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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Navzdory relativní stabilitě relevantní právní úpravy je aktuálnost tématu dána velkým 

množstvím české i evropské judikatury, která se v oblasti nekalé soutěže zabývá velmi často 

právě klamavou reklamou. V současné době typickou příčinou aktuálnosti tématu je i blížící 

se účinnost rekodifikace soukromého práva a s ní související úvahy o dopadech na postih 

klamavé reklamy od příštího roku. 

 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Náročnost tématu plyne z relativně velkého množství dostupných pramenů, které je třeba 

odborným způsobem využít k vypracování koherentního díla věnujícímu se jedné z typických 

skutkových podstat nekalé soutěže. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Autorka si dala za cíl „podat systematický výklad problematiky klamavé reklamy a jejího 

začlenění v rámci práva nekalé soutěže“ (str. 8).  Tento cíl autorka naplnila 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Při zpracování tématu autorka postupovala samostatně a tvůrčím způsobem nakládala 

s použitými prameny. 

 

C.  Logická stavba práce 

Téma bylo z hlediska systematického řádně zpracováno. Kladem je zasazení tématu do 

celkového kontextu (historický vývoj soutěžního práva, vývoj a regulace reklamy atd.). 

Dílčí výtka z hlediska systematiky může být adresována zmínce o institutu předběžného 

opatření v kapitole 2.5.2 (vztah generální klauzule nekalé soutěže a klamavé reklamy – str. 

43). 

Rozborem rozšiřující funkce generální klauzule (str. 44) práce vybočuje ze zvoleného tématu. 

To platí též pro tu část popisované veřejnoprávní úpravy reklamy nepostihující reklamu 

klamavou. 

 



 

 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

Autorka k vypracování textu použila vysoký počet pramenů v českém jazyce, ze kterých bylo 

intenzivně čerpáno. Ocenit je třeba zejména využití rozhodnutí Rady pro reklamu. Práce 

s literaturou včetně způsobu citací odpovídá požadavkům kladeným na odborný text, jakým je 

rigorózní práce.  

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Výhoda práce spočívající v jejím širokém záběru, na druhou stranu vedla k zúžení prostoru, 

který mohl být věnován analýze jednotlivých aspektů klamavé reklamy. Někdy například 

autorka uvádí určité obecné závěry (obecné z hlediska práva proti nekalé soutěži), nevztahuje 

však tyto závěry konkrétně na problematiku klamavé reklamy, kdy se například nabízí 

demonstrace těchto závěrů na zcela konkrétních případech. Viz str. 40 a nekonkretizovaná 

zmínka o dalších osobách dotčených nekalou soutěží. 

 

Celkově však lze úroveň analýzy považovat za dostatečnou. 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní. Žádné grafy a tabulky práce neobsahuje.  

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková a gramatická úroveň textu odpovídá požadované úrovni. 

 

4.  Případné další vyjádření k práci: 

--- 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 str. 30 – Autorka uvádí, že zákonodárce v NOZ upustil od „etablovaného pojmu 

,spotřebitel´ a ponechal pouze termín ,zákazník´, což může vést podle mého názoru 

k interpretačním potížím a neshodám“. Jaké potíže a neshody má autorka na mysli? 

Lze nalézt na užití tohoto pojmu nějakých pozitiv? 

 str. 34 – Jaký význam má pro posouzení a postih reklamy jako klamavé vymezení tzv. 

relevantního trhu? 

 str. 70 – Z jakého důvodu by autorka preferovala úpravu klamavé reklamy a celého 

práva proti nekalé soutěži v samostatném zákoně? 

 str. 100 – Autorka citací odkazuje na možnost požadovat náhradu skutečné škody. 

Jakým způsobem může být klamavou reklamou způsobena skutečná škoda? 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: 

V předložené práci autorka rozhodně prokázala svou schopnost samostatné tvůrčí činnosti a 

hlubší znalosti ze zpracovávané problematiky, a proto ji lze doporučit k obhajobě.  

 

V Praze dne 18. 11. 2013 

 

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

             konzultant rigorózní práce 


