
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Cílem této práce je definovat problematiku hospodářské soutěže, vysvětlit rozdíly 

mezi dvěmi stěžejními oblastmi soutěžního práva a analyzovat právní prostředky ochrany 

proti nekalé soutěži. Práce je členěna do šesti kapitol, z nichž první seznamuje nejen 

se základními pojmy, ale také s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, soutěží 

v kontextu s Evropskou unií a právem hospodářské soutěže. Kapitola druhá je zaměřena 

na skutkové podstaty nekalé soutěže, kapitola třetí pak na skutkové podstaty nedovoleného 

omezování hospodářské soutěže. Rozdíly mezi nimi a konkrétní příklady uvádí kapitola 

čtvrtá. Pokud jde o kapitolu pátou, ta je analýzou soukromoprávních, veřejnoprávních a 

mimoprávních prostředků ochrany proti nekalé soutěži. Poslední kapitola je celkovým 

zhodnocením problematiky hospodářské soutěže. 

Klíčová slova 

hospodářská soutěž, nedovolené omezování hospodářské soutěže, nekalá soutěž, soutěžitel, 

právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

Abstract 

The aim of this study is to define dilemma of the economic competition, to explain 

differences among two primary spheres of  the competition law and to analyse the legal 

remedies of protection against unfair competition. This study work is structured into six 

chapters when first of them acquaints not only with the basic terms, but also with the 

Bureau for protection  of competition, with the competition in context with the European 

Union and with the  competition law. The second chapter is focused on merits of the unfair 

competition and the third chapter is aimed on merits of the prohibited restrictions of 

economic competition. The differences among them and their concrete examples describes 

the  chapter four. In the matter of the chapter five, this is the analyse of legal remedies of 

protection against unfair competition. The final chapter is a global summary of this 

dilemma of the economic competition. 

 Key words 

economic competition, prohibited restrictions of economic competition, unfair 

competition, competitor, legal remedies of protection against unfair competition 
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Úvod 

Svoboda podnikatelského rozhodování je ospravedlnitelná jen do té míry, pokud 

nevede k omezení stejné svobody jiných. Proto se o její legálnost, morálnost a 

společenskou přijatelnost starají nejrůznější právní předpisy. Absence pravidel by totiž 

vedla k neomezené svobodě trhu, a to by v konečném důsledku paradoxně zase znamenalo 

omezení či dokonce zrušení tržní svobody. 

Protože účinná soutěž napomáhá úspěšnému hospodářskému rozvoji, je zvláště 

ve veřejném zájmu ji chránit. Soutěžitel na cestě za vytýčeným cílem očekává určitou 

záruku soutěžní svobody, spotřebitel pak určitou míru blahobytu. Jeden na druhém jsou 

závislí a z této závislosti plyne nepřetržitý koloběh výroby a následné spotřeby, tedy i 

jistota dalšího fungování soutěže. Soutěživost prostupuje snad veškerou lidskou činnost, 

hospodářskou sféru nevyjímaje. A hospodářská soutěž a její ochrana se jako aktuální 

témata těší zájmu široké veřejnosti. Proto jsou také nesčetněkrát diskutovaná v médiích.  

Jelikož námět ochrany hospodářské soutěže vzbudil i můj zájem, stala se tato 

dynamicky se rozvíjející oblast hospodářského práva podkladem pro vypracování 

bakalářské práce nazvané Ochrana hospodářské soutěže. Mým prvotním cílem budiž snaha 

o co nejsrozumitelnější formulaci uvedené problematiky.  

Práce je pro přehlednost členěna do šesti samostatných kapitol. Pro lepší orientaci 

v nastíněném problému je první kapitola pojata jako seznamovací, a to s ohledem 

na charakteristiku všech důležitých pojmů (hospodářská soutěž, její nedovolené 

omezování, nekalá soutěž, soutěžitel, relevantní trh, Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže, kontext s Evropskou unií), které k hospodářské soutěži neodmyslitelně patří. 

Problematice nekalé soutěže a problematice nedovoleného omezování hospodářské soutěže 

v rozdělení na jednotlivé dílčí skutkové podstaty je vyčleněna kapitolu druhá a třetí. 

V kapitole čtvrté jsou definovány nejen rozdíly mezi nedovoleným omezováním 

hospodářské soutěže a nekalou soutěží, což jsou podmnožiny hospodářského práva, ale 

také je uvedeno několik konkrétních příkladů, jakožto projevů nekalé soutěže a projevů 

nedovoleného omezování hospodářské soutěže. Kapitolou pátou je pak přiblížen obsah 

předpisů, v nichž je zakotvena stěžejní právní úprava, dle které je postupováno v případech 

nekalého soutěžního jednání, přičemž objasňuje význam jednotlivých prostředků ochrany 

proti nekalé soutěži, které mohou být, jak se v této kapitole dovíme, soukromoprávní, 

veřejnoprávní, popřípadě i mimoprávní. Poslední kapitola je zhodnocením, v němž je 

vysloven názor na problematiku hospodářské soutěže.  
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1 Hospodářská soutěž 

Kapitola první je věnována pojmu soutěže jako takové a jednotlivým pojmům 

s touto problematikou souvisejícím, přičemž objasňuje, co je hospodářská soutěž a co 

znamená, když se řekne nekalá soutěž. Zároveň zmiňuje poslání Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže a v neposlední řadě zodpovídá otázku kontextu hospodářské soutěže 

s Evropskou unií.  

1.1 Definování problematiky hospodářské soutěže v pojmech 

Společenské vztahy v nejširším smyslu zahrnují i vztahy hospodářské a v rámci 

těchto vztahů pochopitelně dochází k obdobným jevům jako v jiných oblastech života 

společnosti, a tedy i k soutěži, jejíž povaha se vymezuje v hospodářskou soutěž. [3] 

I když hospodářská soutěž jako pojem není v českých  právních předpisech 

výslovně definována, lze z jednotlivých interpretací vypozorovat, že se jedná o „soupeření 

dvou nebo více hospodářských subjektů na téže straně tržních vztahů - tedy na straně 

nabídky či poptávky, jehož cílem je dosažení hospodářského výsledku, který je odvislý 

od uskutečnění směny výrobků nebo služeb s týmiž potenciálními účastníky trhu“ [3].  

Právo proti nedovolenému omezování hospodářské soutěže spolu s právem 

proti nekalé soutěži tvoří dvě základní odvětví práva hospodářské soutěže. Obecně jde 

o soubor právních norem zakazujících určitá jednání v hospodářské soutěži a stanovení 

odpovídajících sankcí za překročení těchto zákazů. [7] 

Nekalou soutěží a právními prostředky ochrany proti nekalé soutěži se 

zaobírá zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zatímco právo proti omezování 

hospodářské soutěže je upraveno zvláštním zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže. [4] 

1.1.1 Stěžejní pojmy – soutěžitel a relevantní trh 

V rámci zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění 

pozdějších předpisů, jsou definovány dva základní legální pojmy, a to pojem soutěžitel a 

pojem relevantní trh. Roli adresáta právních norem evropského práva ochrany hospodářské 

soutěže plní podnik, i když pojem podniku není definován legislativně. V českém právu 

tuto úlohu plní pojem soutěžitel. [3] 

Soutěžitelem se rozumí jak fyzická, tak právnická osoba. Stejně tak může být 

soutěžitelem sdružení fyzických a právnických osob a sdružení těchto sdružení, nebo i jiné 
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formy seskupování, i v tom případě, že tato sdružení nejsou právnickými osobami. 

Podmínkou je účast v hospodářské soutěži, popřípadě její ovlivnění. [17] 

Centrálním pojmem soutěžního práva je trh, ale ne ledajaký, nýbrž zcela přesně 

určený. S vymezením relevantního trhu stojí a padá posuzování jakéhokoliv soutěžního 

případu. Při zjišťování vlivu na trh nebo chování na trhu půjde o zcela konkrétní trh, který 

může být ovlivněn. A právě takový trh se nazývá trhem relevantním. Pojem relevantního 

trhu je klíčovým pojmem soutěžního práva jak na úrovni národní, tak komunitární. 

Do české právní úpravy pronikl z práva komunitárního. Co se samotného relevantního trhu 

týče, jde o veličinu proměnnou, závislou vždy na konkrétních okolnostech daného případu, 

a její určení vyplývá z hodnocení celé řady mimoprávních faktorů. [5] 

Relevantní trh, někdy označovaný jako trh referenční, na němž se hodnotí daný 

soutěžní případ, je vymezen jako kombinace trhu výrobkového, tzv. relevantní výrobkový 

trh, a trhu na určitém území, čili relevantní geografický trh. [3] 

1.1.2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Rok 2011 se nesl ve znamení dvacátého výročí založení Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže. Za tu dobu prošla instituce, která původně kontrolovala pouze oblast 

hospodářské soutěže, výraznou proměnou. Český antimonopolní úřad, jak se také Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad) nazývá a jehož působnost upravuje 

zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění 

pozdějších předpisů, patří ve srovnání s jinými úřady na světě k těm, které disponují 

nejrozsáhlejšími kompetencemi. Jako centrální orgán státní správy pro ochranu 

hospodářské soutěže České republiky byl založen 1. července 1991 a jeho více než 

dvacetiletá existence je i historií vývoje moderního českého soutěžního práva. [15] 

Úřad je politicky a institucionálně nezávislý. V jeho čele stojí předseda, jehož 

funkční období je šestileté, jmenovaný prezidentem republiky na návrh vlády. [13]  

Řízení v soutěžních věcech jak na národní, tak na komunitární úrovni je řízením 

správním, prováděným ve veřejném zájmu soutěžním úřadem, resp. Evropskou komisí. 

Postup Úřadu je upraven zákonem o ochraně hospodářské soutěže a správním řádem, 

postup Evropské komise a do určité míry i Úřadu při aplikaci komunitárního soutěžního 

práva pak Nařízením Rady Evropského společenství č. 1/2003. V řízení před Úřadem, jež 

nemá zcela samostatnou a ucelenou právní úpravu, se uplatňují zejména instituty zahájení 

správního řízení, jednání, zastoupení a opatrovnictví, náklady řízení, nahlížení do spisů, 

slyšení, dokazování, doručování, rozklad a výkon rozhodnutí.  Kromě výkonu dohledu 
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nad soutěžními subjekty je Úřad v případě zjištění jakéhokoli omezení či narušení soutěže 

oprávněn udělovat patřičné sankce. [3]  

Deterence, to je preventivní působení proti porušování soutěžních pravidel, a také 

kompenzace, to je zajištění nápravy újmy vzniklé v důsledku porušení soutěžních pravidel, 

slouží jako nástroje prosazování soutěžního práva při odhalování zakázaných praktik a 

rozhodování o nich, které mají především zajistit, že v určitém identifikovaném případě 

bude porušování soutěžního práva ukončeno a náležitě potrestáno. [14] 

Účinná hospodářská soutěž je hnací silou každé ekonomiky, nicméně může být 

úmyslně deformována nezákonnými jednáními některých soutěžitelů – např. kartelovými 

dohodami uzavřenými mezi soutěžiteli nebo zneužíváním významné tržní síly soutěžitele 

v dominantním postavení, jež jsou způsobilá zásadně narušit charakter trhu, popřípadě jej 

zcela změnit, což se posléze projeví nárůstem cen nad jejich tržní úroveň, snížením kvality 

či omezením nabídky produktů. Jen tržní prostředí, které nabízí pro soutěžitele rovné a 

férové podmínky, prospívá jak rozvoji ekonomiky, tak spotřebitelům. Toho si je Úřad 

bezesporu vědom, a proto je budování takových podmínek prioritní. [3]  

1.2 Hospodářská soutěž v kontextu s Evropskou unií 

České soutěžní právo bylo při svém vzniku inspirováno soutěžním právem 

komunitárním. Od vstupu České republiky do Evropské unie (dále jen „EU“) však 

komunitární právo přestalo být pouhým zdrojem inspirace a stalo se i na našem území 

závazným. Soutěžitelé tak musí dodržovat jak ustanovení práva českého, tak práva 

komunitárního. [3] 

Na našem území působí paralelně soutěžní právo české a komunitární, přičemž 

komunitární právo může být aplikováno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 

i Evropskou komisí. Právě otázka vztahu těchto právních systémů a jurisdikcí soutěžních 

orgánů patří v současné době mezi nejaktuálnější problémy. [8] 

Soutěžněprávní předpisy na komunitární úrovni vykrystalizovaly z německé teorie, 

posléze z koncepce tzv. funkční soutěže, která soutěž pojímá jako proces dávající 

účastníkům tvůrčí svobodu vedoucí k optimálnímu uspokojení preferencí spotřebitelů. 

Přístup k trhu ve svobodném hospodářství je volný. Nepřiměřené státní zásahy či jakákoli 

nepatřičná jednání soutěžitelů, která nejsou ve shodě s řádnou soutěží, např. dohody jiných, 

jsou chápána jako zásah do podnikatelské svobody, a tedy jako omezení soutěže. [3]  
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Evropská komise (dále jen „Komise“), nejvýznamnější orgán prosazující soutěžní 

právo v Evropské unii, označuje za svůj cíl poskytování ochrany hospodářské soutěži jako 

prostředku zvyšování spotřebitelského blahobytu a zajišťování účinné alokace zdrojů. [12] 

V rámci EU mohou o porušení soutěžního práva rozhodovat jednak specializované 

soutěžní orgány, a to z úřední povinnosti a ve veřejném zájmu, pak se hovoří  o tzv. 

veřejném prosazování soutěžního práva, a jednak národní soudy na základě žaloby, a tedy 

v soukromém zájmu žalobce, kdy se naopak hovoří o tzv. soukromém prosazování 

soutěžního práva, které je založeno na přímém účinku článků 101 a 102 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“).  [10] 

Nařízením Rady Evropského společenství č. 1/2003 se má zajistit dodržování 

pravidel stanovených Evropskou unií pro podniky a vlády členských zemí v oblasti 

hospodářské soutěže. Tímto nařízením bylo rovněž stanoveno vytvoření Evropské sítě 

pro hospodářskou soutěž (dále jen „ECN“), složené z vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž a z Komise. Záměrem ECN je především zefektivnit, urychlit a 

usnadnit výměnu informací mezi orgány pro hospodářskou soutěž v Evropě, a to včetně 

informací důvěrných, které mohou přispět k mnoha řešením porušení pravidel hospodářské 

soutěže. ECN by měla především zajistit, aby se konkrétním případem zabýval vždy ten 

soutěžní orgán, u něhož se předpokládá, že odstraní vzniklý problém. Základní funkcí ECN 

je tedy zejména intenzivní spolupráce mezi členy, která by měla vést ke společnému 

přístupu k soutěžní politice. [1, 2] 

Pokud vede řízení Úřad, musí v každém případě ctít práva vyplývající z Listiny 

základních práv a svobod, Komise musí pochopitelně základní lidská práva rovněž 

zachovávat. Spolu s tzv. Lisabonskou smlouvou získala status právně závazného 

dokumentu i Listina základních práv Evropské unie. Jelikož musí členské státy při aplikaci 

komunitárního práva dodržovat obecné zásady, včetně lidskoprávních principů, je 

samozřejmé, že tyto respektuje i Úřad, minimálně aplikuje-li komunitární soutěžní právo. 

Jak v řízení před Úřadem, tak před Komisí má zásadní význam rovněž Evropská úmluva 

o ochraně lidských práv a základních svobod, která je pro Českou republiku jako jejího 

signatáře závazná. [12] 

1.3 Dvojí pohled na soutěžní právo 

Východiskem pro právní regulaci hospodářské soutěže je v současné době obchodní 

zákoník (dále jen „ObchZ“), který stanoví, že „soutěžitelé mají právo svobodně rozvíjet 

svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a sdružovat se k výkonu 
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této činnosti, jsou však povinni přitom dbát právně závazných pravidel hospodářské 

soutěže a nesmějí účast v soutěži zneužívat“ (§ 41 ObchZ) [17].  

Za zneužití účasti v soutěži je přitom považována jednak nekalá soutěž a jednak 

nedovolené omezování hospodářské soutěže (§ 42 odst. 1 ObchZ) viz obr. 1. [4] 

 

Obr. 1 Zneužití účasti v hospodářské soutěži 

Nejjednodušeji lze soutěžní právo označit jako soubor právních norem upravujících 

hospodářskou soutěž mezi podnikateli působícími na trhu a vstupujícími mezi sebou 

navzájem do soutěžních vztahů. Přímá intervence státu prostřednictvím veřejného práva je 

z hlediska právní regulace soutěže toliko jedna její stránka. Druhou stránkou, ochranou 

individuálního soukromého zájmu na zachovávání dobrých mravů v hospodářské soutěži, 

je soukromoprávní ochrana proti nekalé soutěži. [16]. 

1.3.1 Nekalá soutěž  

Cílem práva proti nekalé soutěži je zabránit nežádoucí deformaci soutěžních vztahů 

mezi jednotlivými soutěžiteli. Subjektem nekalého soutěžního jednání tedy může být 

zásadně soutěžitel. [4] 

Soutěžitelem se rozumí každá fyzická i právnická osoba účastnící se hospodářské 

soutěže, přičemž nemusí být podnikatelem ve smyslu § 2 ObchZ. Soutěžitel je subjekt, 

který nabízí, poskytuje, vyrábí nebo prodává zboží nebo služby či jiná plnění téhož nebo 

podobného druhu, a tím vytváří pro zákazníky možnost volby. [17] 

Nekalou soutěží, jak ji vymezuje základní ustanovení - tzv. generální klauzule (§ 44 

ObchZ), je jakékoli jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy 

soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž 

je opakem dovoleného soutěžního chování soutěžitelů, a tudíž je zakázána. Podmínky 

označené jako generální klauzule musí být splněny kumulativně. Nekalá soutěž, jejíž 

povaha je soukromoprávní, je popsána devíti skutkovými podstatami uvedenými pod § 45 
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až § 52 ObchZ a jedná se zejména o klamavou reklamu, klamavé označování zboží a 

služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku výrobků či služeb 

jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklamu, porušování obchodního 

tajemství a ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí, přičemž tento výčet je 

pouze demonstrativní. [16] 

Pro správné porozumění pojmu nekalé soutěže je nutné si uvědomit rozdíl 

mezi dobrými mravy a dobrými mravy soutěže, což není totéž. Soutěžní mravy jsou 

chápány úžeji než obecné mravy. To znamená, že ne všechno, co může být považováno 

za nemravné v obecném pojetí, je nemravné také z pohledu hospodářské soutěže. Soutěžní 

právo v rámci konkurenčního boje připouští i některé aktivity, které jsou za hranicí 

obecných dobrých mravů. [4] 

Ve vztahu generální klauzule a jednotlivých skutkových podstat platí, že znaky 

uvedené v generální klauzuli musí být naplněny i v jednotlivých případech speciálních 

skutkových podstat. To znamená, že pokud jednání vymezené speciální skutkovou 

podstatou nekalé soutěže nenaplňuje současně znaky generální klauzule, tedy není 

v rozporu s dobrými mravy a není způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo 

spotřebitelům, nejedná se o nekalou soutěž. Zároveň platí, že pokud konkrétní jednání 

nenaplňuje znaky žádné ze speciálních skutkových podstat upravených § 45 – 52 ObchZ, 

avšak naplňuje znaky generální klauzule, může být stíháno jako nekalosoutěžní. 

V ustanoveních § 53 a § 54 ObchZ pak zákon odkazuje na právní prostředky ochrany 

proti nekalé soutěži. [4, 16]  

1.3.2 Nedovolené omezování hospodářské soutěže  

Základem moderního českého soutěžního práva se stal zákon o ochraně 

hospodářské soutěže z roku 1991, přijatý mimochodem ještě před obchodním zákoníkem. 

Tento zákon byl několika novelizacemi dáván do souladu s komunitárním právem, stejně 

jako dnes platný zákon o ochraně hospodářské soutěže z roku 2001. [8] 

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, spolu se svými osmi 

prováděcími vyhláškami (blokovými výjimkami), převzatými z evropského práva, nabyl 

účinnosti k 1. červenci 2001. Vstup České republiky do EU se o tři roky později zasloužil 

o významnou reformu a modernizaci soutěžního práva. Do současné doby se uskutečnilo 

celkem osm novelizací zmíněného zákona. Poslední a velmi podstatná byla novela 

zákonem č. 155/2009 Sb., účinným od 1. 9. 2009. [3] 
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Předmětem zákonné úpravy nedovoleného omezování hospodářské soutěže je 

ochrana soutěže proti jejímu narušování nedovoleným omezováním, v krajním případě i 

vyloučením soutěže na trhu výrobků a služeb, zneužitím dominantního postavení a 

slučováním podniků. Význam vymezení předmětu úpravy je formální - objasňuje 

víceméně strukturu zákona, a materiální – poukazuje na to, že statkem, který je předmětem 

ochrany, je právě hospodářská soutěž, a že při hodnocení určitých jednání je třeba 

zjišťovat, zda vzniklá újma byla způsobena tomuto právem chráněnému statku. [10] 

 

Věcná působnost zákona o ochraně hospodářské soutěže je podepřena třemi pilíři 

soutěžního práva, a to pro jednotlivá jednání, jimiž může být narušena či ohrožena 

hospodářská soutěž formou [3]: 

1) dohod narušujících soutěž neboli kartelových dohod,   

2) zneužití dominantního postavení,   

3) podnikových koncentrací.  

 

Některá nekalosoutěžní jednání, pokud jsou postižitelná podle generální klauzule (§ 

44 ObchZ), se mohou překrývat s některými skutkovými podstatami vymezenými 

zákonem o ochraně hospodářské soutěže, a to zejména v oblasti zneužití dominantního 

postavení. [3] 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže platí zásadně pro území České republiky 

(dále jen „ČR“) a vychází z hlediska své geografické působnosti a procesní 

aplikovatelnosti z principu účinku na trhu. To znamená, že není rozhodné, kdo se takového 

protisoutěžního jednání dopustil, ani místo, kde k němu došlo. Rozhodující je, že se účinky 

tohoto jednání projevují na území ČR a že hospodářská soutěž byla narušena na tomto 

trhu. Pokud se negativní účinky protisoutěžního jednání projeví na národním trhu, budou 

posuzovány podle českého práva, třebaže se toto jednání uskutečnilo v cizině. Je-li, nebo 

může-li být ovlivněn také trh mezi členskými státy, a to v podstatné míře, uplatní se podle 

okolností souběžné použití čl. 101 nebo 102 SFEU způsobem, který je upraven v čl. 3 odst. 

1 Nařízení Rady Evropského společenství č. 1/2003. [15] 

V citovaném zákoně č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, nalezneme 

rovněž postupy řízení v soutěžních věcech před povolanými orgány – národním soutěžním 

úřadem nesoucím název Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, resp. před Evropskou 

komisí.  Z toho plyne skutečnost, že tyto postupy jsou ovládány zásadami správního řízení 

a jednotlivé skutkové podstaty mají charakter veřejnoprávní. [3] 
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2 Skutkové podstaty nekalé soutěže 

Kapitola druhá popisuje jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže v takovém 

pořadí, jak je demonstrativně vyjmenovává obchodní zákoník. 

Pro soukromoprávní posuzování hospodářské soutěže (nekalou soutěž) je rozhodující 

zaměření se na dopady protisoutěžního jednání, které mají vliv na jednotlivé subjekty 

v rámci systému. Není-li útok zaměřen a újma způsobena konkrétnímu subjektu, např. 

konkrétnímu spotřebiteli, aplikují se pravidla veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže. 

Najít hranici mezi soukromoprávním a veřejnoprávním charakterem útoku nebývá vždy 

snadné. [4] 

2.1 Klamavá reklama 

Tato skutková podstata je vymezena v § 45 ObchZ jako „šíření údajů o vlastním 

nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou 

představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch 

na úkor jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo zákazníků“ [16]. 

Jak zákon uvádí, údaje lze šířit jak ústně, tak písemně, např. prostřednictvím médií 

– tiskem, rozhlasem, televizí, popř. také fotografickým vyobrazením a podobně. I pravdivý 

údaj může být vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, příčinou 

uvedení v omyl. V tom případě je považován za klamavý a nemá smysl namítat jeho 

pravdivost, aniž by šířené skutečnosti byly posouzeny v širším kontextu. [17] 

2.2 Klamavé označení zboží a služeb 

Podle § 46 ObchZ se klamavým označením zboží a služeb míní „každé označení, 

které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené 

zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého 

výrobce, nebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost“ [17].  

Přitom je nerozhodné, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží či 

obalech nebo na obchodní dokumentaci. Nerozhodná je i ta skutečnost, zda ke klamavému 

označení došlo přímo či nepřímo a jakým prostředkem tak bylo učiněno. [4] 

Za klamavé je považováno i nesprávné označení zboží a služeb s připojeným 

dodatkem, který slouží k odlišení od pravého původu pomocí výrazů „druh“, „typ“ nebo 

„způsob“, a i přesto je takové označení schopné vyvolat mylnou domněnku o původu nebo 

povaze produktů. Naopak klamavým označením není takový název, který se v obchodním 
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styku již všeobecně vžil jako výraz sloužící k označování druhu nebo jakosti zboží, s tou 

výjimkou, že by k němu byl připojen klamavý dodatek o původu, znějící např. „pravý“ 

nebo „původní“ a další. [16] 

2.3 Vyvolání nebezpečí záměny 

Pod toto označení ukrývá obchodní zákoník v § 47 „užití firmy nebo názvu osoby 

nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem“ [16].  

Nebezpečí záměny může rovněž vyvolat užití zvláštního označení podniku nebo 

produktů, které jsou již v zákaznických kruzích vžity jako typické pro určitý podnik. Jedná 

se o označení reklamních materiálů, obalů, katalogů, tiskopisů, ale i o napodobování 

produktů jiných výrobců, včetně jejich balení a značení. Uvedená jednání jsou 

nekalosoutěžní jen za předpokladu, že jsou skutečně způsobilá vyvolat nebezpečí záměny 

nebo klamnou představu o spojení s firmou, zvláštním označením nebo produktem jiného 

soutěžitele. [4] 

2.4 Parazitování na pověsti 

Parazitováním je „využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného 

soutěžitele s cílem získat pro vlastní nebo cizí podnik prospěch, jehož by soutěžitel jinak 

nedosáhl“ [17]. 

Předmětem ochrany podle § 48 ObchZ je tedy pověst podniku, výrobek nebo služba 

soutěžitele. Jiným soutěžitelům toto ustanovení zakazuje jakkoli existující pověsti 

využívat, čímž dochází k částečnému překrytí s ostatními skutkovými podstatami, které 

zcela zřejmě také využívají pověsti jiného soutěžitele či jeho výrobků a služeb (např. 

vyvolání nebezpečí záměny). Využití pověsti se musí týkat pouze podniku, výrobků nebo 

služeb. Jakékoli jiné hodnoty tímto ustanovením postižitelné nejsou. [16] 

2.5 Podplácení 

Podplácením ve smyslu § 49 ObchZ je „jednání, jímž soutěžitel osobě, která je 

členem statutárního nebo jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v pracovním či jiném 

obdobném poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne 

jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby svým nekalým postupem docílil na úkor jiných 

soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu 

v soutěži, anebo osoba uvedená v předchozím odstavci přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit 

nebo přijme za stejným účelem jakýkoliv prospěch“ [17]. 
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Jednáním postihovaným prostřednictvím této skutkové podstaty, která má blízko 

k trestnímu právu a trestnému činu úplatkářství, je snaha o získání výhody na úkor jiných 

soutěžitelů, přičemž nerozhoduje fakt, zda soutěžitel, který nabídnul, slíbil nebo poskytl 

úplatek, skutečně výhodu získal. [4] 

2.6 Zlehčování 

Tato skutková podstata upravená v § 50 ObchZ se zaměřuje na „jednání, jímž 

soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele 

nepravdivé údaje způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu“ [16]. Stejně tak se 

za nekalosoutěžní považují takové pravdivé údaje, které jsou schopny přivodit soutěžiteli 

stejnou újmu. [16] 

Pokud se popsaným způsobem zachová soutěžitel v oprávněné obraně, tedy byl-li 

k takovému jednání přinucen okolnostmi, pak se nejedná o nekalou soutěž. [4] 

2.7 Srovnávací reklama 

 Jestliže soutěžitel použije jakoukoli reklamu, která nejen výslovně, ale i nepřímo 

identifikuje jiného soutěžitele, popř. jeho zboží či nabízené služby, pak se očividně bude 

jednat o srovnávací reklamu stanovenou § 50a ObchZ. Taková reklama je přípustná tehdy, 

není-li klamavá a neužívá-li klamavé obchodní praktiky dle zvláštního právního předpisu. 

Zákon výslovně stanoví přípustnost srovnávací reklamy. Srovnávací reklama je přípustná 

jen v případě [16]: 

1. pokud srovnává určité zboží či služby mající uspokojovat tytéž potřeby nebo 

sloužící k témuž účelu, 

2. jestliže srovnává pouze jeden nebo více charakteristických znaků určitého zboží 

či služby, které jsou pro ně zásadní a ověřitelné, přičemž cena může být jednou 

z takto srovnávaných charakteristik, 

3. nevyvolává-li možnost nebezpečí záměny na trhu mezi produkty jednotlivých 

soutěžitelů, jejichž produkty jsou reklamou podporovány a kterých naopak 

nikoli, 

4. pokud nenabízí zboží nebo služby jako napodobeniny či reprodukce jiného 

zboží, které je označeno ochrannou známkou, obchodním jménem nebo firmou, 

5. že nevede k nepoctivému těžení z dobré pověsti spjaté s touto ochrannou 

známkou soutěžitele, a v dalších zákonem vyjmenovaných případech.  
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2.8 Porušování obchodního tajemství 

V § 51 ObchZ je hovořeno o porušování obchodního tajemství. Jde o takové 

jednání, kterým jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo 

pro jiného využije v hospodářské soutěži obchodní tajemství, o němž se dověděl tak, že mu 

bylo svěřeno nebo jinak zpřístupněno, a to buď na základě jeho pracovního vztahu 

k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popř. v rámci výkonu funkce, k níž byl 

soudem nebo jiným orgánem povolán [17]. 

Předmětem obchodního tajemství přitom mohou být nejen různé technické 

předlohy, návody či výkresy, ale také modely, vzory a podobně. [7] 

2.9 Ohrožování zdraví a životního prostředí 

Pokud soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže tak, že provozuje 

výrobu, uvádí na trh výrobky nebo provádí výkony ohrožující zájmy ochrany zdraví nebo 

životního prostředí chráněného zákonem, aby tak získal pro sebe nebo pro jiného prospěch 

na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů, jedná se o ohrožování zdraví a životního 

prostředí, pojmenované § 52 ObchZ. [17] 

Ustanovení zákona přitom nemá na mysli ochranu zdraví či životního prostředí, 

nýbrž ochranu hospodářské soutěže jako veřejného statku. Pro aplikaci tohoto ustanovení 

je důležité, aby byla překročena únosná míra ohrožení. [16] 
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3 Skutkové podstaty nedovoleného omezování 

hospodářské soutěže 

Jednotlivým skutkovým podstatám nedovoleného omezování hospodářské soutěže, 

jak je demonstrativně vyjmenovává zákon o ochraně hospodářské soutěže, je vyčleněna 

kapitola třetí. 

O kartelových dohodách, o zneužití dominantního postavení a o slučování 

soutěžitelů hovoříme jako o třech nosných pilířích soutěžního práva, tedy té oblasti 

hospodářské soutěže, která se zaobírá jejím nedovoleným omezováním. V zásadě jde 

o různé způsoby jednání vedoucí k jejímu narušení nebo ohrožení. [3] 

3.1 Dohody narušující hospodářskou soutěž  

Kartelové dohody či obecně dohody narušující hospodářskou soutěž patří 

mezi nejfrekventovanější formu nedovoleného omezování, zpravidla s velmi negativním 

dopadem na hospodářskou soutěž. Ve fungujícím tržním prostředí si soutěžitelé konkurují 

a konkurence přináší spotřebitelům výhody v podobě nižších cen, lepší kvality a množství 

zboží. Tajné úmluvy mezi soutěžiteli mají za následek deformování ceny, tzn. její určení 

tak, aby byla nad tržní úrovní. Dochází i k takovým situacím, kdy si účastníci dohody 

rozdělí trh a vybudují si postavení, které zajistí, že noví soutěžitelé na tento trh 

neproniknou vůbec nebo proniknou jen velmi obtížně. Postupná stagnace trhu může vést až 

k zániku konkurence. Uvedené dohody, ať již cenová ujednání, ujednání o rozdělení trhu či 

jiné, jsou zakázány. Vzhledem k tomu, že zpravidla neexistují žádné písemné materiály 

svědčící o uzavření kartelových dohod, neboť tyto bývají ujednány ústně, netřeba 

zdůrazňovat, že jejich odhalování bývá velmi problematické. [9] 

Ve snaze dosahovat vyšší úspěšnosti při rozkrývání kartelových skupin zavedl Úřad 

nově v roce 2001 speciální program shovívavosti, označený termínem Leniency program. 

Ten umožňuje účastníku kartelové dohody, aby se ke svému účastenství Úřadu přihlásil, 

z dohody dobrovolně vystoupil a poskytl takové relevantní informace, které by měly 

podstatný vliv na odhalení ostatních účastníků kartelu. Subjektu, který programu 

shovívavosti využije, je jednak poskytnuta imunita a jednak prominuta pokuta. [13] 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže vyjmenovává v demonstrativním výčtu různé 

formy zakázaných dohod, přičemž může jít o [15]: 

 přímé nebo nepřímé určení cen, 

 omezení výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic,  
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 rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů,  

 to, že účastníci dohody nebudou obchodovat či jinak hospodářsky 

spolupracovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody, anebo jim 

budou jinak působit újmu – skupinový bojkot.  

Tento výčet dohod je považován za zakázaný v případě, že splňuje podmínku 

potenciálního narušení hospodářské soutěže. [3] 

3.2 Zneužití dominantního postavení 

Hovoří-li se o dominantním postavení na trhu, pak se jím míní, že zcela konkrétní 

soutěžitel nebo skupina soutěžitelů má tržní sílu umožňující chovat se zcela nezávisle 

na ostatních soutěžitelích. Abychom stanovili tržní sílu, je třeba znát tržní podíl, kterého 

soutěžitel dosáhl za stanovené období. Dosáhne-li soutěžitel ve sledovaném období většího 

než čtyřicetiprocentního tržního podílu, lze s jistotou říci, že je soutěžitelem dominantním. 

Jednání soutěžitele v úmyslu přivodit újmu soutěžitelům jiným se má za zneužití 

dominantního postavení.  

 

Takové jednání je nezákonné a jde zejména o [3]: 

 vynucování si nepřiměřených podmínek v případě uzavírání smluv s jinými 

účastníky,  

 uplatňování různých podmínek pro jednotlivé účastníky na trhu v rámci 

stejných činností, jimiž se tito účastníci stávají znevýhodněni,  

 omezení nebo zastavení výroby, prodeje nebo vývoje a výzkumu, přičemž toto 

omezení povede k problémům spotřebitelů a způsobí jim určitou újmu, 

 dlouhodobé prodávání zboží za nepřirozené ceny, které vede nebo může vést 

k narušení chodu hospodářské soutěže. 

 

Tyto formy nedovoleného omezování hospodářské soutěže souvisí i s jistou 

agresivitou soutěžitelů v dominantním postavení, kteří využívají své síly především 

k vytlačení slabších konkurentů z trhu. Slabší soutěžitelé dominantovi zpravidla podléhají 

a trh opouští, v lepším případě nabídnou zákazníkovi nové zboží či službu. Najít 

pomyslnou hranici mezi přiměřenou obchodní dravostí a nežádoucím zneužíváním 

dominantního postavení je pro posuzovatele leckdy velmi obtížné. V současné době a 

především do budoucna je snahou a jednou z priorit Úřadu při řešení nedovolených 
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omezování hospodářské soutěže zavádět tzv. více ekonomický přístup využívající 

ekonomických a ekonometrických analýz. [9] 

3.3 Spojování soutěžitelů 

Ačkoli spojování soutěžitelů, kteří dříve působili na trhu samostatně, je v dnešním 

tržním hospodářství jevem běžným, přesto za určitých podmínek stanovených zákonem 

č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, podléhá povolení Úřadu. Důvod, proč se 

Úřad spojováním soutěžitelů zabývá, je zcela prostý – zabránit nekontrolovaným spojením 

soutěžitelů, která by mohla způsobit nepřiměřený výskyt dominantů a monopolistů na trhu, 

kteří by znevýhodňovali další soutěžitele a zvyšovali si příjmy vlastní. Nejčastější formou 

spojení je fúze. [1] 

Spojováním soutěžitelů se chápe i nabytí podniku jiného soutěžitele na základě 

smlouvy, dražby nebo jiným způsobem. Úřad proto zkoumá návrhy soutěžitelů, zda lze 

fúzi povolit a ve většině případu tak také učiní. Existují však i ojedinělé výjimky, kdy je 

návrh o povolení fúze ze strany Úřadu zamítnut. [3] 

Motivace k fúzím pramení především ze získání pozitivních efektů pro spojující se 

podniky, například v podobě snížení fixních nákladů vynaložených na větší rozsah 

produkce, snížení transakčních nákladů spojených s vyjednáváním v rámci spojeného 

subjektu a dosažení časových úspor, upevnění tržní pozice, potažmo dosahování vyššího 

zisku nebo jen samoúčelné zvětšení velikosti podniku či lepší konkurenceschopnost. 

Důvody k fúzím mohou být i záležitostí určité prestiže a osobních pohnutek manažerů, 

kteří své konkurenty kupují, aniž provedou jakoukoli ekonomickou analýzu. [3]  

Každé navrhované spojení podniků je třeba vždy oznámit Komisi v případě, 

přesahuje-li roční obrat slučovaných podniků stanovený limit. To platí pro všechny fúzující 

společnosti bez ohledu na jejich sídla, neboť i spojení podniků sídlících mimo EU mohou 

mít podstatný vliv na trhy v EU, pokud by na ně tyto podniky vstoupily s nabídkou svých 

produktů. Proto je důvodné, aby Komise navrhovaná spojení zkoumala a předcházela tak 

možným budoucím závažným narušením hospodářské soutěže v rámci EU. [1] 
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4 Rozdíly mezi nekalou soutěží a nedovoleným 

omezováním hospodářské soutěže 

V této kapitole jsou zdůrazněny rozdíly mezi nedovoleným omezováním 

hospodářské soutěže a nekalou soutěží, což jsou zmíněné dvě podmnožiny hospodářského 

práva, a zároveň jsou zde uvedeny některé konkrétní příklady jako projevy nekalé soutěže 

a nedovoleného omezování hospodářské soutěže.  

4.1 Diferenciace uvnitř soutěžního práva 

Rozdíl uvnitř soutěžního práva nastává v okamžiku, kdy začneme rozlišovat, který 

zájem je převažujícím. Zda-li je to soukromý zájem jednotlivých soutěžitelů, kteří se 

na trhu střetávají ve vzájemné soutěži, nebo zda je to v rámci hospodářské politiky zájem 

státu na samotné existenci soutěže, aby tedy soutěž nebyla jednáním podnikatelských 

subjektů omezována, vyloučena či zkreslena. [4] 

V prvním případě jde o předpisy proti nekalé soutěži, které mají svou právní úpravu 

v samostatném zákonu. Právní regulace nekalé soutěže je obsažena v hlavě V. obchodního 

zákoníku, nazvané „Hospodářská soutěž“, rozčleněné do tří dílů. První díl s názvem „Účast 

na hospodářské soutěži“ se věnuje obecným otázkám účasti v hospodářské soutěži a 

rozdělení soutěžního práva na právo proti nekalé soutěži a právo proti nedovolenému 

omezování hospodářské soutěže. Druhý díl je nazván „Nekalá soutěž“ a zabývá se 

vymezením toho, co se rozumí nekalou soutěží, deklarací, že se nekalá soutěž zakazuje a 

jednotlivými zvláštními skutkovými podstatami nekalé soutěže (§ 45 – 52 Obchz), jež 

zákon vyjmenovává pouze demonstrativně. Třetí díl, nazvaný „Právní prostředky ochrany 

proti nekalé soutěži“, se věnuje osobám aktivně legitimovaným z nekalé soutěže a jejich 

nárokům. [4] 

V druhém případě mluvíme o právu na ochranu hospodářské soutěže, které soutěž 

chrání veřejnoprávními předpisy. V České republice je to v současné době zákon 

č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který se v září 2009 dočkal poslední velké 

novelizace. Zpravidla se hovoří o tom, že soutěžní právo v užším smyslu je postaveno 

na třech pilířích, z nichž první obsahuje zákaz dohod, které negativně ovlivňují nebo 

mohou ovlivnit soutěž, druhý se zabývá dominantním postavením na trhu a formami jeho 

zneužití, třetí upravuje spojování podniků jakožto preventivní nástroj ochrany soutěže. [3] 

Nekalá soutěž se odehrává v mezích hospodářské soutěže a spočívá zpravidla 

v získání neoprávněné přednosti toho, kdo by ji při poctivém jednání nezískal, zatímco 
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zneužívání hospodářské soutěže se příčí soutěži jako takové a nejčastěji spočívá 

ve vyloučení některých soutěžitelů ze soutěže v důsledku větší hospodářské síly soutěžitele 

jiného. [4] 

V evropském kontextu je právo na ochranu soutěže charakterizováno symbiózou 

národních předpisů se soutěžním právem Evropského společenství, které je pro věci s tzv. 

komunitárním dosahem, tj. pro věci, které se týkají obchodu mezi členskými státy a mají 

na něj podstatný vliv. V tomto smyslu má evropské soutěžní právo nadnárodní povahu. [8] 

Dalším aspektem soutěžního práva, o němž je třeba se pro úplnost zmínit a který 

může negativně ovlivnit soutěž, je státní dotační nebo subvenční politika. Je nesporné, že 

poskytnutí podpory v jakékoli formě z veřejných prostředků některým podnikům nebo 

preference některého odvětví mohou narušit soutěž na trhu. Veřejná podpora definovaná 

těmito znaky je zakázána. Existence blokových výjimek nebo rozhodnutí Komise 

umožňují povolení poskytování veřejných podpor. Úřad zde funguje jako poradce a 

koordinační článek, který dohlíží nad jejich poskytováním. [15] 

4.2 Příklady konkrétních projevů nekalé soutěže 

Obecně platí, že klamavá reklama je taková, která s cílem zvýhodnění určitého 

soutěžitele, ať již výrobce či dodavatele, má snahu vyvolat u spotřebitele mylnou 

domněnku o nějaké skutečnosti. [3] 

Reklama výrobce automobilů, která spotřebitele přesvědčuje o výhodách koupě 

určité značky vozidla s ohledem na nízkou spotřebu pohonných hmot, je toho zářným 

příkladem. Představa o spotřebě 4 litrů na 100 km (jak reklama tvrdí, že bylo testováním 

zjištěno) je představou lákavou. Spotřebitel se s vidinou nízkých provozních nákladů 

rozhodne vozidlo zakoupit. Ovšem reklama už záměrně opomenula fakt, že zmíněná 

hodnota spotřeby byla naměřena testováním při rychlosti 80 km za hodinu. Vyšší rychlost 

by samozřejmě znamenala i vyšší spotřebu, ale o tom už reklama nehovoří. A právě toto 

záměrné opomenutí zakládá skutkovou podstatu klamavé reklamy.  

Stejně „klamavou službu“ udělá např. i způsob balení výrobků, a to pokud je obal 

nepřiměřené velikosti vzhledem k obsahu, který skýtá. Každý z nás se možná setkal s tím, 

že si zakoupil potravinové doplňky v plastové krabičce, do které by se odhadem vešlo 100 

kusů želatinových tobolek (pokud bychom provedli srovnání s některými jinými výrobci) a 

po jejím otevření shledal, že na samém dně leží jen 20 kusů drobných kuliček a zbytek 

prázdného prostoru zabírá vatová výplň. Nelze ovšem popřít, že na obalu je údaj o dvaceti 
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kusech uveden. Spotřebitel by však vzhledem k objemu obalu očekával alespoň 

potravinové doplňky větších rozměrů.  

Naopak obvyklá nadsázka a typické reklamní přehánění o „milionech spokojených 

zákazníků“ se za klamavou reklamu nepovažuje.   

Příkladem klamavého označení zboží a služeb je třeba označení tvarůžků jako 

Pravé olomoucké tvarůžky, které jsou přitom vyráběny nikoli v Olomouci, ale např. 

v Jindřichově Hradci úplně jiným výrobcem, než je výrobce pravých olomouckých 

tvarůžků. Klamavým je i označení výrobků řadou ocenění a medailí ze smyšlených soutěží, 

které výrobek nezískal.  

Oproti klamavému označení zboží a služeb můžeme postavit skutkovou podstatu 

parazitování na pověsti, která chce využít již zavedené a známé obchodní značky, tedy 

parazitovat a následně profitovat. Kdyby čistě hypoteticky výrobce cukrovinek dal jím 

vyráběné čokoládě název Nike, šlo by z jeho strany zřejmě o tzv. parazitování na pověsti 

světoznámé značky. Spotřebitel by se mohl začít domnívat, že takto pojmenovaná 

čokoláda je určena vyznavačům zdravého životního stylu a že je možná i skutečným 

produktem společnosti Nike, dodávající na trh sportovní zboží.   

Výčet výše uvedených názorných příkladů není ani zdaleka úplný, ale může 

posloužit jako nástin či názorná ilustrace možných konkrétních projevů nekalé soutěže.  

4.3 Příklady konkrétních projevů nedovoleného omezování 

hospodářské soutěže 

 Jelikož právě kartelové dohody značně deformují svobodné tržní prostředí a jejich 

dopad na hospodářskou soutěž je citelný, tudíž i jejich detekce a stíhání patří k prioritám 

Úřadu. Proto nabízím příklad z oblasti zakázaných dohod.  

Jak vyplývá z Výroční zprávy Úřadu z roku 2010 [14], byla společnosti Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen „Sokolovská uhelná“), uložena pokuta ve výši 

17,283 milionů korun, neboť tato v letech 1997 – 2007 uzavírala a plnila zakázané dohody 

o zákazu vývozu, které měly za cíl narušení hospodářské soutěže a mohly vést k narušení 

soutěže na trhu hnědouhelných briket, hnědého energetického uhlí a hnědého tříděného 

uhlí v České republice. Odběratelé Sokolovské uhelné se ve smlouvách zavazovali k tomu, 

že nebudou hnědé uhlí a hnědouhelné brikety vyvážet mimo území České republiky nebo 

s ním obchodovat tak, aby vývoz umožnili. Úřad ve svém rozhodnutí konstatoval jak 

porušení českého soutěžního zákona, tak čl. 101 SFEU, neboť uvedené dohody mohly 
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významně ovlivnit obchod mezi členskými státy EU. Toto rozhodnutí bylo pravomocně 

potvrzeno.  

Pokud jde o méně závažná porušení pravidel hospodářské soutěže, pak tato Úřad 

řeší alternativním způsobem, a to zpravidla pomocí tzv. soutěžní advokacie. V takových 

případech většinou ani nedochází k zahájení správního řízení. [13] 

Prostřednictvím soutěžní advokacie ukončil Úřad např. šetření společnosti Pražská 

teplárenská a.s. (dále jen „Pražská teplárenská“). Tato společnost uzavírala se svými 

odběrateli smlouvy o dodávce tepelné energie, které v případě změny odběratele (vlastníka 

či nájemce objektu) zavazují původního odběratele k převodu práv a povinností 

vyplývajících z těchto smluv na odběratele nového.  V tomto závazku Úřad spatřoval 

možné zneužití dominantního postavení, neboť případný nový odběratel by byl omezen 

ve svém právu svobodně rozhodnout o vytápění svého objektu. Z celkového počtu 12 tisíc 

smluv obsahovalo tento závazek cca 300 smluv. Uvedené jednání mělo jen omezený dopad 

na hospodářskou soutěž a šlo tedy o méně závažný delikt. Protože společnost Pražská 

teplárenská navrhla úpravu smluv o dodávkách tepla spočívající ve vypuštění závadného 

smluvního ustanovení, čímž se otevřela možnost pro nové odběratele svobodně si vybrat 

dodavatele tepla, odpadl důvod pro další šetření, resp. zahájení správního řízení. [14] 

Za jistou formu alternativního řešení je považován i institut narovnání, kdy 

soutěžitel v rámci správního řízení uzná odpovědnost za protisoutěžní jednání a odstraní je, 

a to výměnou za snížení pokuty. Úřad tuto možnost v minulosti využíval v řadě případů. 

V současné době probíhá legislativní proces, v jehož důsledku dojde k zakotvení institutu 

narovnání do zákona. [6] 

To, co nejvíce ohrožuje českou ekonomiku, jsou však tzv. tendrové kartely, pro něž 

se již vžil výraz bid-rigging, převzatý z anglické terminologie. Jedná se o dohody 

uzavírané mezi uchazeči o veřejné zakázky. Tyto dohody spočívají v cenovém a nezřídka i 

segmentačním kartelu, vedou k vyloučení soutěže mezi uchazeči o veřejnou zakázku, 

k maximálnímu navýšení cen a k výraznému omezení konkurence v kvalitě poskytovaného 

plnění. Existence bid-riggingové dohody může běžně prodražit veřejnou zakázku až 

o několik desítek procent, (10 – 50 procent), zatímco každý další uchazeč, který se zúčastní 

soutěže jako nesmluvený konkurent, by výsledné plnění zlevnil až o pět procent. Vzhledem 

k tomu, že každoročně je do veřejných zakázek investováno průměrně přibližně 14 procent 

hrubého domácího produktu, řádově stovky miliard korun, jsou díky existenci tendrů 

doslova odsávány veřejné finance a tím dochází k poškozování daňových poplatníků. [11] 
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5 Analýza prostředků ochrany proti nekalé soutěži 

Tato kapitola se zaměřuje na posouzení prostředků ochrany proti nekalé soutěži, 

tudíž je jakousi stručnou analýzou jednotlivých předpisů obsahujících tyto prostředky 

ochrany v členění na právní (soukromoprávní, veřejnoprávní) a mimoprávní viz obr. 2.  

 

Obr. 2 Předpisy obsahující prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

 

Představy o právní úpravě hospodářské soutěže v té podobě, jak ji známe dnes, 

se utvářely postupně. Příčina zjevně tkví v liberalismu 19. století, který nastolil v politické 

oblasti občanskou svobodu a v oblasti ekonomiky tak otevřel cestu k soutěžní svobodě a 

volné tvorbě cen. Korektivem zde byla toliko „neviditelná ruka trhu“. V průběhu času se 

ukázalo, že společnost reaguje na přemíru svobody způsobem, který má negativní důsledky 

zejména v oblasti hospodářství. Garance a ochrana svobody byla nalezena v předpisech 

různých odvětví práva soukromého, posléze i v předpisech veřejnoprávních. [3] 

Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží ohrožena, se mohou proti rušiteli 

domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat 

přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného bohacení. [4] 

Subjekty právních vztahů v nekalé soutěži jsou jednak osoby jednající 

nekalosoutěžně (rušitelé) a jednak osoby dotčené nekalosoutěžním jednáním. Jako osoba 

jednající nekalosoutěžně je chápán soutěžitel neboli osoba pasivně legitimovaná. Všechny 

osoby dotčené nekalosoutěžním jednáním se považují za osoby aktivně legitimované, 

přičemž se nejedná jen o soutěžitele či spotřebitele. Třetí skupinu tvoří osoby nejednající 

nekalosoutěžně ani nedotčené nekalosoutěžním jednáním. Těmto osobám zákon 
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při nekalosoutěžních sporech přisuzuje specifické postavení v oblasti aktivní legitimace a 

jsou jimi osoby právnické, hájící oprávněné zájmy soutěžitelů a spotřebitelů. Mimo těchto 

uvedených subjektů právních vztahů mohou být účastníky nekalé soutěže např. hromadné 

sdělovací prostředky jako šiřitelé klamavé reklamy. [2, 7] 

Prostředky ochrany proti nekalé soutěži by měly plnit níže uvedené funkce [7]: 

 preventivní, která má za úkol zejména odradit potenciální rušitele od případného 

budoucího porušování soutěžních pravidel, přičemž tato prevence může být 

konkrétní, tzn. směřovat vůči konkrétnímu rušiteli, nebo generální, tedy spočívající 

v odrazení všech potenciálních rušitelů od porušování soutěžních pravidel, 

 represivní, jejímž úkolem je zabránit pokračování nekalého soutěžního jednání a 

rovněž jeho případnému opakování, a to jak ze strany nekalosoutěžně jednajícího 

subjektu, tak ze strany dalších potenciálních rušitelů soutěžního pořádku, 

  sankční, jež má sloužit k postihu rušitele soutěžních pravidel v podobě sankce 

za uskutečnění právně nedovoleného jednání, 

 reparační, sloužící k obnovení původního stavu, jenž byl nekalou soutěží způsoben 

(např. odstranění závadného stavu či náhrada škody), 

 satisfakční, představující určité uspokojení osoby, jejíž práva byla nekalou soutěží 

ohrožena či porušena.  

Pokud jde o členění právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži, činíme tak 

s ohledem na charakter právních předpisů, na charakter sankcí a způsob uplatnění práv. [2] 

5.1 Soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

Soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži slouží k tomu, aby 

poskytovaly ochranu soukromým zájmům jednotlivých účastníků právních vztahů. 

Nalezneme je ve třech stěžejních právních předpisech, jimiž jsou obchodní zákoník (dále 

jen „ObchZ“), rovněž zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a také 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). [7] 

5.1.1 Obchodní zákoník 

Obchodní zákoník kromě norem regulujících nekalou soutěž v hmotněprávních 

ustanoveních § 44 až 52 ObchZ obsahuje ještě dvě ustanovení procesně právní (§ 53 a 54 

ObchZ) o právních prostředcích ochrany proti nekalé soutěži, přičemž v těchto 

ustanoveních je vysvětleno, kdo je oprávněn podat ve věcech nekalé soutěže žalobu, co 

mohou subjekty nárokovat a kdo je co povinen prokazovat. [7] 
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V § 53 ObchZ je rovněž uvedeno, že je možno se proti rušiteli domáhat zdržení se 

nekalého soutěžního jednání, odstranění závadného stavu, přiměřeného zadostiučinění, 

náhrady škody či vydání bezdůvodného obohacení, což jsou zcela konkrétní právní 

prostředky ochrany proti nekalé soutěži. [16] 

5.1.2 Občanský zákoník 

Předběžný zákaz zásahu do pokojného stavu (§ 5 OZ), svépomoc (§ 6 OZ) a nutná 

obrana (§ 418 OZ) jsou zároveň právními prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

obsažené v občanském zákoníku a zároveň mající charakter mimosoudních prostředků 

ochrany proti nekalé soutěži. V případě použití těchto mimosoudních prostředků však není 

dotčeno právo poškozeného obrátit se s ochranou svých práv, porušených či ohrožených 

nekalou soutěží, na soud. Je pouze na uvážení poškozeného subjektu, aby sám rozhodl 

o využití těchto prostředků. Došlo-li evidentně k zásahu do pokojného stavu, lze se 

domáhat ochrany u orgánu státní správy. Příslušný státní orgán předběžný zákaz uloží nebo 

zakáže ve snaze o obnovení předešlého stavu. Tím ovšem není dotčeno právo domáhat se 

soudní ochrany. [7, 17] 

O svépomoc se jedná v případě, jestliže nějakému subjektu hrozí bezprostřední 

neoprávněný zásah do jeho práva a on tento zákaz dokáže sám přiměřeným způsobem 

odvrátit. Prostředek ochrany proti nekalé soutěži, podobný svépomoci, je nutná obrana. 

Jestliže při hrozícím nebo trvajícím útoku byla způsobena škoda, tak ten, kdo škodu 

v nutné obraně způsobil, za ni nenese odpovědnost. Nutná obrana však nesmí být 

nepřiměřená. V takovém případě by totiž o nutnou obranu nešlo. [7] 

5.1.3 Občanský soudní řád 

Rovněž občanský soudní řád definuje soukromoprávní prostředky ochrany 

proti nekalé soutěži. K těmto prostředkům náleží uveřejnění rozsudku, určovací žaloba a 

předběžné opatření. [16] 

Uveřejnění rozsudku na náklady povinné strany je zvláštním druhem sankce 

udělené za nekalé soutěžní jednání (§ 155 odst. 4 OSŘ). Na návrh účastníka, jehož žalobě 

bylo soudem vyhověno, může být tomuto ve výroku rozsudku přiznáno právo rozsudek 

uveřejnit na náklady povinného. Avšak soud dle okolností daného případu přiměřeně 

stanoví formu, rozsah a způsob uveřejnění rozsudku. To znamená, že ani jedna strana 

sporu nesmí být soudem zvýhodněna či naopak znevýhodněna před druhou. Pokud jde 

o určovací žalobu, tato je řešena § 80 písm. c) OSŘ. Tohoto prostředku ochrany je možné 
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využít, jestliže existuje naléhavý právní zájem účastníků na určení, zda tu právní vztah 

nebo právo je či není. [16] 

Právní úprava předběžného opatření jako prostředku ochrany proti nekalé soutěži 

vychází z § 74 a dalších OSŘ (před zahájením řízení) a § 102 OSŘ (po zahájení řízení). [7] 

5.2 Veřejnoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

Normy veřejného práva jsou přijímány v  zájmu všech občanů. Zároveň se vztahují 

k záležitostem státu. Veřejné právo a veřejnoprávní prostředky ochrany proti nekalé 

soutěži se vyznačují vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Správní orgány zde přitom 

vystupují v nadřízené  pozici. Adresátům práv a povinností přísluší pozice podřízená. [4] 

Trestní zákoník (dále jen „TZ“) a zvláštní zákony, jimiž jsou 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 jiné, jsou právními předpisy, které obsahují 

veřejnoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. [7] 

5.2.1 Trestní zákoník 

Na všechny skutkové podstaty nekalé soutěže v jejich demonstrativním výčtu (§ 45 

až § 52 ObchZ) se vztahuje trestněprávní regulace nekalé soutěže. Pokud jde o postih proti 

nekalé soutěži v trestněprávní rovině, tak tento je upraven skutkovou podstatou uvedenou 

v § 248 TZ (Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). [7] 

Toto zákonné ustanovení hovoří např. o tom, že odnětím svobody až na tři léta, 

zákazem činnosti, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude potrestán ten, kdo 

poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži 

dopustí skutků jmenovaných tímto zákonem (které mimo jiné také demonstrativně 

vyjmenovává ObchZ jako skutkové podstaty nekalé soutěže) a způsobí jiným 

spotřebitelům či soutěžitelům újmu většího rozsahu a sobě nebo někomu jinému tím opatří 

ve větším rozsahu neoprávněné výhody. Stejným způsobem bude potrestán ten, kdo uzavře 

s konkurentem dohodu o určení ceny, rozdělení trhu či jinou dohodu narušující soutěž nebo 

jinak poruší pravidla hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 TZ. Aby byly naplněny 

všechny znaky této skutkové podstaty, je podmínkou větší rozsah neoprávněné výhody, 

popř. újmy způsobené jinému. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let či peněžitým 

trestem, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, pokud 

spáchá činy uvedené v § 248 odst. 3 TZ. [7, 16] 
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Nejvyšší trestní sazba odnětí svobody může být pachateli uložena ve výši dvou až 

osmi let. Jde však jen o takové trestné činy, jimiž je způsobena škoda velkého rozsahu, 

získán prospěch velkého rozsahu nebo je jinému způsoben úpadek. [17] 

5.2.2 Zvláštní zákony 

Mezi zvláštní zákony zajišťující ochranu proti nekalé soutěži řadíme jednak ty 

zvláštní zákony, které souvisí s jejich předmětem úpravy a jednak zákony obecnějšího 

charakteru.  

Zvláštní zákony související zejména s jejich předmětem úpravy jsou [7]: 

 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.  

Zákonem obecnějšího charakteru je zákon o regulaci reklamy. Tento zákon má širší 

působnost než shora uvedené zvláštní zákony. Jeho předmětem je toliko nekalosoutěžní 

jednání související s reklamou, nikoli skutkové podstaty nekalé soutěže. [7] 

5.3 Mimoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži jsou doplněny působením 

samoregulačních mechanismů, označovaných jako mimoprávní prostředky ochrany. Jsou 

obsaženy v různých etických kodexech, zejména pak v tzv. Etickém kodexu reklamy 2008 

(dále jen „Kodex“), který vydala Rada pro reklamu. Cílem Kodexu je, aby reklama v ČR 

informovala veřejnost a přitom splňovala etická hlediska. [7] 

Etičnost, pravdivost, slušnost – to jsou slova, jejichž obsah by měl být náplní každé 

reklamy. Ale nejde jen o slova. Daleko podstatnější je, aby se etickými zásadami v Kodexu 

uvedenými podnikatelské subjekty skutečně řídily. Kodex tu není proto, aby reklamu 

právně reguloval. Jde přece o prostředek mimoprávní ochrany. Avšak jeho poslání zdá se 

být daleko hlubší, neboť v sobě právě nese etické zásady, které by se měly stát základem 

každého lidského počínání, podnikání a reklamní činnost nevyjímaje. Pro subjekty 

působící v oblasti reklamy je uvedeným Kodexem stanoven určitý soubor pravidel chování 

na profesionální úrovni. Rada pro reklamu a její členské organizace se Kodexem řídí, 

uznávají jej a zavazují se nepodílet se na žádné činnosti spojené s reklamou, která by byla 

v rozporu s etickými zásadami. [4] 
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6 Zhodnocení problematiky hospodářské soutěže 

Člověk je tvor nejen společenský, ale také soutěživý a nesmírně vynalézavý. 

Z výčtu a rozboru jednotlivých skutkových podstat nekalé soutěže a nedovoleného 

omezování hospodářské soutěže, jak je o nich hovořeno ve druhé a třetí kapitole této 

bakalářské práce, lze vypozorovat, jakého počínání je jednotlivec schopen, aby znásobil 

svůj vlastní prospěch i za cenu újmy způsobené jiným. Je zřejmé, že lidská fantazie je 

opravdu velice flexibilní. Soutěživost a soutěžení s ní spojené není za podmínek normálně 

fungujícího tržního prostředí nežádoucí. Naopak vytváří zdravé konkurenční klima 

pro hospodářskou soutěž. Tím prospívá nejen spotřebitelům a soutěžitelům, ale 

samozřejmě také celé ekonomice. Avšak musí splňovat určitá kritéria a probíhat v mezích 

zákona. V této chvíli nehovořím obecně o soutěžení jako takovém, ale o specifické oblasti 

hospodářského práva – o hospodářské soutěži. A zdokumentovat tuto problematiku bylo 

smyslem a cílem bakalářské práce.  

Obsahem této práce bylo vysvětlit, jak pohlížet na hospodářskou soutěž v nejširším 

záběru, jak ji chápat v souvislostech s nekalou soutěží a co si představit pod nedovoleným 

omezováním hospodářské soutěže. V jednotlivých kapitolách je opakováno, že ačkoli 

nekalá soutěž a omezování hospodářské soutěže spolu úzce souvisí, každá z těchto dílčích 

oblastí hospodářského práva má samostatnou právní úpravu. Dohromady však skutečně 

tvoří jediný celek. Mám za to, že dvojí charakter hospodářské soutěže (veřejnoprávní a 

soukromoprávní) je příčinou onoho rozdělení. Nejde přitom o žádné nepromyšlené 

rozhodnutí, když je každá oblast řešena samostatně. Jsem přesvědčena o tom, že 

omezování hospodářské soutěže (tedy její veřejnoprávní část), rozhodované ve správních 

řízeních Úřadem, popř. Komisí, musí být vedeno odděleně od části soukromoprávní, tedy 

od nekalé soutěže, už z toho titulu, že nekalá soutěž nabývá i trestněprávních rozměrů.  

Na tomto místě musím znovu zdůraznit, že rozdíl mezi oběma oblastmi spočívá 

v určení, komu byla nenáležitých jednáním způsobena újma. Rozlišujeme, zda újmu utrpěl 

jednotlivec, tudíž byl ohrožen soukromý zájem soutěžitele a v tomto případě hovoříme 

o nekalé soutěži, nebo došlo k ohrožení fungování soutěže jako takové, tudíž byl ohrožen 

veřejný zájem a hovoříme o omezování hospodářské soutěže. Z toho vyplývá, že vždy je 

třeba primárně si zodpovědět otázku a zkoumat, které zájmy byly poškozeny. Od toho se 

pak odvíjí i další postup řešení.  

Při podrobnějším studiu problematiky hospodářské soutěže a souvisejících předpisů 

jsem dospěla k názoru, že kartelové právo i právo nekalé soutěže se vzájemně prolínají a 
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v mnohém doplňují. Bylo mi umožněno rozkrýt některé společné znaky v metodice nekalé 

soutěže, upravené obchodním zákoníkem, a v metodice omezování hospodářské soutěže, 

upravené zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Jde o jejich koncipování obdobným 

způsobem, tedy kombinací generální klauzule a demonstrativního výčtu 

nejfrekventovanějších skutkových podstat. Takovýto obecný způsob úpravy je dle mého 

názoru zvolen velmi moudře. Za předpokladu, že by byl naopak použit taxativní výčet 

skutků, tento by zanedlouho nebyl úplný, neboť vynalézavost lidská co se nerespektování, 

resp. obcházení zákonů týče, skutečně nezná mezí.  

Nebránila bych ani té alternativě, že by obě výše zmíněné oblasti splynuly v jeden 

celek a byly upraveny jediným právním předpisem. I když jsem si vědoma toho, že takový 

počin je technicky těžko proveditelný. Existuje totiž celá řada právních i mimoprávních 

předpisů a vedle nich ještě i zákon o ochraně hospodářské soutěže. Je tudíž dosti těžko 

představitelné, že by jediný právní předpis upravoval jak omezování hospodářské soutěže, 

tak nekalou soutěž. Nezbývá proto než konstatovat, že s velkou masou judikatury, která se 

váže k problematice hospodářské soutěže, se budou muset ti, kdož v těchto věcech 

rozhodují, chtě nechtě potýkat i nadále, minimálně určitě ještě v blízké budoucnosti. 

Nechme se překvapit, zda a jak s právní úpravou hospodářské soutěže naloží budoucí 

zákonodárci. Z mého pohledu je však stávající právní úprava dostačující, i když ne zcela 

jednotná a ucelená.  

Na tomto místě musím ještě zdůraznit, že soutěžní právo (veřejnoprávní část) je 

jednou z mála oblastí, kde se i v české praxi před soudy běžně argumentuje nejen 

judikaturou komunitární, ale i judikaturou členských států Evropské unie, ba dokonce 

jurisdikcí mimoevropskou. Pokusy o vytvoření obecně platné teorie, tedy obecně platného 

teoretického systému, jenž by formuloval nesporná pravidla soutěžní politiky, byly 

do dnešního dne neúspěšné.  

Opravdu nepatrný problém spatřuji v nejednotnosti názvosloví. Jedná se o pojem 

soutěžitel, užívaný v českém soutěžním právu, a pojem podnik, užívaný v evropské rovině 

soutěžního práva, kteréžto pojmy plní shodnou funkci adresátů právních norem soutěžního 

práva. Avšak ve skutečnosti nejde o zásadní nedostatek, nýbrž jen o drobný rozpor 

v terminologii. Na tento rozpor bylo poukázáno pouze s ohledem na to, aby čtenář věděl, 

že je možné se s rozdílným pojmenováním jednoho a téhož setkat. U nás je však 

v současné době legálním pojmem soutěžitel, nikoli podnik. Není vyloučeno, že 

budoucnost přinese terminologickou jednotnost.  
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Jak jsem zjistila, české soutěžní právo se vyvíjí nejen, co se změn legislativy týče, 

ale zásadní proměna nastala také v rozhodovací praxi Úřadu a Krajského soudu v Brně a 

Nejvyššího správního soudu, dříve také Vrchního soudu v Olomouci.  Nemohla jsem 

si nevšimnout patrných rozdílů mezi rozhodnutími vydávanými Úřadem v minulosti a 

dnes. Musím konstatovat, že v současné době jsou rozhodnutí Úřadu na kvalitativně vyšší 

úrovni. Přestože s určitým zpožděním oproti Evropské unii, ale přece se Úřad začíná 

postupně přiklánět k tzv. více ekonomickému přístupu, což je zřetelné především 

ze vzrůstajícího významu ekonomických analýz. [6, 14] 

Připomínám, že jednou z hlavních aktivit Úřadu je také dohled nad zadáváním 

veřejných zakázek, jehož smyslem je zajistit hospodárnost využívání veřejných prostředků 

čili zdrojů pocházejících ve valné většině z peněz daňových poplatníků. Očekává se tudíž 

naprostá transparentnost při uvolňování financí uchazečům o veřejné zakázky, aby 

nemohlo docházet k neefektivním a neoprávněným výdajům ze státního rozpočtu. [14] 

Mám za to, že ač je snahou Úřadu dobře plnit jemu svěřené funkce, bohužel se dnes 

stále častěji potýkáme s choulostivou otázkou veřejných zakázek, potažmo s korupcí, 

podplácením, a tedy i s neefektivními či  neoprávněnými veřejnými výdaji. Je smutnou 

pravdou, že českou ekonomiku asi nejvíce ohrožují tzv. tendrové kartely neboli zakázané 

dohody mezi účastníky o veřejnou zakázku. V běžné hospodářské praxi se pro tendrové 

kartely vžil a je běžně používán výraz bid-rigging, převzatý z anglické terminologie. Tyto 

dohody vedou zejména k vyloučení soutěže mezi uchazeči o veřejnou zakázku a také 

samozřejmě k maximálnímu navýšení cen. Existence bid-riggingové dohody veřejnou 

zakázku významně prodražuje a přitom každý další uchazeč, který by se na této dohodě 

nepodílel a nebyl tudíž smluveným konkurentem, by veřejnou zakázku viditelně zlevnil. Je 

třeba si uvědomit, že účinek takových kartelů je doslova a do písmene zničující. Právě tyto 

dohody jsou příčinou největšího odlivu financí ze státního rozpočtu. [11] 

Případy nedovoleného omezování hospodářské soutěže jsou velmi náročné, a to 

nejen z hlediska právního posouzení, ale zároveň kladou stále větší nároky na znalosti 

ekonomické. V případě soudního přezkumu jsou to právě ekonomická data, která mívají 

zásadní význam pro obhajobu. To je patrně důvod, proč Úřad rok co rok rozšiřuje prostor 

pro více ekonomický přístup a užívání pokročilých ekonomických a ekonometrických 

analýz, aby např. správně vymezil trh a vyhodnotil účinky posuzovaného jednání na něm. 

Ještě bych měla zmínit, že trendem evropské soutěžní politiky posledních několika let je 

právě provázanost právních a ekonomických analýz.  
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Podíváme-li se na všechny tři formy nedovoleného omezování hospodářské 

soutěže, zjistíme, že spojování soutěžitelů se od zbývajících liší. Kartelové dohody či 

zneužívání dominantního postavení jsou vždy v rozporu se zákonem, a tedy protisoutěžní, 

kdežto spojování podniků obecně nelegální není.  

Přikláním se k názoru, aby méně závažná porušení pravidel hospodářské soutěže 

byla řešena alternativně, a to prostřednictvím soutěžní advokacie, tedy aby Úřad 

v takových případech vůbec nezahajoval správní řízení a k odstranění možného problému 

docházelo na základě jednání se soutěžitelem v rámci šetření podnětu. Pokud by přece jen 

došlo k tomu, že správní řízení již bylo zahájeno, pak by soutěžitel včasným předložením 

závazků odstranil závadný stav a dosáhl zastavení řízení, aniž by mu byla uložena sankce. 

Musím však připomenout a zdůraznit, že alternativní řešení soutěžních problémů lze využít 

pouze za předpokladu, že pochybení na straně soutěžitele není natolik závažné, aby muselo 

dojít k uložení pokuty. Rovněž se ztotožňuji s názorem, aby byl v zákoně ukotven tzv. 

institut narovnání, jenž je také jistou formou alternativního řešení, která se nabízí 

v případě, že soutěžitel v rámci správního řízení výměnou za snížení pokuty uzná 

odpovědnost za nepatřičné jednání a odstraní je. [14] 

Téma prostředků ochrany proti nekalé soutěži taktéž považuji za hodné připomenutí 

právě proto, že prostředky ochrany plní řadu významných funkcí, a to nejen sankční či 

satisfakční, ale zejména také preventivní, reparační či represivní, jak je o nich hovořeno 

v kapitole páté. Za zmínku stojí především funkce represivní, jejímž úkolem je zabránit 

pokračování nekalého soutěžního jednání nebo jeho případnému opakování. Mám za to, že 

tato funkce je však v současné době poměrně sporná zvláště s přihlédnutím k tomu, že se 

v právu proti nekalé soutěži uplatňují sankce, které nezasahují do majetkové sféry rušitele 

významnějším způsobem. [7] 

Závěrem chci ještě zmínit, že kromě právních prostředků ochrany proti nekalé 

soutěži působí na hospodářskou soutěž i některé samoregulační mechanismy (a tím nyní 

nemám na mysli již zmíněnou „neviditelnou ruku trhu“), které ve své práci označuji jako 

mimoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Tyto prostředky ochrany jsou 

obsaženy v nerůznějších kodexech, zejména pak v Etickém kodexu reklamy. Dle mého 

názoru je správné, že předpisy pamatují nejen na legálnost, ale také na morálnost. Mám 

za to, že právě etické hledisko v reklamě, avšak nejen v ní, ale v celé podnikatelské sféře, 

by mělo být prioritní a naprosto zásadní. Vždyť slušnost a morální aspekty by se měly 

promítat ve veškerém našem konání, reklamu nevyjímaje. A nějaký etický kodex by měl 

pak být chápán jako naprostá samozřejmost, obecně platná a uznávaná.  
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Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo prvotně poskytnout informace, následně podchytit a 

v poslední kapitole zhodnotit problematiku hospodářské soutěže jak v její celistvosti, tak 

v rozdělení na dvě základní podmnožiny, kterými jsou jednak nedovolené omezování 

hospodářské soutěže a jednak nekalá soutěž. Ačkoli obě tyto oblasti hospodářského práva 

k sobě neodmyslitelně patří, vzhledem k jejich poněkud odlišné interpretaci jsou řešeny 

odděleně, jak je na to v textu několikrát poukázáno. V první kapitole byly vysvětleny 

základní pojmy s touto problematikou související, aby se předešlo případným 

nedorozuměním, pokud jde o použitou terminologii. Ve zmíněné kapitole bylo rovněž 

nahlédnuto do působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a taktéž 

na hospodářskou soutěž v kontextu s  Evropskou unií. Záměrem druhé a třetí kapitoly bylo 

okomentovat jednak jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže a jednak nedovoleného 

omezování hospodářské soutěže, jak je v demonstrativním výčtu vyjmenovávají příslušné 

právní předpisy. Ve čtvrté kapitole pak bylo poukázáno na rozdíly mezi nekalou soutěží a 

nedovoleným omezováním hospodářské soutěže a názorně přiblíženy jejich konkrétní 

projevy v praxi. Stručné analýze prostředků ochrany proti nekalé soutěži, mající charakter 

právní i mimoprávní, se věnovala kapitola pátá. K vyslovení názoru na dané téma 

posloužila kapitola šestá, v níž je provedeno komplexní zhodnocení problematiky 

hospodářské soutěže. 
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