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Oponentský posudek k rigorózní práci pana Mgr. Martina Kartnera
na téma „Španělské právo nekalé soutěže – srovnání s českou úpravou“

1.Formální úroveň práce   
Autor  věnuje  samotnému  zpracování  tématu  112  stran  textu,  čímž   naplňuje 
požadavek kladený na rigorózní práci. 
Stejně  tak  jazyková  a  gramatická  úroveň  textu  odpovídá  standardům rigorózní 
práce.  Vytkl  bych  jedině  užívání  zkratek  jednotlivých  předpisů  v  textu  i  v 
případech, kdy nejsou užity v souvislosti s konkrétním ustanovením. Dále autor v 
textu často užívá obraty typu „je vhodné / zajímavé zmínit“,  které v odborném 
právním textu působí spíše nepatřičně.

2.Obsahová úroveň práce  
Práce  se  zabývá  obecně  právem  nekalé  soutěže  a  to  především  komparativní 
metodou, když srovnává úpravu španělskou a českou. Toto téma je třeba ocenit 
jako  vskutku  aktuální,  neboť  oblast  práva  postihu  nekalé  soutěže  prochází  v 
posledních letech bouřlivým vývojem judikatorním i legislativním. Mnohé impulsy 
tohoto vývoje  jsou přitom komunitárního původu.  Je proto třeba přivítat,  že se 
práce věnuje právnímu řádu dalšího členského státu EU, který musí absorbovat 
tytéž komunitární podněty.
Systematika byla vhodně zvolena, když se v úvodu autor věnuje obecným otázkám 
historického vývoje a celkového zakotvení práva proti nekalé soutěži v právním 
řádu.  Navazuje  rozborem  generálních  klauzulí  a  jednotlivých  zvláštních 
skutkových  podstat  (systematizovaných  do  jednotlivých  oblastí)  a  speciálně 
reklamě. Závěrečné kapitoly jsou věnované procesním institutům, návrhu úpravy 
nekalé soutěže v občanském zákoníku a závěrečnému shrnutí.
Celkově je třeba hodnotit rigorózní práci jako zdařilou, když se autorovi podařilo 
vyčerpat  zvolené téma a ve svém rozboru zohlednit  kromě právních předpisů i 
judikaturu. Zjištěné rozdíly obou úprav komentuje a zaujímá stanoviska de lege 
ferenda. Hodnotí i dopady nedávné novely obchodního zákoníku č. 152/2010 Sb. či 
španělské novely z r. 2009.
Obecným negativem práce je její příliš široké zaměření. Již volba komparace tak 
široké škály právní úpravy, jakou je nekalá soutěž, klade na autora zvýšené nároky, 
aby se vyvaroval prostého popisu úprav obou zemí a pouze mechanicky porovnával 
jednotlivá ustanovení (pozn.: nutno podotknout, že touto vadou práce netrpí). Autor 
však  dle  mého  názoru  poněkud  nešťastně  rozebírá  i  problematiku  regulace 
omezování hospodářské soutěže a to v míře přesahující vhodné zakotvení práva 
proti  nekalé  soutěži  do  celkového  kontextu.  Vhodnějším  by  rozhodně  bylo 



například  zaměřit  se  více  na  implementaci  směrnice  o  nekalých  obchodních 
praktikách do obou právních řádů a zejména na dopad této směrnice na celkové 
chápání  a  vymezení  nekalosoutěžního  práva  (komparativní  a  obecné  zaměření 
tématu přímo vybízí k tomuto zkoumání).
Dále postrádám v práci výraznější zaměření na institut průměrného spotřebitele, 
jehož  redefinice  v  českém  právu  je  nositelem  výrazného  posunu  v  chápání  a 
rozsahu  nekalosoutěžní  ochrany.  Navíc  španělské  vymezení  průměrného 
spotřebitele bylo dle prof. Hajna (spolu s italským pojetím) hlavním inspiračním 
zdrojem Evropského soudního dvora při konstituování pojetí  tzv. komunitárního 
(poučeného) spotřebitele.  Proto by mne alespoň při  obhajobě této práce zajímal 
názor autora na vývoj španělského pojetí průměrného spotřebitele.
Z dílčích pasáží, které mohou být předmětem diskuse při obhajobě, uvádím:

− str. 44 – V souvislosti s rozborem souladnosti či rozpornosti jednání s dobrými 
mravy  hospodářské  soutěže,  resp.  požadavkem  dobré  víry,  dospěl  autor  k 
závěru, že „oba instituty v podstatě zakazují jednání, jež osoby dotčené tímto 
jednáním považovaly za jednání v hospodářské soutěži závadné“. Jak se tento 
závěr slučuje právě s koncepcí průměrného spotřebitele?

− Str. 104 (pozn. pod čarou č. 135) – V rámci obrany proti nekalé soutěže lze 
využít i žaloby na určení. V jakých případech, s jakým cílem?

3.Práce s     prameny   
Autor  k vypracování  textu  použil  dostatečný  počet  pramenů  v českém  a 
španělském jazyce. Seznam literatury je uveden bez jakékoliv systematiky (nikoliv 
v abecedním pořadí, bez rozdělení na monografie a časopiseckou literaturu).

4.Závěrečné zhodnocení   
Lze konstatovat, že v předložené práci autor prokázal svou schopnost samostatné 
tvůrčí  činnosti  a  hlubší  znalosti  ze  zpracovávané  problematiky,  a  proto  ji  lze 
doporučit k obhajobě. 
Při  obhajobě  by  se  autor  měl  zaměřit  oblasti  naznačené  v  druhé  části  tohoto 
posudku:

− na problematiku průměrného spotřebitele

− na možnost využití určovací žaloby

− a na dopad směrnice o nekalých obchodních praktikách na českou a španělskou 
koncepci nekalé soutěže.

V Praze dne 10. 1. 2011

      JUDr. Daniel Patěk, Ph. D.
       oponent rigorózní práce


