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                     Předběžná opatření se zaměřením na nekalosoutěžní jednání 

 

Předložená práce má rozsah 116 stran vlastního textu, obsahuje resumé 

v češtině a angličtině, bohatý seznam použité literatury včetně zahraniční, 

přehled judikatury, klíčová slova v češtině a angličtině. Bohatý poznámkový 

aparát dokládá, že autor s prameny dostatečně pracoval, byť se někde až příliš 

nechal vést zejména komentářovými texty. 

Volba tématu je vhodná, jeho zpracování pro svou aktuálnost v právní praxi je 

potřebné. Zvláště speciální oblast – nekalosoutěžní spory a v jejich rámci 

prozatímní ochrana – zaslouží, aby jí byla věnována pozornost i na akademické 

úrovni. 

Autor zvolil v podstatě přiměřenou systematiku: práce je rozdělena do pěti 

částí, v nichž se vedle Úvodu a Závěru zabývá nejprve právní úpravou 

předběžného opatření v občanském soudním řízení (část druhá), následuje 

exkurz do právní úpravy nekalé soutěže (část třetí) a konečně přehled právní 

úpravy předběžného opatření ve Spojených státech amerických (část čtvrtá). 

Mám však výhradu proti zařazení hmotněprávní úpravy nekalé soutěže jako 

exkurzu – vzhledem k základnímu tématu by bylo vhodnější její předřazení, a to 

pouze výběrem otázek souvisících se soudní ochranou  (konkrétně by stačila 

podkapitola 3.4. této třetí části. Takto působí celá třetí část jako vybočení 

z tématu. Naproti tomu považuji za vhodnou čtvrtou část, která poskytuje 

komparativní materiál, jejž autor – bohužel pouze částečně – využil. 

V Úvodu si autor  vytýčil cíl práce – provést kritickou analýzu a nalézt řešení 

k překlenutí identifikovaných nedostatků. To v Závěru také splnil, avšak jen  

striktně na bázi platného práva. V práci tohoto druhu by však bylo lze očekávat 

určité celkové zhodnocení právní úpravy a jejích institutů – typicky např. 

institutu jistoty (kauce), která je sice procesnímu právu historicky známa, avšak 

až do nedávné doby se neuplatňovala. Hlubší rozbor by si též vyžadovalo 

předběžné opatření ve vztahu v rozhodčímu řízení jen na okraj poznamenávám 

ke straně 19,20  posuzované práce, že otázku příslušnosti soudu řeší § 42, § 20 

a § 22 ZRŘ. 

Jádrem práce je část druhá, z níž považuji za stěžejní kapitolu 2.7. pojednávající 

o rozhodnutí o předběžném opatření. Autor zde podrobně rozebírá obsahovou 

i formální stránku usnesení o předběžném opatření. Většinou tak činí 



dostatečně, avšak některá tvrzení by přece zasloužila bližší odůvodnění (k tomu 

bude příležitost při obhajobě). Např. na str. 52 předposlední odstavec ohledně 

odmítnutí návrhu při dodatečném složení jistoty, nebo na str.54 dole 

postrádám odkaz a návaznost na § 44 OSŘ, nebo na str. 56 uprostřed kladu 

otázku, zda se skutečně navrhovateli usnesení nevyhlašuje, konečně na str. 57 

je třeba vysvětlit větu „Jedná se de facto o materiální vyjádření rozhodnutí 

soudu“. Uvedené dílčí připomínky však nepřevažují svým významem nad 

celkově kladným hodnocením. Naopak konstatuji, že bez výhrad lze akceptovat 

výklad o právní moci a vykonatelnosti. 

Pokud jde o celkové hodnocení, konstatuji, že posuzovaná práce – přes dílčí 

nedostatky – plně odpovídá požadavkům na rigorózní práce kladeným a proto ji 

doporučuji k obhajobě.  

Obhajobu doporučuji  zaměřit na vysvětlení výše uvedených připomínek, na 

doplnění komparace s americkou právní úpravou (zejména ohledně 

předpokladů prozatímní úpravy) a konečně na otázku lhůty k podání žaloby, jak 

ji autor zpracoval v části druhé, 2.10.2 (vzhledem k rozdílnosti názoru Ústavního 

soudu ČR). 

 

 

Praha, 16.3.2016                            Prof. JUDr Alena Winterová, CSc 

                                                          konzultantka  


