
DOTĚRNÉ OBTĚŽOVÁNÍ JAKO SKUTKOVÁ PODSTATA NEKALÉ 

SOUTĚŽE 

Abstrakt  

Tato diplomová práce s názvem „Dotěrné obtěžování jako skutková podstata nekalé 

soutěže“ se zabývá právní úpravou dotěrného obtěžování, která byla nově zavedena zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako zákonná skutková podstata nekalé soutěže. Tato 

skutková podstata postihuje fenomén, se kterým se v dnešní době setkáváme stále častěji, a 

tím je nevyžádaná reklama.  

Zakotvení dotěrného obtěžování lze považovat za pozitivní krok především z toho 

důvodu, že chrání soukromí osob. Samotnou formulaci v zákoně již tak kladně hodnotit nelze. 

Cílem této práce je nejen podrobné rozebrání a analýza samotného dotěrného obtěžování, 

zhodnocení jeho pozitiv a negativ, ale rovněž jeho porovnání s úpravou obdobné 

problematiky, kterou najdeme v právních předpisech a samosprávných předpisech (konkrétně 

v Kodexu reklamy), a nastínit možné změny této skutkové podstaty z pohledu de lege 

ferenda. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. 

První kapitola obsahuje stručnou charakteristiku nekalé soutěže, neboť dotěrné 

obtěžování je její součástí. V této kapitole je nastíněn základní přehled vývoje právní úpravy 

nekalé soutěže a uvádí krátké pojednání o cílech a důvodech její regulace. 

Druhá kapitola je soustředěna na generální klauzuli proti nekalé soutěži, protože musí 

být naplněna spolu s podmínkami v ustanovení § 2986 OZ, aby se jednalo o dotěrné 

obtěžování. V úvodu je stručně pojednáno o významu generální klauzule v rámci úpravy 

nekalé soutěže. Následně jsou v jednotlivých podkapitolách uvedeny a rozebrány podmínky 

generální klauzule s ohledem na dotěrné obtěžování. 

Třetí kapitola je jádrem této práce a věnuje se samotnému dotěrnému obtěžování. 

Obsahuje obecný úvod k této skutkové podstatě, její přínos a vymezení, včetně problematiky 

jejího označení. První podkapitola se věnuje tzv. „pozitivnímu“ vymezení dotěrného 

obtěžování a jejímu rozdělení na jednotlivé dílčí skutkové podstaty. Dále jsou uvedeny 

výkladové problémy, které jsou pro obě dílčí skutkové podstaty společné. V druhé 

podkapitole je pozornost věnována tzv. „negativnímu“ vymezení dotěrného obtěžování, 

podmínkám jeho uplatnění a jeho významu.  

Čtvrtá kapitola je orientována na jednotlivé právní předpisy a samoregulační předpisy, 

konkrétně Kodex reklamy, upravující podobnou problematiku jako dotěrné obtěžování. 

Úpravy jsou vzájemně porovnávány a jsou zhodnoceny klady a zápory odlišných formulací 

v nich. Pozornost je věnována i jejich významu pro výklad dotěrného obtěžování z hlediska 

definice a výkladu některých pojmů. 

Pátá kapitola se zabývá ochranou proti nekalé soutěži se zaměřením na zvláštní úpravu 

obsaženou v rámci úpravy nekalé soutěže v občanském zákoníku, a to s ohledem na 

skutkovou podstatu dotěrného obtěžování. 


