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Abstrakt 

 

Právní postih nekalé soutěže 

 

 Právo proti nekalé soutěži má v České republice poměrně dlouhou tradici. Po 

rekodifikaci soukromého práva je základ právní úpravy nekalé soutěže obsažen 

v občanském zákoníku jakožto základním kodexu obecného soukromého práva. Další 

právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži jsou zakotveny v občanském právním 

řádu, přičemž v posledních desetiletích do systému právního postihu nekalé soutěže 

pronikly i prvky úpravy veřejnoprávní.  

 Cílem diplomové práce je představit systém právního postihu nekalé soutěže 

v České republice, přičemž hlavní důraz je kladen na právní úpravu obsaženou 

v soukromoprávních předpisech, tedy v občanském zákoníku a občanském soudním řádu. 

Text práce se zaměřuje mimo jiné na srovnání jednotlivých prostředků ochrany s dřívější 

úpravou obsaženou v obchodním zákoníku a na změny, které na právní postih nekalé 

soutěže dopadly v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku.  

 Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola nejprve krátce představuje právo 

proti nekalé soutěži a zasazuje jej do mezinárodního a evropského kontextu. Dále se 

zmiňuje o významu generální klauzule nekalé soutěže, včetně jejího vztahu se zvláštními 

zákonnými skutkovými podstatami nekalé soutěže.  

 Druhá kapitola pojednává o subjektech, které jsou aktivně a pasivně legitimovány 

ve sporech z nekalé soutěže. Postupně je podán výklad pojmů soutěžitel, zákazník, 

právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů a zákazníků, rušitel a osoba pomocná.  

 Třetí část práce je stěžejní a zabývá se soukromoprávním postihem nekalé soutěže. 

První podkapitola představuje jednotlivé nároky, které osobám aktivně legitimovaným 

přiznává občanský zákoník. Postupně je podán výklad o nárocích zakotvených 

v ustanovení § 2988 OZ, tedy o nároku zdržovacím, nároku odstraňovacím, nároku na 

náhradu škody, nároku na přiměřené zadostiučinění a konečně nároku na vydání 

bezdůvodného obohacení. Krátce je zmíněna také problematika promlčení uvedených 

nároků. Tuto první podkapitolu uzavírá stručný přehled doplňujících právních prostředků 

ochrany, které jsou dále zakotveny v občanském zákoníku. Druhá podkapitola se zabývá 

instituty zakotvenými v občanském soudním řádu, konkrétně předběžným opatřením a 
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uveřejněním rozsudku. Poslední třetí podkapitola se zaměřuje na některé zvláštnosti 

řízení v nekalosoutěženích sporech.  

 Čtvrtá závěrečná kapitola podává stručný výklad o veřejnoprávním postihu nekalé 

soutěže, tedy o některých prostředcích, které jsou zakotveny v předpisech správního a 

trestního práva.  


