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       Předkládaná rigorózní práce se zabývá trestněprávním aspektům nekalosoutěžního 

jednání. Jedná se o téma patřící převáženě do oblasti obchodního práva a proto se většina 

prací věnuje nekalosoutěžnímu jednání z pohledu soukromoprávního. Nekalosoutěžní 

jednání je však zajímavé i z pohledu trestního práva,  a to nejen v souvislosti se skutkovou 

podstatou trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 TZ.        

       Pokud jde o vlastní metody zpracování látky, autor se opíral o právně dogmatickou 

analýzu  odpovídající hmotněprávní  a procesně právní úpravy.  

       Z hlediska obsahového a metodologického mohu konstatovat, že pojednání o daném 

tématu důsledně vychází z jeho věcného zaměření, jež si autorka vymezila strukturou 

rukopisu. Autorka si pokládá otázku, zda je současná úprava nekalé soutěže v trestním 

zákoníku dostatečná. Systematika, jak ji nabízí zmíněný obsah, je vcelku vhodně 

strukturovaná do 14 kapitol.  

       Po úvodní části autorka srovnává postih nekalé soutěže v civilním a trestním právu. 

Těžiště práce spočívá v podrobné analýze jednotlivých znaků skutkové podstaty trestného 

činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 TZ, jakož i stručné 

analýze dalších trestných činů, jež mohou být naplněny nekalosoutěžním jednáním. Autorka 

se v samostatných kapitolách zabývá jednotlivými zvláštními skutkovýmu podstatami 

nekalé soutěže.  

         Každá tato kapitola obsahuje tři podkapitoly. První podkapitola charakterizuje 

jednotlivé zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže s uvedením případných změn, jež 
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nastaly přijetím nového občanského zákoníku. Trestného činu porušení předpisů o 

pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 TZ se dopustí, kdo  poruší jiný právní předpis o 

nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži dopustí a) klamavé reklamy, b) 

klamavého označování zboží a služeb, c) vyvolávání nebezpečí záměny, d) parazitování na 

pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) 

srovnávací reklamy, h) porušování obchodního tajemství, nebo i) ohrožování zdraví 

spotřebitelů a životního prostředí, a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům 

nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné 

výhody. Naproti tomu dle § 2976 NOZ se dopustí nekalé soutěže kdo se dostane v 

hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit 

újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se 

zakazuje. Nekalou soutěží  je zejména a) klamavá reklama, b) klamavé označování zboží a 

služeb, c) vyvolání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb 

jiného soutěžitele,  e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama, pokud není 

dovolena jako přípustná, h) porušení obchodního tajemství, i) dotěrné obtěžování a j) 

ohrožení zdraví a životního prostředí. V této souvislosti by se autorka měla vyjádřit 

k pojmům hospodářská soutěž, kterou používá trestní zákoník a hospodářský styk používaný 

v NOZ. 

    Poté následuje rozbor jednotlivých znaků vybrané zvláštní skutkové podstaty nekalé 

soutěže. Třetí podkapitola obsahuje srovnání  a analogii s trestnými činy, jejichž skutkové 

podstaty mohou být nekalosoutěžním jednáním také naplněny.  

     V závěru autorka analyzuje platnou právní úpravu a navrhuje rozšířit trestní odpovědnost  

za trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 TZ i na 

právnické osoby, neboť právě právnické osoby mívají dle autorky z nekalé soutěže primárně 

profit.  

       Autorka dále navrhuje ke sjednocení právní úpravy nového občanského zákoníku a 

trestního zákoníku zařazení zvláštní skutkové podstaty dotěrného obtěžování dle § 2986 

NOZ do trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 TZ. 

Skutková podstata dotěrného obtěžování zní :  (1) Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o 

soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož i nabídka zboží nebo služeb s využitím telefonu, 

faxového přístroje, elektronické pošty nebo podobných prostředků, ačkoli si takovou činnost 

příjemce zjevně nepřeje, nebo sdělování reklamy, při kterém její původce utají nebo zastře 
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údaje, podle nichž ho lze zjistit, a neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů 

přikázat ukončení reklamy. (2) Rozesílá-li se reklama na elektronickou adresu, kterou 

podnikatel získal v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytnutím služby, nejde o dotěrné 

obtěžování, pokud podnikatel tuto adresu používá k přímé reklamě pro vlastní zboží nebo 

služby a druhá strana reklamu nezakázala, ačkoli ji podnikatel při získání adresy i při 

každém jejím použití k reklamě zřetelně upozornil na právo přikázat bez zvláštních nákladů 

ukončení reklamy.  

          V této souvislosti, by se autorka měla vyjádřit k tomu, zda by nešlo o přepínání trestní 

represe, kdy při zohlednění zásady subsidiarity trestní represe (§ 12 TZ), by postačoval 

postih podle NOZ, popř. zda by tímto jednáním byly naplněny znaky jiného trestného činu 

(např. neoprávněné nakládání s osobními údaji podle § 180 TZ).  

           

        Lze konstatovat, že předložená práce je zdařilým zpracováním zvoleného tématu. 

Výklad je vhodně rozčleněn, autorka poctivě pracuje s poznámkovým aparátem i 

judikaturou. Autorka ve své práci využila přiměřené množství dostupných literárních 

pramenů a osvědčila svoji schopnost jejich využití pro vlastní autorský text. lze ocenit, 

že autorka dokáže reagovat na praktické aplikační problémy a navrhovat řešení.    

        

       Po obsahové i formální stránce autorka splnila všechny nároky kladené na 

rigorózní práci a předložená práce je plně způsobilá k obhajobě.   

 

       Při ústní obhajobě by se autorka  měla  zaměřit na otázku : 

  Zda jednání obviněného spočívající v tom, že jako společník nově založené obchodní 

společnosti rozeslal dopisy zákazníkům, kteří doposud odebírali stejné výrobky od jiné 

společnosti, v níž sám působil jako zaměstnanec, a v těchto dopisech vyvolával dojem, že je 

nástupcem této původní společnosti, a nepravdivě v nich uváděl, že původní společnost má 

nesprávnou cenovou politiku, která nemá záměr ani dlouhodobé trvání, a navrhoval jim, aby 

určité výrobky začali odebírat od nově vzniklé společnosti, lze právně kvalifikovat jako 

porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 TrZ. 

 

 

V Praze dne 2.2.2016                                  Doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 

                 oponent  


