
Resumé 
 

Nekalá soutěž 

(koncepce právní úpravy, vybrané skutkové podstaty) 

 

Cybersquatting, pojem, který je hojně užíván, méně často definován. 

 

Účelem této práce je zabývat se tímto fenoménem, pokusit se jej definovat a zejm. posoudit 

aplikovatelnost právní úpravy nekalé soutěže nejen na tento jev, ale i na další nekalé praktiky 

v oblasti informačních technologií, které nějakým způsobem souvisejí s doménovými jmény. 

Práce je pro přehlednost rozdělena na dvě základní části. První část se zabývá koncepcí právní 

úpravy nekalé soutěže v České Republice. V rámci této části práce, jsou podrobně rozebrány 

znaky generální klauzule obsažené v ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku a kriticky 

zhodnocena převážně aplikovaná doktrína soutěžního vztahu. Součástí je i návrh řešení, který 

překlenuje limity této doktríny v podobě Dvoustupňového testu jednání v hospodářském 

styku, jehož součástí je navržená koncepce hospodářsko-zájmového střetu, která umožňuje 

postihovat nekalé praktiky mezi soutěžiteli se vzdálenými předměty činnosti. 

V této části lze nalézt i některé úvahy de lege ferenda, které se týkají právní úpravy nekalé 

soutěže začleněné do nového občanského zákoníku.  

Druhá část se již zaměřuje na problematiku nekalých praktik v oblasti informačních 

technologií - internetu a je rozdělena do čtyř kapitol: Doménové jméno, Typologie 

cybersquattingu a jiných nekalých praktik souvisejících s doménovými jmény, 

Cybersquattingový test podle UDRP, Aplikovatelnost právní úpravy nekalé soutěže. 

V této části vedle vymezení právní povahy doménového jména, je provedena typologie 

cybersquattingu a jiných nekalých praktik souvisejících s doménovými jmény. Lze se zde 

seznámit s pojmy jako Reverse domain name hijacking, Domain tasting, Domain name 

hijacking nebo například Phishing. 

Součástí práce je i poměrně podrobný rozbor jedné ze speciálních úprav, která byla přijata, 

aby čelila cybersquattingu (doménovému pirátství) a to Zásad jednotného řešení doménových 

sporů, UDRP. 

Zásady, jako představitel úpravy soft law, jsou následně zkomparovány s hard law - nekalou soutěží 

obsaženou v obchodním zákoníku; ze které vyplývá širší záběr ochrany prostřednictvím 



úpravy nekalé soutěže, než je v případě ochrany proti cybersquattingu dle UDRP, což je 

zapříčiněno jejich specializací. Z důvodu této specializace, některé nekalé praktiky v oblasti 

informačních technologií nejsou dle UDRP postižitelné. 

Poslední kapitola volně navazuje na první část a již se zabývá posouzením a zhodnocením 

aplikovatelnosti a aplikace právní úpravy nekalé soutěže na nekalé praktiky páchané 

v prostředí internetu. 

 

Práce je zaměřena na hmotněprávní podstatu, procesní otázky jsou ponechány stranou. 

 


