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Abstrakt 

Cílem této práce je objasnit základní pojmy v oblasti hospodářské a nekalé soutěže 

a analyzovat právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Práce je rozčleněna do 4 kapitol. 

První kapitola vymezuje základní pojmy hospodářské soutěže, formy narušování hospodářské 

soutěže a vliv Evropské unie na hospodářskou soutěž. Další kapitola vymezuje nekalou soutěž 

a její zvláštní skutkové podstaty. Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na právní prostředky 

ochrany proti nekalé soutěži podle charakteru právních předpisů, a to dělených na 

soukromoprávní a veřejnoprávní. V poslední kapitole jsem popsala rozdíl mezi hospodářskou 

a nekalou soutěží a uvedla příklady porušování hospodářské a nekalé soutěže. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to clarify basic concepts of economic unfair competition and 

analyse remedies of protection against competition. Thesis is divided into 4 chapters. The first 

chapter defines basic concepts of competition, forms of competition´s distortion and European 

Union influence on competition. Next chapter defines unfair competition and its special 

merits. The third chapter is focused on remedies of protection against unfair competition 

according to the law´s status divided into private and public. The last chapter describes 

difference between economic and unfair competition and gives examples of economic and 

unfair competition disobeying. 
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Úvod 

Problematika hospodářské soutěže tvoří významnou část v oblasti hospodářského práva, 

které reguluje hospodářské vztahy soukromoprávní i veřejnoprávní. Hospodářská soutěž je 

definována jako konkurence mezi podnikateli za účelem získání více zákazníků a lepšího 

umístění na trhu. O počátku ochrany hospodářské soutěže se dá mluvit kolem roku 1968, kdy 

se začaly objevovat plány na soutěž podnikatelských subjektů.  

Vytvoření legislativy na ochranu hospodářské soutěže má za úkol chránit společnost tak, 

aby soutěžení v rámci trhu nepřesáhlo stanovené meze. Současná právní úprava se neustále 

vyvíjí, neboť toto téma se v dnešní době stává stále aktuálnějším a přitom se domnívám, že 

pro širokou veřejnost se jedná o oblast ne zcela objasněnou. Základním právním předpisem, 

o nějž se hospodářská soutěž opírá, je zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.  

Cílem práce je seznámit se blíže s touto oblastí hospodářského práva, definovat 

hospodářskou soutěž, nekalou soutěž a popsat rozdíl mezi nimi a uvést konkrétní případy. 

Dalším úkolem bude analyzovat právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.  

Práce je členěna do 4 kapitol. V první kapitole se zaměřím na vymezení základních pojmů, 

kterými jsou hospodářská soutěž, soutěžitel, relevantní trh nebo Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže. Vymezím základní právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže a vliv 

Evropské unie na hospodářskou soutěž. V poslední části této kapitoly objasním, jakými 

způsoby dochází k narušování a ohrožování hospodářské soutěže.   

V druhé a třetí kapitole se budu zabývat nekalou soutěží a právními prostředky ochrany 

proti nekalé soutěži. Uvedu základní pojmy v oblasti nekalé soutěže a příklady zvláštních 

skutkových podstat nekalé soutěže, které jsou obsaženy v Obchodním zákoníku. Dále 

objasním jednotlivé druhy právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži a doplním je 

o mimoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. V poslední kapitole se pokusím 

vysvětlit rozdíl mezi hospodářskou a nekalou soutěží a uvedu skutečný případ zneužití 

dominantního postavení a příklady nekalé soutěže.  
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1 Hospodářská soutěž 

V této kapitole objasním co je hospodářská soutěž, soutěžní právo a zneužívání 

hospodářské soutěže, které probíhá formou dohod narušujících soutěž, zneužitím 

dominantního postavení na trhu a spojováním soutěžitelů.  

 

1.1 Základní pojmy hospodářské soutěže 

V právních předpisech není pojem hospodářské soutěže výslovně definován. 

Hospodářskou soutěž „lze vymezit jako souběžnou snahu subjektů nabídky a poptávky na 

trhu ohledně určitého zboží nebo služeb, jejímž cílem je dosažení určitých hospodářských 

výhod před ostatními soutěžiteli (např. vyššího zisku, vyššího obratu, prosazení nových 

výrobků či služeb, získání určitých zakázek či příspěvků) a jež vzájemně ovlivňuje jejich 

hospodářskou činnost.“ Hospodářská soutěž se od ostatních soutěží (sportovních, 

uměleckých) liší tím, že může nastat i mezi neziskovými organizacemi, ale musí mít 

hospodářské aspekty. Za hospodářské aspekty se považuje např. zaměstnanost nebo dopad na 

politický vliv. [10] 

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů se 

zabývá hospodářskou soutěží na trhu výrobků a služeb proti jejímu vylučování, narušování 

a ohrožování dohodami soutěžitelů, zneužíváním dominantního postavení soutěžitelů nebo 

spojováním soutěžitelů. Dále blíže specifikuje dohody narušující soutěž, dominantní 

postavení a jeho zneužívání, spojování soutěžitelů, zabývá se Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže a jeho řízením, správními delikty atd. 

Pojem soutěžitel zákon vymezuje jako fyzickou a právnickou osobu, která se účastní 

hospodářské soutěže. Patří sem i jejich sdružení a sdružení těchto sdružení a jiné formy 

seskupování. Soutěžitelé mohou „svobodně rozvíjet svoji soutěžní činnost v zájmu dosažení 

hospodářského prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti.“ Soutěžitelé jsou povinni 

dodržovat závazné právní předpisy hospodářské soutěže a nesmějí zneužívat účasti 

v hospodářské soutěži. [10, 11] 

Relevantním trhem se rozumí konkrétní trh, který se v rámci soutěže uskutečňuje. 

Hospodářská soutěž probíhá a má vliv vždy na určitém trhu. V posuzovaném případu musí 

vždy kartelový úřad relevantní trh vymezit, protože v jeho rámci se pouze počítá tržní podíl 

pro účely posouzení dominance a dohody představující podporu malého rozsahu. [10] 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) podle zákona č. 273/1996 Sb., 

o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže „je ústředním orgánem státní správy pro 
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podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování.“ Sídlo Úřadu 

je v Brně a v čele sedí předseda, který je jmenován prezidentem republiky. Do funkce 

předsedy Úřadu nemůže být nikdo jmenován více než dvakrát. Funkční období předsedy 

Úřadu je 6 let a na návrh vlády může být prezidentem odvolán nebo se předseda Úřadu může 

této funkce vzdát. Mezi základní úkoly Úřadu patří vytváření podmínek pro podporu 

a ochranu hospodářské soutěže a vykonávání dohledu při zadávání veřejných zakázek a další 

působnost stanovená zvláštními zákony. [11] 

 

1.2 Systém soutěžního práva 

V dnešní době je soutěžní právo součástí právních předpisů většiny vyspělých i teprve 

rozvíjejících se států. Vývoj soutěžního práva prudce nastupuje především v posledním 

desetiletí. Mezi první samostatné a ucelené soutěžní zákony patří ty, které se objevily 

v Kanadě a Spojených státech amerických na konci 19. století.  [1] 

Soutěžní právo patří svým charakterem vztahů, které upravuje, jak do práva soukromého 

(právo proti nekalé soutěži), tak do práva veřejného (kartelové právo, veřejnoprávní regulace 

navazující na ochranu proti nekalé soutěži). Mezi charakteristické znaky soukromého práva 

patří symetrie a rovnost účastníků, naopak veřejné právo upravuje právní vztahy, které jsou 

asymetrické a nerovné.  

Mezi základní funkce soutěžního práva patří zajišťování podmínek pro fungování efektivní 

soutěže z hlediska: 

- její struktury, 

- chování účastníků. 

Obecné zásady ochrany hospodářské soutěže výslovně vyjadřuje § 41 zákona č. 513/1991 Sb., 

Obchodní zákoník (dále „ObchZ“), který je pro obě části soutěžního práva společný. [10, 26] 

Strukturu soutěžního práva České republiky (dále jen „ČR“) můžeme vidět na obrázku 1.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.1: Struktura soutěžního práva v ČR. Zdroj: [8] 

1. Zákonné předpisy 

2. Podzákonné právní předpisy 

3. Neprávní instrumenty s neformální závazností 
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Do zákonných předpisů patří zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 

a zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řad, který se soutěžním právem zabývá v § 200h 

a § 200i. Z osmi vyhlášek Úřadu, tzv. obecných (blokových) výjimek ze zákazu dohod 

narušujících soutěž, se skládá skupina podzákonných předpisů v oblasti práva hospodářské 

soutěže v ČR. Pouze na internetových stránkách Úřadu, a to ve formě sdělení předsedy Úřadu, 

byl zveřejněn Program aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut podle § 22 zákona 

č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže u zakázaných dohod narušujících soutěž 

podle ustanovení § 3 tohoto zákona (tzv. Leniency program). Tento program má za úkol 

pomoci Úřadu odhalovat nezákonné kartelové dohody a také má zajistit účastníkům takových 

dohod mírnější zacházení při rozhodování Úřadu o sankci za účast na takové dohodě, když 

pomohou Úřadu při odhalování kartelu.  

Soutěžní právo dělíme na právo kartelové a právo proti nekalé soutěži. Tyto části spolu 

souvisí a navzájem se prolínají. Cílem soutěžního práva je zajistit, aby vyskytující se soutěžní 

vztahy na trhu zůstaly neporušeny a nedocházelo k jejich ohrožování a eventuálně podpořily 

rozvoj soutěžních vztahů tam, kde jejich kvalita není dobrá.  [5, 8, 9] 

 

1.2.1 Kartelové právo 

Proti narušení struktury soutěže se zaměřuje kartelové právo. Je součástí veřejného práva 

a jeho aplikace náleží zvláštnímu státnímu orgánu chránícímu soutěž v ČR – Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže. Toto právo řeší základní odpovědnost soutěžitele vůči státu ve 

vertikálním vztahu a Úřad může aplikovat proti němu pokutu či jinou veřejnoprávní sankci. 

Podle zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní soud kartelové právo použije jen ve formě 

soudního přezkoumání správních rozhodnutí Úřadu. Kartelové právo obsahuje tři typy 

narušení soutěže: 

1. Dohody narušující soutěž 

2. Zneužití dominantního postavení na trhu 

3. Spojování soutěžitelů 

Ochrana hospodářské soutěže proti vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení je 

účelem kartelového práva.  [5, 10, 16] 

 

1.2.2 Právo proti nekalé soutěži 

Právo proti nekalé soutěži spadá pouze do práva soukromého – obchodního práva, které 

upravuje jen ObchZ. Zahrnuje základní ustanovení nekalé soutěže a jejich devět zvláštních 
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skutkových podstat. Další podtypy zvláštních skutkových podstat jsou řešeny pomocí 

generální klauzule a označují se jako „nepojmenované“. [10] 

 

1.3 Narušení hospodářské soutěže 

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v § 1 vysvětluje, že narušením 

hospodářské soutěže se rozumí vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení soutěže. 

Hospodářská soutěž tedy nemusí být přímo narušena, ale stačí její ohrožení. K ohrožení nebo 

narušení hospodářské soutěže dochází: 

- dohodami soutěžitelů, 

- zneužitím dominantního postavení, 

- spojováním soutěžitelů. [11] 

 

1.3.1 Dohody narušující hospodářskou soutěž 

Zakázané a neplatné jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání 

soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže 

tehdy, jestliže tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí z tohoto 

zákazu výjimku. Dohody, u kterých je jejich dopad považovaný za zanedbatelný, nejsou 

považovány za zakázané. Mezi zakázané dohody patří dohody, které obsahují ujednání: 

- o přímém a nepřímém určení cen, 

- o omezení nebo kontrole výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic, 

- o rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů, 

- o tom, že uzavření smlouvy bude vázáno na přijetí dalšího plnění, které věcně ani podle 

obchodních zvyklostí s předmětem smlouvy nesouvisí, 

- o uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům při shodném nebo 

srovnatelném plnění, jimiž jsou někteří soutěžitelé v hospodářské soutěži 

znevýhodnění, 

- o tom, že účastníci dohody nebudou obchodovat či jinak hospodářsky spolupracovat se 

soutěžiteli, kteří nejsou účastníci dohody, anebo jim budou jinak působit újmu. [11, 16] 

Jestliže důvod zákazu souvisí jen s částí dohody, zakázaná a neplatná je potom jen tato 

část. Pokud však tuto část nelze od zbylého obsahu oddělit z důvodu povahy, jejího účelu, 

okolností nebo obsahu, celá dohoda je neplatná a zakázaná. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže v § 3 stanovuje případy, na které se zákaz nevztahuje: 
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a) jestliže dohoda přispívá ke zlepšení výroby, distribuce zboží, k technické podpoře 

technického a hospodářského rozvoje, 

b) na dohodu, která neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou potřebná pro dosažení cílů 

podle písmene a), 

c) pokud dohoda neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části 

trhu zboží, jehož se dohoda týká. 

Zákaz se dále nevztahuje na dohody, které nemají vliv na obchod mezi členskými státy 

Evropských společenství podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, ale splňují 

ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijaté na základě příslušných článků dle 

§ 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Úřad může soutěžiteli 

rozhodnutím výjimku odejmout.  

Dohody narušující hospodářskou soutěž dělíme na horizontální a vertikální. 

Horizontálními dohodami jsou ty, které působí na stejné úrovni trhu zboží nebo smíšené 

dohody, které působí na téže horizontální a na různé vertikální úrovni trhu zboží. Vertikální 

dohody působí na různých úrovních trhu. Jestliže dojde k pochybnostem, o jakou dohodu se 

jedná, má se za to, že jde o horizontální dohodu.  [11] 

 

1.3.2 Zneužití dominantního postavení na trhu 

Dominantní postavení na trhu „má soutěžitel nebo společně více soutěžitelů (společná 

dominance), kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných 

soutěžitelích nebo spotřebitelích“ podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže. Úřad posuzuje tržní sílu podle hodnotového vyjádření odhaleného objemu dodávek 

nebo nákupu na trhu daného zboží (tržní podíl) dosaženého soutěžitelem. Není-li prokázán 

opak pomocí ukazatelů, je dáno, že dominantní postavení nezaujme soutěžitel nebo 

soutěžitelé se společnou dominancí, kteří v určitém období získali na trhu menší než 40% 

tržní podíl. Je zakázáno zneužívání dominantního postavení na škodu ostatních soutěžitelů 

nebo spotřebitelů. Zneužití dominantního postavení je zvláště: 

- přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými 

účastníky trhu, 

- vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere 

i další plnění, 

- uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči 

jednotlivým účastníkům trhu, 
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- zastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje na úkor spotřebitele, 

- dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny, které má nebo může 

mít za následek narušení hospodářské soutěže. [11, 16] 

 

1.3.3 Spojování soutěžitelů 

Ke spojení soutěžitelů „dochází fúzí dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících 

soutěžitelů.“ Nejdříve je potřeba vymezit, kterými právními formami sloučení nastane. K fúzi 

dochází sloučením nebo splynutím, tak jak je naznačeno na obrázku 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho části smlouvou, na základě dražby nebo jiným 

způsobem se také považuje za spojení soutěžitelů podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže. Za spojení soutěžitelů lze považovat, i když se spojí jedna nebo více 

osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují minimálně jednoho soutěžitele, anebo když 

jeden nebo více podnikatelů získá možnosti přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného 

soutěžitele zvláště: 

- nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, 

- smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat. 

Kontrolou se na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže „rozumí 

možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na 

činnosti jiného soutěžitele.“ Tato kontrola probíhá zejména: 

- na základě vlastnického práva nebo práva užívání k podniku kontrolovaného 

soutěžitele nebo jeho části, 

- na základě práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na 

složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele. 

 

Obrázek 1.2: Možnosti fúze. Zdroj: [16] 
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Jako spojení jediné se považují dvě a více spojení, která jsou vzájemně podmíněna a která 

spolu časově, personálně i věcně souvisí. 

Za spojení soutěžitelů nepovažujeme např.: 

- účast banky v právnické osobě, která vznikla splacením emisního kurzu akcií 

započtením pohledávky banky za touto právnickou osobou, 

- pokud soutěžitelé poskytující investiční služby získají nejvýše na jeden rok podíly 

jiného soutěžitele za účelem jejich prodeje, 

- přechod působností statutárních orgánů soutěžitelů např. likvidátora a insolvenčního 

správce. [11] 

 

1.4 Hospodářská soutěž a Evropská unie 

Hospodářská soutěž není jen problémem ČR, ale také Evropské unie (dále jen „EU“), která 

se touto problematikou velice důkladně zabývá. Mezi nejvýznamnější orgán posuzující 

soutěžní právo v EU patří Evropská komise (dále jen „Komise“). Nařízení Rady Evropského 

společenství č. 1/2003 přijaté 16. prosince 2002 má zajistit dodržování pravidel, která 

v oblasti hospodářské soutěže EU stanovila pro podniky i vlády členských zemí. Zároveň zde 

nechává dostatek prostoru pro inovaci, rozvoj malých podniků a vznik společenských norem. 

Dřívější články 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství, které řešily 

problematiku hospodářské soutěže, byly nahrazeny články zabývajícími se pravidly 

hospodářské soutěže, které jsou stanoveny: 

- v článku 101 - dohody, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, 

které mohou omezit hospodářskou soutěž, 

- v článku 102 - zneužití dominantního postavení. [7, 17] 

Nařízení Rady Evropského společenství č. 1/2003 stanovuje vytvoření Evropské sítě pro 

hospodářskou soutěž (dále jen „ECN“). Tato síť se skládá z vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž a Komise. Účelem ECN je zejména usnadnění výměny informací mezi 

orgány pro hospodářskou soutěž v Evropě. V ECN je dovolena výměna informací včetně 

důvěrných, které mají přispět k řešení porušení pravidel hospodářské soutěže. Mezi základní 

funkce, které ECN plní, patří: 

- zajištění, aby se věcí jednotlivých případů pokud možno zabýval jen jeden soutěžní 

orgán, který má předpoklady k odstranění soutěžního problému a aby tento orgán 

v rámci svého šetření mohl požádat ostatní členy ECN o provedení určitých 

vyšetřovacích úkonů a mohl si s nimi vyměnit informace, 
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- zajištění jednotného rozhodování všech soutěžních orgánů za pomoci Komise, které 

jsou jejími členy, 

- intenzivní spolupráce mezi členy ECN, která má podpořit vznik společného přístupu 

k soutěžní politice.  [7] 

Mezinárodních konferencí se aktivně účastní zástupci Úřadu a debatují zde o soutěžních 

otázkách se svými zahraničními kolegy a pravidelně navštěvují hlavní jednání vrcholových 

představitelů soutěžních úřadů. Spolupráce neprobíhá jen mezi členskými zeměmi EU, ale 

i mezi zeměmi mimo EU, zejména na úrovni mezinárodních organizací a uskupení, které se 

zaměřují na problematiku fungující soutěže. Mezi nejznámější organizace patří: 

- Evropská síť pro hospodářskou soutěž, 

- Evropské soutěžní úřady, 

- Mezinárodní síť pro hospodářskou soutěž, 

- Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 

- Konference Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji. [17, 25] 

Může Komise zabraňovat slučování velkých firem? Navrhované spojení podniků se musí 

oznámit Komisi v těch případech, jestliže roční obrat kombinovaných podniků přesahuje 

stanovené limity a pokud se jedná o globální evropské prodeje. Tato pravidla platí pro 

všechny ve světě bez ohledu na to, kde spojující společnosti mají ve světě své sídlo. Je tomu 

proto, že fúze mezi společnostmi se sídlem mimo EU mohou mít vliv na trhy v EU, 

např. pokud by tyto společnosti podnikaly v EU. Všechna navrhovaná spojení Komise 

zkoumá, aby nedošlo závažným způsobem k narušení hospodářské soutěže v EU. Pokud by 

došlo k narušení hospodářské soutěže, musí být odstraněny překážky, které Komise navrhne 

spojujícím podnikům. Navrhované spojení může být zakázáno tehdy, pokud jsou spojující 

společnosti významnými konkurenty a pokud by toto spojení mohlo významně oslabit 

účinnost hospodářské soutěže na trhu, a to zejména prostřednictvím vytvoření nebo posílení 

dominantního postavení společnosti na trhu.   

Jako příklad bych v této podkapitole uvedla případ, který je považován za jeden 

z nejvýznamnějších případů, který kdy Komise řešila v oblasti hospodářské soutěže. Tento 

případ z minulých let se týkal celosvětově známé společnosti Microsoft. Společnosti byla 

udělena pokuta za to, že některé své softwarové produkty neprodávala samostatně, ale pouze 

ve spojení s jinými produkty. Komise rozhodla, že Microsoft se dopustil nekalosoutěžního 

jednání, protože spotřebitele připravil o možnost výběru a uměle udržoval vysoké ceny 

a bránil inovacím v softwarovém průmyslu.  [17, 18] 
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2 Nekalá soutěž 

V této kapitole se budu zabývat pojmy nekalé soutěže a jejími jednotlivými skutkovými 

podstatami, které jsou zobrazeny na obrázku 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Vymezení pojmu nekalá soutěž 

Právo proti nekalé soutěži tvoří jednu z částí soutěžního práva. Patří do práva soukromého 

- obchodního a je upraveno v ObchZ v § 44 - § 55. Nekalá soutěž je podle ObchZ „jednání 

v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy 

soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším 

zákazníkům.“ Nekalosoutěžní právo navazuje i na úpravu spotřebitelských smluv, ochranných 

označení, ale i regulaci reklamy a ochranu spotřebitele.  

Pojem dobré mravy stejně jako pojem hospodářská soutěž není v zákoně přesně definován. 

Patří do pojmu z kategorie mimoprávních. Dobré mravy jsou měřítkem etického hodnocení 

konkrétních situací a odpovídají uznávaným pravidlům slušnosti. Je to jednání, kterého se 

poctiví soutěžitelé nedopouštějí, a zároveň se má za to, že se ho nebudou konkurenti 

dopouštět vůči nim. [10, 12] 

 

 

Obrázek 2.1: Speciální skutkové podstaty. Zdroj: [18] 
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2.1.1 Generální klauzule nekalé soutěže 

Generální klauzule nekalé soutěže představuje obecné vymezení pojmu nekalé soutěže 

upravené v § 44 ObchZ. Význam generálních klauzulí spočívá v tom, že: 

- vytyčují celkový směr zákona nebo jeho příslušné ucelené části, 

- jsou podpůrným ustanovením všude tam, kde jednotlivá dílčí ustanovení zákona 

nestačí k postižení některého specifického nepatřičného jednání v hospodářském styku, 

- jsou měřítkem pro posouzení, zda některé jednání, které se jeví jako nenáležité nebo 

které je možno zdánlivě podřadit pod zvláštní ustanovení zákona, vykazuje znaky 

nekalosoutěžního jednání. 

Každé soutěžní jednání nelze hodnotit jako nekalou soutěž, i když soutěžiteli může být 

nepříjemné a zapříčinit mu újmu. Aby tomu tak bylo, k soutěžnímu chování musí přistoupit 

ještě jiné okolnosti, které je potom činí nepatřičným a hodným postihu.  [3, 4] 

 

2.2 Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže 

Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže představují jednotlivé typy nekalé soutěže. 

Zákon udává výčet nejčastějších případů, kdy dochází k porušování práva; a to potom 

usnadňuje posuzování soudu, jestli se jedná nebo nejedná o porušení dobrých mravů. Pokud 

se jedná o některý z níže uvedených případů, potom mluvíme o jejich porušení. Tyto typy se 

nazývají „pojmenované“. Příklady – skutkové podstaty nekalé soutěže podle ObchZ: 

- klamavá reklama, 

- klamavé označení zboží a služeb, 

- vyvolávání nebezpečí záměny, 

- parazitování na pověsti, 

- podplácení, 

- zlehčování, 

- srovnávací reklama, 

- porušování obchodního tajemství, 

- ohrožování zdraví a životního prostředí. [10, 12] 

Tyto pojmenované skutkové podstaty lze rozdělit do tří skupin příbuzných jednání 

zakládajících nekalou soutěž: 

a) záměna s výrobky a službami jiného soutěžitele (§ 45 a § 47) podle ObchZ, 

b) udávání údajů o nesprávných vlastnostech výrobků a služeb (§ 46 a § 48) podle 

ObchZ, 
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c) nesprávné údaje při provozu podniku, které mohou poškodit jeho dobrou pověst (§ 50 

a § 50a) podle ObchZ. 

Za tzv. „nepojmenované“ skutkové podstaty se považují takové, kdy teprve soudní 

judikatura podle generální klauzule rozhodne o jednání, zda se jedná o nekalou soutěž. [4, 10] 

 

2.2.1 Klamavá reklama a klamavé označení zboží a služeb 

Dvě specifické skutkové podstaty, které jsou schopny nesprávnými údaji klamat jiné 

soutěžitele a spotřebitele a získat tím vlastní prospěch, se nazývají: 

- klamavou reklamou, 

- klamavým označením zboží a služeb. [4] 

Klamavou reklamou podle § 45 ObchZ se rozumí „šíření údajů o vlastním nebo cizím 

podniku, jeho výrobcích či výkonech, které jsou způsobilé vyvolat klamanou představu 

a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných 

soutěžitelů nebo spotřebitelů.“ Dokonce i pravdivé prohlášení nebo sdělení lze považovat za 

podvodné v případě, že vzhledem k okolnostem a souvislostem může být zavádějící a vést 

k omylu. Šíření nebo zveřejňování informací je definováno jako ústní nebo písemná 

komunikace, grafické nebo fotografické zobrazení nebo vysílání přes rádio, televizi nebo jiná 

komunikační média. 

Klamavé označení zboží a služeb je dle § 46 ObchZ takové označení, které může vytvářet 

mylný názor, že výrobky nebo služby pocházejí z určitého státu, oblasti, místa a od určitého 

výrobce nebo mají zvláštní charakteristické znaky nebo jakost. Jestliže v hospodářském styku 

dojde k vyvolání klamné domněnky o některém z těchto znaků, jedná se o skutkovou podstatu 

klamavého označování zboží a služeb. Klamavým označením je i nesprávné označení zboží 

a služeb, ke kterému je připojen dodatek, který slouží k odlišení od skutečného původu, jako 

„druh“, „typ“, „způsob“ a je schopen vyvolat o původu a povaze zboží mylnou domněnku. Za 

klamavé označení se nepovažuje uvedení názvu, který je v hospodářském styku zažitý jako 

údaj pro označení druhu nebo jakosti zboží, pokud k němu není připojen dodatek způsobilý 

klamat o původu např. „pravý“, „původní“. [9, 12] 

 

2.2.2 Vyvolání nebezpečí záměny 

Obchodní zákoník specifikuje při vyvolání nebezpečí záměny v § 47, kdy se jedná 

o napodobení: 

- označení soutěžitele – obchodní firmy, názvu nebo označení, které soutěžitel užívá, 
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- označení podniku (obchodní jméno, logo) a výrobků‚ označení obalů, tiskopisů, 

katalogů a reklamních předmětů, 

- cizího výrobku a výkonu (technologie, postupy, služby). 

Vyvolání nebezpečí záměny se zakládá v napodobení označení výrobku nebo postupu 

soutěžitele a vede k vyvolání omylu, jaký je to produkt a kdo je jeho výrobcem. 

Při vyvolání nebezpečí záměny či vytvoření mylné představy dochází k tomu, že 

spotřebitel zamění výrobky jednoho podniku s výrobky druhého podniku na rozdíl od 

klamavého označení zboží či služeb.  [10, 19] 

 

2.2.3 Parazitování na pověsti 

Parazitování na pověsti je definováno podle § 48 ObchZ „jako využívání pověsti podniku, 

výrobků nebo služeb jiného soutěžitele, a to s cílem získat pro vlastní nebo cizí podnik 

prospěch, kterého by jednající, označený jako soutěžitel, jinak nedosáhl.“ Tato skutková 

podstata spotřebitele chrání před klamáním ohledně stejné kvality produktu, jako má produkt 

s pověstí, ale i goodwill soutěžitele. Goodwill má mnoho významů, např. jako ekonomický 

pojem určuje soutěžní pozici podniku na trhu a v pojetí soutěžního práva je to součást 

nehmotného statku s význačnou majetkovou hodnotou. Mezi nejčastější parazitování na 

pověsti patří reklama, obzvláště srovnávací reklama, kdy soutěžitel tvrdí, že jeho výrobky 

jsou stejně dobré jako výrobky firmy, která se těší na veřejnosti zvlášť dobré pověsti. Často se 

může jednat o souběžné použití zobrazení vlastního a cizího výrobku v patřičných reklamních 

sloganech.  [3, 4] 

 

2.2.4 Podplácení a porušení obchodního tajemství 

Ustanovení § 49 podplácení a § 51 o porušení obchodního tajemství ObchZ mají svou 

podstatou blízko k trestněprávní úpravě. Podplácení je třeba odlišovat od úplatkářství, které 

řeší výhradně zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“). 

Subjektem podplácení je soutěžitel (fyzická i právnická osoba). Aby se jednalo 

o podplácení, musí jednající činit v souvislosti se soutěží a s cílem získat přednost nebo jinou 

neoprávněnou výhodu. Získání výhody pro podplácejícího musí být opatřeno nekalým 

způsobem. To znamená, že před ostatními soutěžiteli má podplacený jistý předstih, na který 

by v normálním případě neměl nárok. V pasivním podplácení si úplatek přímo nebo nepřímo 

podplacený vyžádá nebo si ho nechá slíbit nebo může přijmout jiný prospěch se stejným 

cílem poskytnout protiplnění podplácejícímu.  



14 

§ 17 ObchZ definuje obchodní tajemství jako skutečnosti obchodní, výrobní a technické 

povahy, které souvisí s podnikem a které mají určitou materiální a nemateriální hodnotu, 

nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné, mají být utajeny a podnikatel jejich utajení 

zajišťuje. Porušování obchodního tajemství je takové jednání, když jedna osoba druhé osobě 

neoprávněně sdělí nebo zpřístupní toto obchodní tajemství. Předpokladem pro postih porušení 

obchodního tajemství je, aby se jednající o takovém tajemství dozvěděl kvalifikovaným 

způsobem, to znamená že mu bylo svěřeno nebo se stalo přístupným dovoleným způsobem: 

- na základě pracovního vztahu k soutěžiteli, 

- v důsledku jiného vztahu k soutěžiteli, 

- v rámci výkonu úřední funkce, 

- nedovoleným způsobem, pokud se o něm dozvěděl, 

- v důsledku svého vlastního nebo cizího jednání, které je v rozporu se zákonem. 

Původcem utajovaných skutečností nemusí být pouze podnikatel, utajované skutečnosti 

mohou být získány i na základě licenční smlouvy, pokud účastník převzal závazek k utajení.   

 [4, 12] 

2.2.5 Zlehčování a srovnávací reklama 

Zlehčování podle § 50 ObchZ „je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje 

o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje, způsobilé tomuto 

soutěžiteli přivodit újmu.“ Zlehčování může vést ke klamání spotřebitele, obzvlášť je-li 

nepravdivé, potom se jedná o souběh s klamavou reklamou nebo s klamavým označováním 

zboží a služeb. Základním předpokladem je, aby uvádění takových údajů bylo schopné 

k tomu, aby soutěžiteli přivodilo újmu. Újma může být nejen materiální, ale i poškození 

dobrého jména, kvality výrobků atd.  [4, 10] 

Srovnávací reklama podle § 50a ObchZ „je jakákoliv reklama, která výslovně nebo 

i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným 

soutěžitelem.“ Zákon stanoví taxativně výčet podmínek, za nichž je srovnávací reklama 

přípustná. Z nich uvádím např.: 

- srovnávací reklama nesmí být zároveň klamavá, 

- omezuje se pouze na srovnání výrobků a služeb uspokojující stejné potřeby nebo 

určené ke stejnému účelu, 

- objektivně srovnává jeden nebo více základních znaků daného výrobku a služeb, které 

jsou pro ně důležité, ověřitelné a reprezentativní, 

- nevede k vyvolání nebezpečí záměny podle § 47 ObchZ. [4] 
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2.2.6 Ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí 

Podle § 52 ObchZ se za ohrožování zdraví a životního prostředí považuje jednání, kterým 

soutěžitel provozuje výrobu, uvádí výrobky na trh nebo provádí činnosti, které ohrožují zájmy 

ochrany zdraví nebo životního prostředí chráněné zákonem proto, aby získal pro sebe nebo 

pro jiného prospěch na úkor dalších soutěžitelů nebo spotřebitelů. Smyslem postihu není 

ochrana zdraví a životního prostředí, ale ochrana hospodářské soutěže. Pro aplikaci 

následujícího ustanovení nestačí pouhé srovnání, že jiný výrobce prodává méně bezpečné 

nebo závadné výrobky, musí jít o překročení určité únosné hranice ohrožení, která bývá 

stanovena obvykle v technických normách.  [10, 12] 
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3 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

V této kapitole se budu zabývat právními prostředky ochrany proti nekalé soutěži, zaměřím 

se na jednotlivé druhy právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži podle charakteru 

právních předpisů a doplním je o mimoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. 

 

3.1 Přehled právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži 

Základ v oblasti právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži tvoří právní prostředky 

obsažené v ObchZ. ObchZ upravuje svými předpisy nejen nekalou soutěž, ale v § 53 a § 54 se 

věnuje i právním prostředkům ochrany proti nekalé soutěži. V § 53 ObchZ uvádí konkrétní 

právní prostředky ochrany vztahující se k nekalé soutěži a § 54 ObchZ upravuje aktivní 

legitimaci právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů a spotřebitelů.  

Mezi základní úkoly právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži patří odrazení 

potenciálních rušitelů od případného budoucího porušování soutěžních pravidel. Toto 

porušování soutěžních pravidel má tzv. preventivní funkci. Tuto prevenci můžeme rozdělit na 

konkrétní a generální. Konkrétní prevence se zaměřuje na konkrétního rušitele soutěžních 

pravidel a generální na odrazení všech potenciálních rušitelů od porušování soutěžních 

pravidel. [6, 12] 

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži můžeme rozdělit podle různých kritérií: 

- charakteru právních předpisů, 

- charakteru sankcí, 

- způsobu uplatnění práv, 

- mimoprávních (etických) prostředků ochrany. [6] 

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži podle charakteru právních předpisů 

rozdělujeme na soukromoprávní, veřejnoprávní a doplňují je mimoprávní prostředky. Do 

soukromoprávních prostředků ochrany proti nekalé soutěži spadá již výše zmíněný ObchZ 

a dále zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákon č. 99/1963 Sb., 

Občanský soudní řád (dále jen „OSŘ). Do veřejnoprávních prostředků patří TZ a zvláštní 

zákony např. zákon č. 40/1994 Sb., o regulaci reklamy, zákon č. 634/1994 Sb., o ochraně 

spotřebitele, zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „ZPRTV“) a další. Prostředky ochrany proti 

nekalé soutěži dále rozdělujeme podle charakteru sankcí na civilní (ObchZ a OZ), trestní (TZ) 

a správní (zákon o regulaci reklamy a další). Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

můžeme dělit také podle způsobu uplatnění práv, což je znázorněno v tabulce 3.1. [6] 
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Soudní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

Podle obchodního zákoníku 
Podle občanského soudního 

řádu 
Podle trestního zákoníku 

- zdržení se závadného 

jednání 

- odstranění závadného 

stavu 

- přiměřené 

zadostiučinění 

- náhrada škody 

- vydání bezdůvodného 

obohacení 

- uveřejnění rozsudku 

- předběžné opatření 

- určovací žaloba 

- trestný čin porušení 

předpisů o pravidlech 

hospodářské soutěže 

Mimosoudní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

Podle občanského zákoníku Podle zvláštních zákonů 

- předběžný zákaz zásahu do pokojného 

stavu 

- svépomoc 

- nutná obrana 

- zákon o regulaci reklamy 

- zákon o ochraně spotřebitele 

- zákon o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání 

- tiskový zákon 

- další zákony 

Tabulka 3.1: Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži podle způsobu uplatnění práv. 

Zdroj: [6] 

 

Mezi mimoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži patří etické kodexy, z nichž 

nejvýznamnější je Etický kodex reklamy z roku 2008. [6] 

 

3.1.1 Subjekty právních vztahů vznikajících při nekalé soutěži 

Subjekty právních vztahů v nekalé soutěži můžeme rozdělit: 

- na osoby jednající nekalosoutěžně, 

- na osoby dotčené nekalosoutěžním jednáním, 

- na osoby nejednající nekalosoutěžně ani nedotčené nekalosoutěžním jednáním, kterým 

zákon stanoví zvláštní postavení v oblasti aktivní legitimace v nekalosoutěžních 

sporech. 

Osobou jednající nekalosoutěžně je chápán soutěžitel jako osoba pasivně 

legitimovaná. § 53 a § 54 ObchZ označuje tyto osoby za tzv. rušitele.  

Za osoby aktivně legitimované jsou považovány všechny osoby dotčené nekalosoutěžním 

jednáním nikoli jen soutěžitelé a spotřebitelé uvedení v § 44 odstavec 1 ObchZ. Za jiné osoby 

dotčené nekalosoutěžním jednáním, které nejsou uvedeny v ObchZ, můžeme považovat např. 

náhodné účastníky fyzických aktivit, k nimž dochází v souvislosti s konkurenčním bojem. Za 

další osoby dotčené nekalou soutěží lze považovat např. média nebo provozovatele internetu 
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jako šiřitele klamavé reklamy, která vznikla tím, že si vydavatel dostatečně neověřil 

pravdivost reklamy a tuto reklamu šířil. [2, 6] 

Jako osoby nejednající nekalosoutěžně ani nedotčené nekalosoutěžním jednáním lze uvést 

osoby, jimž zákon přiznává zvláštní postavení v oblasti aktivní legitimace v nekalosoutěžních 

sporech. Jedná se o právnické osoby, které hájí oprávněné zájmy soutěžitelů a spotřebitelů. [6] 

 

3.2 Soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

Soukromé právo se zabývá jen individuálními zájmy účastníků daného právního vztahu 

a směřuje ku prospěchu jednotlivců. Soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

rozdělujeme podle toho, v jakých právních předpisech soukromého práva jsou obsaženy, a to 

podle: 

- Obchodního zákoníku, 

- Občanského zákoníku, 

- Občanského soudního řádu. [2, 6] 

 

3.2.1 Obchodní zákoník 

Obchodní zákoník se zabývá kromě obecných ustanovení v § 44 - § 52 o nekalé soutěži 

i právními prostředky ochrany proti nekalé soutěži, které jsou obsaženy v § 53 a § 54. V § 53 

ObchZ je uvedeno, že proti rušiteli se mohou domáhat ty osoby, jejichž práva byla porušena 

nebo ohrožena nekalou soutěží toho, aby se rušitel zdržel protiprávního jednání a odstranil tak 

závadný stav. Mezi prostředky soukromoprávního charakteru podle ObchZ patří: 

- zdržení se závadného jednání,  

- přiměřené zadostiučinění,  

- náhrada škody,  

- odstranění závadného stavu, 

- vydání bezdůvodného obohacení.  

V této práci se zaměřím na přiměřené zadostiučinění a náhradu škody.  [6, 12] 

Nároky, které lze uplatňovat v souvislosti s nekalou soutěží, jsou materiální i nemateriální 

povahy; a to nárok na přiměřené zadostiučinění, které se může poskytnout i v penězích, nárok 

na náhradu škody a nárok na vydání bezdůvodného obohacení. § 54 v odstavci 1 ObchZ se 

zabývá nároky právnických osob, které jsou oprávněny hájit zájmy soutěžitelů i spotřebitelů 

a v odstavci 2 důkazním břemenem ve věcech nekalé soutěže. Ustanovení § 54 ObchZ 

považujeme za ustanovení, které je speciální ve vztahu k § 53 ObchZ.  [4, 6] 
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Za další právní prostředek ochrany proti nekalé soutěži považuje § 53 ObchZ nárok na 

náhradu škody. V § 757 ObchZ se říká, že pro odpovědnost za škodu způsobenou porušením 

povinností stanovených ObchZ platí ustanovení § 373 a další. Pro náhradu škody platí „kdo 

poruší povinnosti ze závazkového vztahu, je povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé 

straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 

odpovědnost“. [12] 

 

3.2.2 Občanský zákoník 

V Občanském zákoníku jsou obsaženy právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži, 

které svojí povahou můžeme označit nejen za soukromoprávní, ale i za mimosoudní 

prostředky ochrany. Jestliže se jedná o mimosoudní prostředky ochrany proti nekalé soutěži, 

tak zde není dotčeno právo poškozeného subjektu obrátit se s ochranou svých ohrožených 

nebo porušených práv nekalou soutěží na soud. Prostředky obsažené v OZ jsou takové, kdy 

poškozený nebo ohrožený subjekt sám rozhoduje o jejich využití nekalou soutěží. Konkrétně 

zde patří: 

- předběžný zákaz zásahu do pokojného stavu, 

- svépomoc, 

- nutná obrana. [6] 

Předběžný zákaz zásahu do pokojného stavu upravuje § 5 OZ. Domáhat se ochrany 

u příslušného orgánu státní správy lze tehdy, došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného 

stavu. Příslušný orgán státní správy může předběžný zásah uložit nebo zakázat, aby byl 

obnoven předešlý stav. Není zde dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu.  

Prostředek svépomoci se vztahuje k § 6 OZ. O svépomoci hovoříme, pokud někomu hrozí 

bezprostředně neoprávněný zásah do jeho práva a on může tento zásah sám přiměřeným 

způsobem odvrátit. [6, 13] 

Mezi další prostředky patří tzv. nutná obrana, která je do jisté míry podobná svépomoci. 

Nutná obrana je obsažena v § 418 OZ. O nutnou obranu se jedná tehdy, pokud ten, kdo 

způsobil škodu při odvracení přímo hrozícího nebezpečí, které ale sám nevyvolal, není za tuto 

škodu odpovědný; jedině kdyby bylo možno toto nebezpečí v daném případě odvrátit jinak 

nebo pokud způsobený následek je maximálně stejně závažný jako ten, který hrozil.  [13] 
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3.2.3 Občanský soudní řád 

Mezi soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži podle OSŘ patří:  

- uveřejnění rozsudku,  

- určovací žaloba, 

- předběžné opatření. 

Uveřejnění rozsudku na náklady povinné strany řeší § 155 odstavec 4 OSŘ. Jedná se 

o zvláštní druh sankce za nekalosoutěžní jednání, kdy soud může účastníkovi, jestliže vyhověl 

jeho žalobě, přiznat na jeho návrh ve výroku rozsudku právo rozsudek uveřejnit na náklady 

neúspěšného účastníka a podle okolností případu soud stanoví i formu, rozsah a způsob 

uveřejnění. U tohoto prostředku ochrany proti nekalé soutěži je nutná přiměřenost a při 

uveřejnění rozsudku nesmí dojít k nepoměrnému zvýhodnění či znevýhodnění jedné strany 

sporu. [6, 13] 

Určovací žalobu řeší § 80 písmeno c) OSŘ a může být využita tehdy, pokud existuje 

naléhavý právní zájem a účastníci mají věcnou legitimaci na určení, zda tu právní vztah nebo 

právo je či není.   

Právní úprava předběžného opatření vychází z § 74 a dalších a § 102 OSŘ. Před zahájením 

(§ 74 a dalších  OSŘ) nebo po jeho zahájení řízení (§ 102 OSŘ) lze nařídit předběžné 

opatření. [6, 13] 

 

3.3 Veřejnoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

V zájmu všech občanů se přijímají normy práva veřejného, které se zároveň vztahuje i na 

záležitosti státu. Veřejné právo se vyznačuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti. V pozici 

nadřízenosti vystupují správní orgány a do vztahů podřízenosti patří adresáti práv 

a povinností. Do rozdělení podle charakteru právních předpisů patří i veřejnoprávní 

prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Mezi právní prostředky veřejnoprávních předpisů 

patří TZ a další zvláštní zákony. Za další zvláštní zákony považujeme zákon o regulaci 

reklamy, zákon o ochraně spotřebitele, ZPRTV, tiskový zákon a další zákony.  [2, 6] 

 

3.3.1 Trestní zákoník 

Trestněprávní regulace nekalé soutěže se váže na všechny zvláštní skutkové podstaty 

nekalé soutěže, které jsou obsaženy v § 45 – § 52 v ObchZ. Trestněprávní postih proti nekalé 

soutěži je upraven zvláštní skutkovou podstatou TZ a uvádí v § 248 Porušení předpisů 

o pravidlech hospodářské soutěže trestného činu. § 248 TZ je součástí druhé části hlavy VI. 
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třetího dílu tzv. Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve 

styku s cizinou.  [13] 

Odnětím svobody až na tři roky nebo zákazem činnosti, propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty bude potrestán ten, kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že 

se při její účasti v hospodářské soutěži dopustí zvláštních skutkových podstat a způsobí ve 

větším rozsahu újmu jiným spotřebitelům nebo soutěžitelům a sobě nebo někomu jinému tím 

opatří ve větším rozsahu neoprávněné výhody. 

Odnětím svobody až na 3 léta, zákazem činnosti či propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty bude potrestán i ten, kdo uzavře s konkurentem dohodu v rozporu s jiným právním 

předpisem nebo jinou dohodu narušující hospodářskou soutěž nebo jinak poruší pravidla 

hospodářské soutěže podle § 248 odstavce 2 TZ a způsobí tím sobě nebo jinému neoprávněné 

výhody a jiným spotřebitelům nebo soutěžitelům naopak újmu většího rozsahu. 

Peněžitým trestem, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo odnětím svobody 

na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li činy uvedené v § 248 odstavci 3 

TZ.   

Odnětím svobody na dva roky až osm let bude pachatel potrestán: 

- způsobí-li činem škodu velkého rozsahu, která je uvedena v odstavci 1 nebo 2, 

- jestliže takovým činem získá pro sebe nebo pro někoho jiného prospěch velkého 

rozsahu, 

- když takovým činem způsobí jinému úpadek.  [13] 

 

3.3.2 Zvláštní zákony 

Ochranu proti nekalé soutěži, která je obsažena ve zvláštních zákonech, lze rozdělit na 

zvláštní zákony, které řeší otázky související s jejich předmětem úpravy a ty, které řeší otázky 

obecnějšího charakteru.  

Otázky související zejména s jejich předmětem úpravy řeší zvláštní zákony, a to: 

- tiskový zákon, 

- zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

- zákon o ochraně spotřebitele, 

- zákon o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, 

- zákon na ochranu zvířat proti týrání. 

Mezi zvláštní zákony, které řeší otázky obecnějšího charakteru, patří zákon o regulaci 

reklamy, který má širší působnost než uvedené zvláštní zákony a dotýká se toliko 
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nekalosoutěžního jednání souvisejícího s reklamou, nikoliv skutkových podstat nekalé 

soutěže.  

Dále se budu zabývat jen ZPRTV a zákonem o ochraně spotřebitele. ZPRTV stanovuje 

povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání reklamy a teleshoppingu. § 48 ZPRTV řeší 

dodržování povinností provozovatelů ve vysílání při vysílání reklamy a teleshoppingu a týká 

se povinnosti nezařazovat reklamy a teleshopping např. podporující chování ohrožující 

morálku a zájmy spotřebitele, na tabák a tabákové výrobky nebo útočící na víru a náboženství 

nebo politické a jiné smýšlení a další.  [6, 23] 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v § 4 a § 5 vymezuje tzv. nekalé obchodní 

praktiky. Právní regulace nekalých obchodních praktik podle zákona o ochraně spotřebitele se 

zaměřuje pouze na vztah podnikatel – spotřebitel. Podle  tohoto zákona se nekalých 

obchodních praktik může dopustit pouze podnikatel případně jím pověřené osoby. Zákon 

o ochraně spotřebitele má tedy užší věcnou působnost oproti věcné působnosti nekalé soutěže 

obsažené v ObchZ, podle kterého se mohou nekalosoutěžního jednání dopustit i jiné osoby 

než podnikatelé. [6, 13] 

 

3.4 Mimoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

Mimoprávní prostředky ochrany doplňují právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. 

Tyto mimoprávní prostředky obsahují různé etické kodexy, zejména tzv. Etický kodex 

reklamy 2008 (dále jen „Kodex“). [6] 

Kodex byl vydaný Radou pro reklamu a jeho cílem je, aby reklama v ČR: 

- informovala veřejnost, 

- splňovala etická hlediska působení reklamy, která vyžadují občané ČR.  

Právě Kodex má napomáhat tomu, aby reklama byla pravdivá, čestná a slušná. Právní regulaci 

reklamy Kodex sice nezahrnuje, ale navazuje na ni doplněním etických zásad. Kodex je určen 

všem subjektům působícím v oblasti reklamy a stanovuje jim pravidla profesionálního 

chování. Členské organizace Rady pro reklamy tento Kodex uznávají a řídí se jím a v rámci 

něho prohlašují, že nevyrobí ani nepřijmou žádnou reklamu, která by byla v rozporu s tímto 

Kodexem. Dále členské organizace Rady pro reklamu usilují o to, aby všechny ostatní 

subjekty, které působí v oblasti reklamy na území ČR, respektovaly cíle i jednotlivá 

ustanovení Kodexu.  [14] 
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4 Omezování hospodářské a nekalé soutěže 

V této kapitole objasním rozdíl mezi hospodářskou a nekalou soutěží a uvedu příklady 

z nekalé a hospodářské soutěže. 

 

4.1 Rozdíl mezi hospodářskou a nekalou soutěží 

Pokud bychom měli objasnit rozdíl mezi nekalou soutěží a narušováním hospodářské 

soutěže, musíme brát v úvahu, že nekalá soutěž se odehrává pouze v mezích hospodářské 

soutěže a narušování hospodářské soutěže se příčí základům soutěže jako takové. Ochrana 

proti nekalé soutěži má chránit jednání, které by mohlo jiným soutěžitelům či spotřebitelům 

přivodit újmu.  

Ochrana hospodářské soutěže se pak zaměřuje na to, aby hospodářská soutěž nebyla 

někým omezována nebo narušována.  

Jako příklad se uvádí boxerský zápas, kdy rána pod pás je nekalá soutěž a předem 

domluvený zápas by naplňoval znaky zneužití hospodářské soutěže.  [16] 

 

4.2 Hospodářská soutěž a její konkrétní projevy 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zabývá nejen hospodářskou soutěží, ale 

i veřejnými zakázkami a veřejnou podporou. Na internetových stránkách Úřadu jsou 

pravidelně zveřejňovány tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže, veřejných zakázek 

a veřejné podpory, dále tam nalezneme informační listy, výroční zprávy, statistiky, 

konference a semináře nebo sbírku rozhodnutí a mnoho dalších užitečných informací 

z působnosti Úřadu.  

V roce 2010 došlo v oblasti hospodářské soutěže k zahájení 46 správních řízení. Nejvíce 

zahájených správních řízení souviselo se spojováním soutěžitelů. Ve stejném roce Úřad vydal 

45 rozhodnutí. Jaká byla délka správních řízení v letech 2001 – 2010, se můžeme podívat 

v tabulce 4.1. Za zmínku stojí, že ani jedno zahájené správní řízení z roku 2010 nebylo 

dokončeno. I. a II. stupeň v tabulce vypovídá o tom, zda se jedná o prvostupňové nebo 

druhostupňové rozhodnutí.  
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4.2.1 Nejvyšší udělená sankce v oblasti hospodářské soutěže 

S vydáním rozhodnutí souvisí i sankce. Za rok 2010 v I. stupni správního rozhodnutí 

dosáhly uložené sankce 88 milionů Kč. Výše sankcí je každoročně jiná a závisí od vydání 

rozhodnutí v oblasti hospodářské soutěže. Každoroční proměnlivost sankcí je zobrazena 

v grafu 4.1. [25] 

 

Největší pokuta uložená Úřadem za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže 

s následným vývojem kauz je 979, 221 milionů Kč. Tato pokuta se týká největších výrobců 

tzv. plynem izolovaného spínacího ústrojí (dále jen „PISU“) v oblasti strojírenského 

průmyslu. Účastníci řízení se mezi sebou domlouvali na tom, za jakou cenu budou nabízet 

PISU, aby došlo k přidělení zakázky předem dohodnuté společnosti. Toto správní řízení bylo 

zahájeno v srpnu 2006. Správní řízení bylo rozhodnuto 26. dubna 2007 v druhostupňovém 

rozhodnutí a byl potvrzen verdikt o existenci kartelu. Celkem 16 společností bylo 

sankcionováno, protože se účastnily kartelu a více jak 16 let se domlouvaly na cenách PISU. 

Délka správních řízení (dny) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I. 

stupeň 
88 52 90 83 120 272 398 509 353 - 

II. 

stupeň 
261 228 260 335 325 185 152 299 383 129 

Tabulka 4.1: Délka správních řízení v oblasti hospodářské soutěže. Zdroj: [20] 

 

Graf 4.1: Výše uložených sankcí v I. stupni (v milionech Kč). Zdroj: [25] 
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Sankce byly u dvou firem sníženy a celková částka nakonec činila 941,881 milionů Kč. Mezi 

účastníky řízení patří firmy z holdingů Hitachi, Mitsubishi Electric, Toshiba, Siemens a další. 

Všech 16 strojírenských firem sankci zaplatilo. Tento případ je zajímavý v tom, že kromě 

rekordní pokuty Úřad udělil i poprvé pokuty firmám, které v ČR nepůsobí.  [15, 25] 

 

4.2.2 Spor Vítkovice Steel a Vysokých pecí Ostrava o dodávky železa 

V této podkapitole se zaměřím na vleklý spor o ceny tekutého surového železa mezi 

dodavatelem Vysoké pece Ostrava (dále jen „VPO“) a státní hutní firmou Vítkovice Steel, 

která ovládala státní firmu Osinek.  

Od roku 2003 se táhl spor o cenu surového železa mezi VPO a Osinkem. Osinek 

nesouhlasil s cenou a žádal po VPO vrácení více než miliardy korun. VPO naopak tvrdily, že 

jim vznikla pohledávka ze strany Osinku v hodnotě 400 milionů za neuhrazené zboží a na 

úrocích z prodlení.  

Úřad tento spor několikrát řešil, zda se jedná o zneužití dominantního postavení ze strany 

VPO, vydal v této věci několik rozhodnutí, z nichž kromě jednoho byly všechny ze strany 

Úřadu zrušeny nebo změněny.  [27] 

Jediným nenapadeným řízením bylo řešení sporu obou účastníků z podezření zneužití 

dominantního postavení v lednu 2005, kdy Úřad vydal v určovacím řízení podle § 11 

odstavce 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže rozhodnutí S138/03-

2331/05-ORP. Předmětem řízení bylo zjistit, zda je či není zneužitím dominantního postavení 

účastníka řízení VPO: 

1. stanovení kupní ceny tekutého surového železa od společnosti VPO pro společnost 

Osinek odůvodněné, 

2. aplikace principů stanovení kupní ceny tekutého surového železa, 

3. případné omezení dodávek tekutého surového železa z důvodu neuhrazení faktury za 

dodávku zboží,  

4. případné stanovení rozdílné kupní ceny tekutého surového železa pro odběratele 

Osinek a Ispat Nová Huť. 

V této věci správní orgán rozhodl takto: 

ad 1. stanovení kupní ceny tekutého surového železa není zneužitím dominantního 

postavení, 
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ad 2. při aplikaci stanovení kupní ceny tekutého surového železa se jedná o zneužití 

dominantního postavení pouze v části napadeného návrhu smlouvy o dodávkách tekutého 

surového železa z roku 2003, 

ad 3. omezení dodávek tekutého surového železa z důvodu pohledávek vzniklých 

společnosti VPO je zneužitím dominantního postavení, 

ad 4. stanovení vyšší kupní ceny pro odběratele Osinek než odběrateli Ispat Nová Huť je 

zneužitím dominantního postavení.  [23] 

Proti tomuto rozhodnutí podal Osinek k Úřadu odvolání, ten původní verdikt zrušil a začal se 

případem zabývat znovu. 

Vzhledem k dlouhodobě se vlekoucímu sporu neměly obě firmy uzavřený obchodní 

kontrakt a obchodovaly bez smlouvy. Vítkovice Steel byly nuceny platit cenu, kterou 

požadovaly VPO.  

Poslední rozhodnutí v této věci vydal Úřad v roce 2010, kdy byla zrušena část rozhodnutí 

z roku 2004, a řízení bylo zastaveno.  [25] 

 

4.3 Nekalá soutěž a její konkrétní projevy 

Právo nekalé soutěže je velmi přísné a slouží k ochraně spotřebitele a zároveň udržuje na 

trhu zdravé soutěžní prostředí. Za jeho porušení jsou ukládány vysoké tresty. Při posuzování 

nekalosoutěžního jednání je potřeba zjistit, zdali daným nekalosoutěžním jednáním mohlo 

dojít k oklamání spotřebitele. Pokud tomu tak je, pak je důvod k uložení sankce.   

Pokud byla porušena nebo ohrožena práva spotřebitele nekalou soutěží, může tato osoba 

uplatnit právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži stanovené zákonem. Mezi nejčastěji se 

vyskytující formy nekalé soutěže patří klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, 

vyvolání nebezpečí záměny, srovnávací reklama, zlehčování a parazitování. 

V posledních letech se po celém světě rozšiřuje klamavá reklama. Důvodem zvýšeného 

výskytu klamavé reklamy je to, že stoupá celkový počet reklamy jako takové a svou roli zde 

hraje i tvrdší konkurence. Za příklad bych uvedla reklamu časopisu Elle, který inzeroval na 

titulní straně jako dárek drahý parfém. Teprve po otevření časopisu čtenáři zjistili, že jej 

dostanou pouze tehdy, pokud si časopis předplatí.  [22] 

Jako příklad klamavého označení zboží a služeb bych uvedla označení výrobků značkou 

Adidos, kdy tato značka vyvolává představu o zvláštních vlastnostech výrobku a spotřebitele 

může uvést v omyl, že se jedná o zboží značky Adidas. Dalším příkladem může být označení 

uzeniny značkou Pravý uherský salám a přitom se jedná o výrobek vyrobený v ČR.  
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Na rozdíl od klamavého označení zboží a služeb je parazitování na pověsti označení 

výrobku naprosto odlišného určení známou značkou např. chléb Panasonic.  [26] 

Stále více se v poslední době objevuje na trhu srovnávací reklama. Zákon v určitých 

případech povoluje srovnávací reklamu, ale ne každá srovnávací reklama je legální. 

Srovnávací reklama nesmí klamat, musí pouze srovnávat zboží nebo služby, které jsou určené 

ke stejnému účelu a přitom smí porovnávat jen podstatné znaky. Principem legální srovnávací 

reklamy je tedy to, že srovnává srovnatelné. Za nelegální srovnávací reklamu byla označena 

např. reklama společnosti ČEZ na jeden ze svých tarifů elektřiny v porovnání se společností 

E∙ON.   

Za nekalosoutěžní praktiku zlehčování se dá považovat uvádění nepravdivých údajů nebo 

i pravdivých údajů, které mohou jiného soutěžitele poškodit, např. soutěžitel A uvádí, že 

u nabízeného výrobku je jiná teplota tuhnutí, než je teplota uvedená na výrobku soutěžitele B.  

Zde je vyjmenováno jen několik druhů nekalé soutěže včetně příkladů, avšak za 

nekalosoutěžní jednání je považováno vše, co odpovídá definici nekalé soutěže uvedené 

v kapitole 2. Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mají 

možnost se bránit a uplatnit zákonem stanovené právní prostředky ochrany. [20, 21] 
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Závěr 

Cílem této práce bylo objasnit téma hospodářské a nekalé soutěže v České republice 

a vymezit základní pojmy v této oblasti. V této práci jsem vysvětlila základní pojmy 

a legislativu v oblasti hospodářské soutěže, dále jsem se zaměřila na jednání narušující 

hospodářskou soutěž. Následující kapitoly objasňují nekalou soutěž a její jednotlivé skutkové 

podstaty a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Právní prostředky ochrany proti 

nekalé soutěži jsem rozdělila do dvou skupin podle charakteru právních předpisů na 

soukromoprávní a veřejnoprávní. Ve čtvrté kapitole jsem uvedla příklad zneužití 

dominantního postavení v oblasti hutního průmyslu v Moravskoslezkém kraji a některé 

příklady skutkových podstat nekalé soutěže v České republice po roce 2000.  

Práce mi pomohla seznámit se s problematikou hospodářské a nekalé soutěže, také jsem se 

zaměřila na působnost Evropské Komise v oblasti hospodářské soutěže. Problematika 

hospodářské soutěže a nekalosoutěžního jednání není pouze záležitostí národní, ale jedná se 

o celosvětový problém. V dnešní době se setkáváme čím dál častěji s porušováním práv 

v hospodářské i nekalé soutěži a stále častěji se veřejnost v informačních mediích o těchto 

skutečnostech dovídá, neboť problematika konkurenčního boje firem a porušování pravidel 

hospodářské soutěže je díky své stoupající tendenci značně medializována.  

Podle mého názoru jsou největším problémem v oblasti narušení hospodářské soutěže 

zakázané neboli kartelové dohody. Kartely představují nebezpečí pro ekonomiky na národní 

i mezinárodní úrovni a souvisí i se snížením blahobytu spotřebitelů. Mezi nejznámější 

a nejvíce nebezpečné patří zakázané dohody týkající se přímého určení cen. V tomto případě 

potom občan nemá možnost nakupovat služby a zboží za konkurenční ceny, ale pouze za ceny 

určené kartelovou dohodou. Tyto ceny bývají zpravidla vyšší a pro zákazníky nevýhodnější. 

Myslím si, že zavedení tzv. Leniencyho programu, o kterém se zmiňuji v kapitole 1, má 

přínos pro boj se vznikem zakázaných dohod, protože účastník kartelu informuje Úřad 

o existenci takové dohody a pokud Úřadu potom poskytuje další informace, má tento účastník 

možnost vyváznout bez pokuty.  

Jak jsem zjistila, k nejčastějším případům narušení hospodářské soutěže dochází formou 

spojování soutěžitelů. Je to tím, že se firmy mezi sebou spojují za účelem získání lepšího 

a vlivnějšího postavení na trhu a vzniká gigant, který určuje ceny na trhu a znemožňuje 

menším soutěžitelům prosadit se v rámci trhu. Většina rozhodnutí spojování soutěžitelů se 

týká velkých a nadnárodních společností, které chtějí mít navrch před ostatními a tímto 

spojením potom diskriminují menší společnosti. Současná platná právní úprava sice umožňuje 
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spojení soutěžitelů, ale za zákonem daných podmínek. K povolení spojení soutěžitelů se po 

podání návrhu vyjadřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.  

V dnešní době, kdy každá společnost bojuje o své zákazníky a konkurenční boj se 

přitvrzuje, je dobře, že se Úřad snaží bojovat proti narušování hospodářské soutěže. Zdravá 

konkurence určuje a posiluje tržní ekonomiku, ale nemělo by docházet k prosazování 

soutěžitelů protiprávním jednáním a na úkor spotřebitelů.  

Na závěr bych se chtěla pozastavit nad délkou správních řízení a výší uložených pokut. Dle 

mého názoru je problematika hospodářské soutěže a jejího narušení závažná, jedná se 

o celosvětový problém, který je řešen na mezinárodní úrovni. Pro objektivní posouzení 

daného narušení je třeba každý konkrétní případ dlouhodobě a pečlivě analyzovat. Proto si 

myslím, že správní řízení v této oblasti trvají tak dlouho. Délka řízení se prodlužuje také tím, 

že se firmy brání obvinění z narušení práv v hospodářské či nekalé soutěži a po vydání 

rozhodnutí dochází k následnému odvolání a přezkumům původních rozhodnutí.  

Téma jsem si zvolila, protože problematika hospodářské soutěže je veřejnosti poměrně 

neznámá, ale aktuální a zajímavá. Díky této práci se mi podařilo získat rozhled v dané oblasti.  
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