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I. Kandidátka předložila rigorózní práci čítající 145 číslovaných stran textu včetně 

summary, seznamu pramenů, abstraktu a klíčových slov. Vlastní text práce činí 128 

stran. Zvolená problematika je aktuální zejména s ohledem na rekodifikaci 

soukromého práva, kterému proto autorka věnuje náležitou pozornost. Za cíl práce si 

autorka vytkla zodpovězení otázky, „zda je současná právní úprava nekalé soutěže 

v trestním zákoníku dostatečná.“ Budiž hned v úvodu posudku předestřeno, že v práci 

odpověď nabízí. 

 

II. Obsah práce tvoří řada částí, když každá z těchto částí je dále členěna až na úroveň 

třetího řádu, přičemž některé z kapitol jsou v textu samotném členěny ještě dále. 

Rozvržení práce je logické a přehledné, odpovídá zhruba jednotlivým možným 

způsobům naplnění objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu porušení 

předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle ust. § 248 odst. 1 trestního zákoníku 

s doplněním v návaznosti na soukromoprávní pojetí nekalé soutěže. Po úvodní části 

pokračuje výklad pojetím nekalé soutěže v soukromoprávní a veřejnoprávní rovině, 

s krátkým exkurzem k subsidiaritě trestní represe v souvislosti s nekalosoutěžním 

jednáním a bližším rozvedením systematického zařazení zmiňované skutkové podstaty 

v rámci trestního zákoníku v komparaci s úpravou nekalé soutěže v novém občanském 

zákoníku. Nutno podotknout, že v průběhu práce se na vhodných místech autorka vrací 

i k právní úpravě občanského a obchodního práva před jeho rekodifikací, tedy před 

1.1.2014. Přehledně jsou členěny i kapitoly samotné dodržující jednotící postup od 

obecnějšího pojetí k soukromoprávnímu pohledu, odtud pak k trestněprávnímu, včetně 

skutkových podstat dalších relevantních trestných činů. Nechybí ani shrnující závěr. 

Práce jako celek je velmi kvalitní a svědčí o tom, že se autorka tématem zabývala 

komplexně a do dostatečné hloubky. 
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III. Práce se řadí mezi práce vysoké úrovně, a to jak po stránce obsahové, tak 

formální, nesprávnosti či nepřesnosti jsou pouze výjimečné. S názory autorky 

prezentované v práci se lze v zásadě ztotožnit. Zdroje jsou správně a v potřebném 

rozsahu citovány. Seznam použité literatury a pramenů je velmi přehledně členěn, 

odpovídá tématu a je vyčerpávající, zastoupeny jsou i zahraniční zdroje a v hojném 

počtu judikatura. Celkově je patrno, že se rigorozantka tématu věnuje dlouhodobě a při 

zpracování práce prokázala hlubokou znalost problematiky, a to i se zohledněním 

přesahu do soukromého práva, přičemž je zcela zřejmé, že dokáže správně formulovat 

myšlenky a argumentačně je podpořit, ve zpracované problematice se velmi dobře 

orientuje. 

 

Stylisticky a jazykově je práce na velmi dobré úrovni, bohatý poznámkový aparát 

využívá autorka kromě uvedení citovaných zdrojů i k doplňujícím informacím, 

srovnávání s dřívější právní úpravou i prezentaci vlastních názorů. V poznámkovém 

aparátu sice chybí u internetových odkazů data posledního zobrazení, nicméně ta jsou 

uvedena v seznamu literatury v samém závěru práce. 

 

IV. Otázky a náměty k obhajobě: 

Autorka navrhuje de lege ferenda zavedení nové skutkové podstaty do trestného 

činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle ust. § 248 trestního 

zákoníku, a to dotěrného obtěžování s hrozícím trestem odnětí svobody ve výši až 

na tři léta, zákazem činnosti, propadnutím věci – nechť autorka rozvede, co ji 

vedlo k tomuto návrhu. 

 

V. Závěrem lze konstatovat, že předložená práce splňuje obsahové a formální 

požadavky kladené na rigorózní práce, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.  

 

 

V Praze dne 5. února 2016 

       

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 


