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POSUDEK OPONENTA RIGORÓZNÍ PRÁCE 

 
 

Jméno rigorózanta: Mgr. Jiří Duba 

Téma práce: Předběžná opatření se zaměřením na nekalosoutěžní jednání 

Rozsah práce: 112 stran vlastního textu 

1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Rigorózantem zvolené téma lze považovat nikoliv za nové, nýbrž za aktuální. 
Problematika předběžných opatření bývá velmi častým tématem diplomových i 
rigorózních prací. Rigorózant ovšem toto téma zúžil, neboť se zaměřil na problematiku 
nekalé soutěže a tedy na prozatímní ochranu před nekalosoutěžním jednáním. 
Hodnocená práce pak poskytuje solidní základ pro diskurz na tomto poli právní 
problematiky. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
Zpracování rigorózantem zvoleného tématu vyžaduje znalosti teoretického pojetí 
právního institutu, který patří mezi instituty zajišťovacího řízení, přičemž této 
problematice je tradičně věnována značná pozornost a dále na speciální oblast nekalé 
soutěže. Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, při čemž lze čerpat z 
monografické i časopisecké literatury, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na 
práce tohoto druhu.  
Rigorózant  rovněž proklamuje, že bude brát zřetel na judikaturu. Takovýto záměr je 
třeba hodnotit pozitivně, neboť je to právě judikatura soudů, která významně dotváří 
každodenní právní praxi. 
Autor přistoupil na základě svých teoretických poznatků ke zvolenému tématu vhodně. 
Poznatky získané studiem odborné literatury dokázal použít k poměrně zdařilému 
zpracování zvoleného tématu. Z níže nastíněného formálního členění práce vyplývají i 
následující použité právně hermeneutické metody, tedy metody zkoumání práva. 
Rigorózant použil převážně metodu analytickou, která vykládá právo pomocí rozložení 
tohoto celku na jednotlivé části, což vede ke snazšímu pochopení jednotlivých institutů 
za použití metody gramatické, která je základní metodou pro vnímání psaného textu 
zákona. 
Níže bude posouzeno, zda si rigorózant tyto teoretické (i praktické) otázky dostatečně 
osvojil, zda je jeho práce s těmito základními východisky koherentní. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Po formální stránce je práce členěna do jednotlivých částí (celkem pěti). Těžiště práce 
je obsaženo ve druhé a třetí části. Jednotlivé části se přehledně člení na menší celky.  
V úvodu seznamuje rigorózant čtenáře s obsahem a cíli své práce. V části druhé se 
autor věnuje institutu předběžného opatření. Zaměřil se podrobně na dílčí otázky 
(pojednává nejen o nalézacím řízení, ale i o důsledcích nerespektování nařízeného 
předběžného opatření včetně problematiky náhrady škody nebo jiné újmy), které 
zodpovídá nejen za pomoci odborné literatury, ale především relevantní judikatury. 
V části třetí se autor zabýval problematikou nekalé soutěže. Možná by bylo vhodnější 
nenazvat kapitolu exkurzem, neboť má (jak vyplývá z názvu práce) právě tato 
problematika tvořit těžiště celé práce. Část čtvrtá má být komparací s právní úpravou 
zvolené problematiky ve Spojených státech amerických. Hodnocená práce je ukončena 
závěrem, ve kterém autor uvádí dílčí závěry, k nimž v práci dospěl a vyslovuje své 
vlastní hodnocení ovšem pouze de lege lata, ačkoli v pracích tohoto typu by se daly 
očekávat návrhy de lege ferenda. Kromě těchto částí jsou zvlášť vyčleněny seznam 
použitých pramenů a literatury, resumé, cizojazyčné resumé a seznam klíčových slov. 
Po formální stránce je členění práce vyhovující požadavkům kladeným na práce tohoto 
druhu. 
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4. Vyjádření k práci 

 
Vzhledem k níže uvedenému lze práci hodnotit jako zdařilou rigorózní práci, v níž je 
zvolené téma zpracováno přehledně a neobsahuje zásadní věcné chyby. Drobné 
nedostatky budou popsány níže v bodě 6. 1. Kladem práce je úspěšné shromáždění 
názorů z odborné literatury, které autor v práci uvedl, přičemž se nejen nevyhýbal 
sporným názorům, ale snažil se k nim zaujmout i své vlastní stanovisko (např. na s. 10, 
30, 40 až 41, 74, 76, 77, 85 a na dalších místech práce) a dále i pěkná autorova 
argumentace s judikaturou (např. na s. 68, 69, 99 i na dalších místech práce). Výtku 
mám pouze k části čtvrté, která je pouhým popisem zahraniční právní úpravy, ale nikoli 
komparací. Proto lze uzavřít, že práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práci. 
 
Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje dokument 
čítající 10216 (!) stran, představující 299 dokumentů obsahujících shody. Míra shody 
však v žádném dokumentu nepřesahuje 5%. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý 
dokument prostudovat, lze konstatovat, že nalezené shody se týkají povětšinou názvů 
právních předpisů či citací zákonných textů či judikatury, které logicky musí být shodné. 
Na základě uvedené kontroly shod tedy nelze učinit závěr o tom, že by rigorózant 
nepostupoval při tvorbě práce lege artis. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cílem rigorózní práce bylo popsat, kriticky 
analyzovat a nalézt řešení k překlenutí 
identifikovaných nedostatků zvolené problematiky. 
Autor tento cíl splnil.  

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Z práce je zřejmé, že rigorózant vyhledal četnou 
literaturu, ať už monografického či časopiseckého 
rázu a rovněž vyhledal relevantní judikaturu. Autor 
se s prameny nejen řádně seznámil, nýbrž s nimi 
také náležitě pracoval, jak dokládají četné odkazy 
uváděné průběžně v textu. Lze uzavřít, že autor 
při zpracování postupoval natolik samostatně, 
nakolik se očekává od autora tohoto druhu 
práce. 

Logická stavba práce Z hlediska logické stavby práce nelze autorovi nic 
zásadního vytknout. Lze shrnout, že systematika je 
zvolena vhodně a přehledně. Podrobně k této 
problematice viz bod 3. Lze uzavřít, že logická 
stavba práce je vhodná a že práce z tohoto 
hlediska splňuje požadavky kladené na práce 
tohoto druhu. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autor pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje (práce obsahuje celkem 324 odkazů 
včetně odkazů na judikaturu soudů).  
Seznam použité literatury je přehledný. Ze 
seznamu vyplývá, že autor pracoval s téměř 
padesáti odbornými publikacemi, ať už 
monografického či časopiseckého charakteru. To je 
vzhledem k požadavkům na práce tohoto druhu 
více než postačující. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor zvolené téma zpracoval zevrubně a 
důkladně. Kladně lze hodnotit především jeho 
systematičnost. Opomenuta nezůstala ani hlavní 
judikatura, což je vzhledem ke stanovenému cíli 
práce zcela nezbytné. Lze tedy uzavřít, že autor 
zvolené téma zpracoval a vyčerpal řádně. 
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Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů odpovídá průměrné normostraně. Součástí 
práce nejsou grafy či tabulky, což je vzhledem k 
danému tématu pochopitelné. Lze uzavřít, že 
úprava odpovídá požadavkům kladeným na 
práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po stránce jazykové i stylistické na dobré 
úrovni. Autor pouze mohl v textu odlišit kulaté a 
hranaté závorky (např. na s. 44), dále práce 
obsahuje snad pouze jeden drobný překlep (na s. 
75). Jazyková a stylistická úroveň práce je tedy 
na poměrně dobré úrovni. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
 6. 1. Připomínky: 
 
 Z textu na s. 8 vyplývá, že jde o fakultativní předstupeň v řízení ve věci samé, vždyť 
může být vydáno i v průběhu řízení, 
 na s. 12 popisuje autor „příslušnost“, ale čtenář aby si domyslel, že jde o místní 
příslušnost, navíc bych doporučovala nejprve vyřešit příslušnost věcnou a pak teprve místní 
(což autor činí až posléze), 
 na s. 21 až 22 - pokud se má řešit reakce soudu na podání u nepříslušného soudu - 
pak se nutně musí rozlišit chyba ve věcné a místní příslušnosti!, 
 na s. 25 mi není zřejmé, proč u vymezení pojmu procesní způsobilost nepracuje se 
zákonnou úpravou, 
 na s. 26 dole - kdy jde o „totožnost věci“?, 
 na s. 30 - je velmi pěkná polemika autora práce s odbornou literaturou v souvislosti 
s problematikou zamítnutí nároku na odstranění závadného stavu a zda je či není překážkou 
věci pravomocně rozhodnuté, vhodně navazuje poznámkou na problém související 
s možností vynutit splnění uložené povinnosti třetí osobou (která není oprávněným ani jeho 
právním nástupcem), 
 na s. 37 mi není z poznámky pod čarou 88 zřejmé - zda jde o osvobození ze zákona - 
§ 75b odst. 3, 
 na s. 40 - jaký je názor autora na možnost podat odvolání proti usnesení o uložení 
povinnosti složit doplatek jistoty, 
 na s. 42 - zvolený judikát NS - mám pochybnosti o tom, zda NS pochopil rozdíl mezi 
věcnou a procesní legitimací (jde spíše o procesní způsobilost), 
 na s. 43 - výraz „otočené důkazní břemeno“?, 
 na s. 51 - o co autor opírá svůj závěr, že jde o „frekventované“ rozhodnutí, 
 na s. 54 - u zastavení řízení - chybí, pokud navrhovatel vezme zpět svůj návrh, 
 na s. 60 - nevhodné vyjádření dole - „rozsudky … jsou vykonatelné právní mocí“, 
 na s. 71 - o jakou neplatnost se jedná?, 
 na s. 78 - a co bezvýslednost jako možnost skončení vykonávacího řízení. 
 
 
 6. 2. Otázka k zodpovězení při ústní obhajobě práce: 
  
 Při obhajobě práce se rigorózant může zaměřit na problematiku ustanovení § 169 
odst. 2 o. s. ř., tedy na otázku, zda má usnesení o nařízení předběžného opatření obsahovat 
odůvodnění. O této problematice je možné hovořit nejen z pohledu pozitivního práva, ale i 
s ohledem na relevantní judikaturu. 
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Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, splňuje požadavky kladené 
na rigorózní práce, tj. prokázat schopnost 
k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané tématiky, a proto 
doporučuji její přijetí k ústní obhajobě. 

 
 
V Praze dne 6. června 2016 
 
 
        _________________________ 

JUDr. Dita Frintová, Ph. D. 
oponent rigorózní práce 


