářském styku, 

které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům 

či spotřebitelům. Uvedené tři znaky jsou v této práci náležitě rozebrány. Dále je přistoupeno 

k základnímu výčtu zákonných a soudcovských skutkových podstat nekalé soutěže. 

S ohledem na účel této práce je významné i posouzení nároků, kterých se lze v případě 

nekalosoutěžního jednání domáhat. Hmotněprávní vymezení nároků pak úzce souvisí s jejich 

uplatňováním v civilním procesu. Ve věcech nekalé soutěže a obraně proti ní se lze nejčastěji 

setkat s uplatněním zdržovacího a odstraňovacího nároku. Z toho důvodu posouzení těchto 

nároků prochází napříč celou touto prací. 

Následující kapitola obsahuje základní úpravu předběžného opatření ve Spojených státech 

amerických, včetně srovnání vybraných institutů s právní úpravou v České republice 

a předložení návrhů de lege ferenda. 

Lze uzavřít, že předběžné opatření představuje rychlý a účinný nástroj ochrany 

před nekalou soutěží, a to i přesto, že jsou na navrhovatele při přípravě návrhu na nařízení 

předběžného opatření kladeny poměrně přísné požadavky. I přes určité nedokonalosti stávající 

právní úpravy má předběžné opatření nezastupitelnou úlohu v civilním procesu. 

 


