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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Zvolené téma umožňuje podchytit vývojové tendence této oblasti obchodního práva. Proto jej 
lze, ačkoliv v celkovém souhrnu příliš novosti nevykazuje, považovat za relativně aktuální. 
Paradoxní je, že dle vlastních slov si autor téma vybral pro jeho vysokou aktuálnost.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody).
Střední náročnost tématu je dána mnohostí pramenů a relevantních předpisů, což na jednu 
stranu usnadňuje shromáždění informací, na druhou stranu je diplomant nucen zvolit 
(vyselektovat) informace pro téma nosné a podnětné a na jejich základě nastínit vývojové 
rysy  a tendence českého práva proti nekalé soutěži. Jedná se totiž o téma, u něhož nelze 
komplexně zpracovat všechny skutečnosti vztahující se k českému právu proti nekalé soutěži, 
neboť jejich množství a limitovaný  rozsah diplomové práce by zákonitě vedl ke zvýšené 
popisnosti a v podstatě banálnosti výsledného textu, čehož je bohužel posuzovaná práce 
smutným příkladem.

3. Kritéria hodnocení práce:

A.  Splnění cíle práce
Diplomant si dal za cíl komplexně popsat vývoj práva proti nekalé soutěži na našem území od 
počátku do současnosti. Dále si vytkl zohlednit  mimo jiné politickou situaci, rozvoj 
technologií, obchodního práva a marketingu (str. 6 až 7).  

Pokud jde o popis vývoje samotné právní regulace, autor zcela opomenul nekalosoutěžní 
úpravu v novelách hospodářského zákoníku. Především však zcela rezignoval na slibované 
zohlednění celkového kontextu tvorby, výkladu a aplikace práva proti nekalé soutěži. Přitom 
právě tento postup by práci mohl posunout na vyšší kvalitativní úroveň než snaha popsat 
jednotlivé právní úpravy.

B.  Samostatnost při zpracování tématu
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Předložená práce v zásadě pouze předkládá popis jednotlivých vývojových etap práva proti 
nekalé soutěži. Autor takřka rezignuje na snahu zobecňovat jednotlivé vývojové tendence 
nebo náhledy zákonodárce či judikatury na dílčí nekalosoutěžní problémy. 

Světlou výjimkou je například na str. 24 v souvislosti s popisem prvorepublikového 
správněprávního postihu pyramidových her poukaz na aktuální úpravu. Bohužel však již u 
navazujícího popisu prvorepublikové úpravy prémiových obchodů autor na takovou 
komparaci se současným stavem rezignuje. Samozřejmě se jedná o otázky v literatuře 
obvykle opomíjené, což  je dáno jejich recentním zaměření. Ale právě časově široké zaměření 
tématu musí vést k soustředění na tyto dílčí oblasti, které budou zkoumány v „běhu doby“, tj. 
jak na ně bylo průběžně nahlíženo.

Smutným dokladem v tomto směru je pak obsah stránky č. 11, na níž autor stručně popisuje 
vymezení a vývoj soudcovských skutkových podstat. Kromě vad citačních (viz část  D tohoto 
posudku) zde autor pouze naznačil dynamiku práva nekalé soutěže spočívající zejména 
v postupném tolerování dříve postihovaných jednání a to buď formou legislativních zásahů či 
judikatorního vývoje reflektujícího obecné aspekty hospodářské soutěže, jimž se přislíbil 
diplomant věnovat v této práci. Hlavní otázky, jež měly přitáhnout pozornost  autora, tak byly 
odbyty stručnou poznámkou (navíc bez korektních odkazů na prameny, z nichž tato zjištění 
převzal – viz níže).

Taktéž na str. 35 zmiňuje srovnávací reklamu, jejíž regulace byla převzata z evropské úpravy. 
Pokud jde o předchozí stav, jen se omezuje na konstatování, že do implementace byla 
srovnávací reklama u nás zakázána. Nijak nerozvádí negativní pohled judikatury 
prvorepublikové a „předimplementační“ (včetně důvodů takového postoje).  Dynamické 
vyznění zvoleného tématu proto bylo zcela popřeno. 

S ohledem na zvolené téma je též  nepochopitelné, že popisuje nové evropské pojetí tzv. 
průměrného spotřebitele nedávno adoptované na našem území, aniž by  se zabýval chápáním 
průměrného spotřebitele v předchozím období.

C.  Logická stavba práce

Obecně by bylo možné akceptovat systematiku založenou na obecném úvodu do 
problematiky postihu nekalé soutěže (zde možná příliš širokého), chronologickém rozboru 
jednotlivých úprav a závěrečného shrnutí. S ohledem na povahu tématu by však v takovém 
případě měl být  dán hlavní prostor právě závěrečnému shrnutí, v němž  by  byl analyzován 
vývoj jednotlivých aspektů nekalosoutěžní regulace.

Otázkou je, zda byl s výjimkou naplnění požadovaného rozsahu práce výrazným přínosem 
popis jednotlivých skutkových podstat na stranách 33 až 52 ve vazbě na obchodní zákoník 
s provazbami na nový občanský zákoník (srovnání s prvorepublikovou úpravou chybí).

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací
Autor k vypracování textu použil relativně nízký  počet (výlučně českých) pramenů. 
Internetové zdroje jsou nedostatečně identifikovány a v práci citovány způsobem 
nasvědčujícím spíše tomu, že je citováno z tištěných periodik.
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Dokladem nedostatečné redakce výsledného textu nebo i výraznějších vad při zpracování 
práce je obsah seznamu evropských předpisů. V něm je uváděna i Pařížská unijní úmluva (?!), 
směrnice 2006/114/ES je uvedena dvakrát a její předchůdkyně z roku 1984 je z neznámých 
důvodů uvedena v anglickém znění.

Vývoj a vymezení soudcovských skutkových podstat (str. 11) není nikterak doloženo odkazy 
na judikaturu, ba dokonce ani odkazy na závěry doktríny. 

U rozhodnutí vrchních soudů absentuje odkaz na pramen. Nedostatečné dokládání tvrzení 
konkrétními prameny lze nalézt též na str. 31, kde diplomant hovoří o časté kritice ČR ze 
strany EU za neřešení katalogových podvodů, aniž by toto tvrzení doložil jediným odkazem.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)
Práce je silně deskriptivní, autor nevyužil potenciálu tématu a naopak upadl do pasti 
popisnosti, když pouze chronologicky skládá za sebou úpravy z jednotlivých období. Při 
snaze o hlubší analýzu by stěží mohl na str. 23 umístit v podstatě jen stručný popis o úpravě 
trestněprávní ochrany v prvorepublikovém zákoně a nezkoumat, jak se vyvíjel trestní postih 
nekalé soutěže v následujících obdobích.

Spíše řemeslnému zpracování tématu a nedostatečné redakci finální práce nasvědčuje i silná 
fixace na úpravu v obchodním zákoníku, která je často předestírána jako aktuální úprava – viz 
úvodní poznámka v části 4. tohoto posudku či samotný  závěr práce, který  je věnován 
hodnocení „stávající úpravy v obchodním zákoníku“.

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce je standardní, žádné tabulky a grafy práce neobsahuje.

G.  Jazyková a stylistická úroveň
Jazyková a stylistická úroveň textu v zásadě odpovídá standardům diplomové práce s těmito 
dílčími výjimkami:

- „viz“ není zkratkou, nezakončovat tečkou
- nadužívání velkých písmen (Usnesení, Rozsudek, Evropská Unie)
- poznámky pod čarou jsou větami – nutno ukončovat tečkou.

4.  Případné další vyjádření k práci:
• str. 9 – Definice nekalé soutěže je neaktuální, a to i pro obchodní zákoník v jeho 

naposledy  účinném znění, které uvádí na str. 11 (zde však s nesprávným označením 
coby aktuálním znění generální klauzule – dle prohlášení na straně 2 byla práce 
uzavřena v únoru 2014).

• str. 11 – „Právo nekalé soutěže jako právo soudcovské … je z velké části ovlivněno 
judikaturou a konkrétním rozhodováním soudů“. V čem autor spatřuje rozdílnost 
těchto dvou jevů??

• str. 14 – Definice průměrného spotřebitele není uvedena v článku 18 směrnice o 
nekalých obchodních praktikách. 
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• str. 16 – Rakousko – Uhersko vzniklo roku 1867, nelze jako příklady předpisů z jeho 
doby uvádět předpisy z roku 1758 a 1817.

• str. 17 – Bruselská revize PUÚ významná pro rozvoj práva proti nekalé soutěži 
nepochází z roku 1990.

• str. 22 – Co konkrétně znamená tvrzení, že zákon z roku 1927 se „přidržel zužujících 
znaků ,hospodářského styku´“?

• str. 22 a 23 – Autor na dva způsoby opakuje zákonnou definici soutěžitele (ZPNS 
1927).

• str. 28 – Hovořit  o československém poválečném období jako socialismu je silně 
nepřesné, když i vedoucí činitelé deklarovali dosažení socialismu až v ústavě z roku 
1960.

• str. 32 – Změna generální klauzule dle katalogové novely  nebyla přejata do nového 
občanského zákoníku, ale naopak jeho navrhovaným zněním byla inspirována.

• str. 53 – Do § 50a obch. zák. nebyla s účinností od 1. ledna 2001 implementována 
směrnice 2006/114/ES.

• str. 56 – Autor si protiřečí, když nejprve uvádí, že česká koncepce nekalé soutěže stojí 
na rozporu s dobrými mravy  soutěže na rozdíl od přístupu německého nebo 
rakouského stojícího na rozporu s dobrými mravy obecně, aby v závěru práce 
konstatoval, že německý zákon v roce 2004 opustil tento koncept.

• str. 60 – Pařížská unijní úmluva uváděna jako komunitární předpis (!!!).

Některé z výhrad jsou spíše historického rázu, ale s ohledem na specifický  charakter tématu 
jim to příliš neubírá na závažnosti.

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
S ohledem na úroveň práce je předčasné formulovat otázky k zodpovězení při obhajobě, 
ačkoliv dílčí dotazy lze implicitně abstrahovat z předchozí části posudku.

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň:

Práce vykazuje vady formální a vady citační (resp. práce s prameny obecně), téma zpracovává 
jen velmi povrchně a s ohledem na to není dokladem toho, že si autor osvojil schopnost 
odborné práce při nakládání s prameny ani při vytváření vlastního textu. Protože je 
bezpochyby nezpůsobilá k obhajobě, nelze než navrhnout její vrácení k radikálnímu 
přepracování.

V Praze dne 14. 4. 2014

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D.

              oponent diplomové práce
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