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1. Volba tématu  

 

 Předmětem posudku je  rigorózní práce věnovaná nekalosoutěžní problematice.  

Přesto, že jde o tradiční téma, které je, jak sám autor v úvodu své práce uvádí, relativně 

rozsáhle zpracováno v odborné literatuře,  zbývají otázky k řešení, jak na úrovni praktické, tak 

teoretické. Proto lze autorovu volbu označit za vhodnou.  

        

 

2. Struktura práce  a použitá metoda 

 

Na úvod práce zařadil autor relativně rozsáhlé pojednání o historickém vývoji práva 

nekalé soutěže v Evropě, v Československu a v České a Slovenské republice. Druhá kapitola 

je věnována generální klauzuli v úpravě ČR a SR, její funkci a vztahu ke speciálním 

skutkovým podstatám. V dalších kapitolách se autor postupně věnuje jednotlivým složkám 

definice nekalé soutěže a jednání v  hospodářské soutěži a v hospodářském styku, rozporu 

jednání s dobrými mravy soutěže a způsobilosti přivodit újmu jiným soutěžitelům, 

spotřebitelům anebo dalším zákazníkům. V poslední kapitole se na třech stránkách věnuje  

generální klauzuli nekalé soutěže v novém občanském zákoníku. Takto pojatá struktura práce 

je logická a přehledná. Je ale škoda, že závěr práce  neobsahuje hlavní myšlenky, k nímž autor 

při zpracování tématu dospěl, ale jen poukazuje obecně na význam generální klauzule nekalé 

soutěže.  



Autor používá deskriptivní a analytickou metodu a velmi střídmě též metodu 

komparace. Zvolený metodologický přístup neodpovídá úplně vytčenému cíli, za nějž si autor 

vytkl posoudit rozdíly  ve znění české a slovenské generální klauzule nekalé soutěže.   

  

 

3. K obsahu práce  

 

 Pokud jde o celkové hodnocení práce, je zřejmé, že je  zaměřena spíše  do minulosti. 

Výtku ale nepovažuji za zásadní, neboť definice nekalé soutěže v novém občanském zákoníku 

se od definice obsažené v českém obchodním zákoníku koncepčně ani výrazněji formulačně 

neliší. Název práce naznačuje její srovnávací zaměření. Výraznější komparaci však v textu 

postrádám.  

 Z dílčích připomínek či poznámek lze uvést  například  tyto: na s. 6 uchazeč správně 

časově umístil vznik moderního práva nekalé soutěže do 18. století. K tomu lze ovšem 

poznamenat, že nekalosoutěžní pravidla relativně moderního znění byla obsažena již 

v cechovních předpisech.  Za diskusní pokládám autorův názor (s. 21, 32), že bez zákazu 

nekalé soutěže by takové jednání bylo právem aprobované a nebylo by možné jej soudně  

napadnout, resp. uplatnit postih podle § 53 a násl. ObchZ.  Výhradu mám též k autorovu 

tvrzení prezentovanému na s. 22 o současných trendech v oblasti legislativy snažící se 

vyhnout používání příliš všeobecných či neurčitých ustanovení anebo pojmů. Mám za to, že 

vedle vysloveně „technických“ norem jsou  současnému i novému právu vlastní i  obecné či 

obecnější pojmy, čemuž se při pestrosti skutkových okolností, na něž normy dopadají, nelze 

divit.  Z námitek vztahujících se k teoretickým otázkám lze uvést např. výhradu k autorovu 

závěru, že legální definice není právní normou, s to pro absenci jejího normativního 

charakteru (s. 34). Poukázat lze v této souvislosti například na legální definice jednotlivých 

forem obchodních společností, o nichž lze těžko prohlásit, že nemají normativní povahu. Ve 

výčtu funkcí generální klauzule nekalé soutěže postrádám funkci interpretační, i když si je jí 

autor jistě vědom (s. 22 a 27). K  pojednání o srovnávací reklamě lze poznamenat, že jde o 

nepřesnost zákonného textu, když  ve skutkových podstatách nekalé soutěže je jednání, které 

zásadně zakázané není. Na s. 38 se autor zabývá ustanovením § 41 odst. 1 ObchZ. Bylo by 

zajímavé posoudit střet těchto dvou zásad, tedy požadavku svobodného rozvíjení soutěže 

s požadavkem na omezení hospodářské soutěže, jehož řešením je dle mého názoru myšlenka 

in dubio pro libertate.     Upozornit lze též na nevyváženost pojednání o hospodářské soutěži 

a hospodářském styku, když  druhému pojmu je věnována jediná stránka. Autor zde kromě 



toho, že pojem hospodářský styk je širší než pojem hospodářská soutěž, tento problém nijak 

blíže nezkoumá (tímto pojmem se zabývá i starší komercialistka – např.  Sedláček, J. 

Obligační právo III., reprint Wolters Kluwer, s. 80) .  Totéž platí o pojmu „další zákazník“. 

Autor se k jeho obsahu nevyjadřuje a odkazuje v této souvislosti na právní teorii a judikaturu.      

 Z posuzovaného textu je zřetelný zájem autora o zvolené téma a smysl pro teoretické 

myšlení. Ve větší šíři jsou v práci pojednávány otázky, které jsou v teorii a praxi relativně 

rozsáhle zpracovány  a poměrně málo místa je věnováno otázkám, resp. pojmům, které jsou 

zatím otevřené. Jak už řečeno, mělo být též více míst věnováno komparaci české a slovenské 

úpravy, resp. českých a slovenských přístupů.  

 

  

4. Formální stránka práce, seznam literatury a práce s prameny 

 

Po formální stránce má práce dobrou úroveň, nakolik mohu posoudit slovensky psaný 

text. Na použitý pramen  autor odkazuje v souladu s citačními standardy.  Pracuje též 

korektně s judikaturou, což  vyplývá i ze zaměření rigorózní práce avizovaném autorem již 

v jejím úvodu. Nepovažuji za vhodné, aby autor práci, jejímž je jediným autorem psal 

v množném čísle. Seznam literatury obsahuje reprezentativní práce české a slovenské odborné 

literatury věnované právu nekalé soutěže. Autor však nezařadit žádné odborné zahraniční 

(jiné než slovensko)  prameny.   

 

 

5. Závěr 

 

Předložená  rigorózní práce přes uvedené výhrady splňuje požadavky kladené na tento 

typ graduační práce a je proto způsobilá obhajoby.   
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