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Několik úvodních slov autora 
Vážené čtenářky a čtenáři, posluchačky a posluchači, 

dovolte mi několik autorských slov úvodem tohoto díla. Odpovím 
vám takto souhrnně na nepoložené otázky. 

Proč hybridní učebnice?  
Tato hybridní učebnice vznikla jako reakce na pandemii 
Covid-19. Od března 2020 se na vysokých školách v ČR vedly 
kurzy takřka výhradně bezkontaktně. Na tento nový systém výuky 
nebyl takřka nikdo připraven, přesto jsme byli do této nové reality 
ze dne na den vrženi. Skoro všichni bez předchozích zkušeností s 
tímto způsobem. Přesto se podařilo výuku realizovat, na počátku 
často hledáním „pokus - omyl“.  

V rámci takto realizované výuky vzniklo množství nahrávek 
prezentací používaných při výuce, které byly studentům 
zpřístupňovány prostřednictvím různých systémů vysokých škol. 
Takto zpřístupňované materiály a automatickými systémy 
pořizované nahrávky však byly v některých případech 
degradovány technickými prostředky. 

Po dvousemestrální zkušeností s bezkontaktně realizovanou 
výukou a s realistickým výhledem na její další pokračování od 
února 2021, jsem se v prosinci 2020 rozhodl uspořádat původní 
nahrávky k jednotlivým tématům kurzu Soutěžní právo do jednoho 
díla, které by mohlo studentům sloužit i nadále a pokud možno 
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trvale. Přirozenou cestou bylo nalezení takového formátu, který 
trvale umožní využití již pořízenýnch nahrávek a jejich případné 
další doplňování nebo rozvíjení formou doplňků zahrnujících 
další dílčí témata. Proto byla zvolena elektronické knihy ve 
formátu ePub, který je nejrozšířenějším formátem elektronických 
knih. 

Co je v této hybridní učebnici a co v ní není? 
Z hlediska autora lze ve shora avizovaném doplňování a rozvíjení 
pokračovat takřka libovolně. Chce-li však autor své dílo vydat, 
musí se rozhodnout na základu jeho obsahu, protože v opačném 
případě by k vydání díla patrně nikdy nedošlo. Proto tato první 
verze obsahuje veškerá témata, která jsou považována za 
základní (v rámci vymezení předmětu). Naopak neobsahuje např. 
příklady k řešení, autotesty apod. Je možné, že některé tyto prvky 
budou doplněny při dalším revidovaném vydání tohoto díla.  

Jak je dílo uspořádáno a proč je užíváno odkazů na externím moduly? 
Materiálně považuji toto dílo za hybridní učebnici, protože 
obsahuje nejen běžné textové pasáže, ale formou internetových 
odkazů také dílčí prvky, které jsou umístěny mimo samotný text 
tohoto díla. Tyto prvky zpřístupňované formou odkazů mají 
povahu zvzkově.obrazových (audio-video, AV) nahrávek, 
zvukových nahrávek a konečně také externí texty - tisky 
prezentací. Zvolil jsem takové formáty, které považuji za nejvíce 
univerzální - tedy formu mp3 souborů pro zvukové nahrávky a 
pdf souborů pro tisky prezentací - tyto soubory jsou umístěny na 
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mém virtuálním serveru. Zvukově-obrazové záznamy (AV) jsou v 
této verzi zpřístupněny formou jejich umístění na službě 
YouTube, kterou poskytuje Google Inc.  

Tento koncept hybridní učebnice umožňuje udržet trvale velmi 
malou velikost díla jako takového - cca 1 MB. Přitom moduly 
zpřístupňované odkazy jsou velmi rozsáhlé - např. typický AV 
soubor může mít cca 1 GB, zvuková nahrávka mp3 obvykle 
desítky až stovky MB.  Různé moduly jednotlivých kapitol mohou 
být užívány samostatně (např. AV nahrávky zpřístupněné 
odkazem na YouTube) nebo také ve vzájemných souvislostech, 
pokud to umožňuje operační systém zařízení. Obvykle operační 
systémy umožňují současné přehrávání zvukových nahrávek 
(mp3) a prohlížení dokumentů ve formátu pdf. 

Proč je potřeba připojení k Internetu pro používání této hybridní 
učebnice? 
Pro používání této hybridní učebnice je potřeba připojení k 
Internetu. Vzhledem k datové náročnosti doporučuji používat 
připojení bez omezení stahovaných dat - tedy v zásadě WiFi 
(případně pevným kabelem). Naopak důrazně nedoporučuji 
používat takové způsoby připojení, které omezují množství dat v 
čase (např. na měsíčním základě). V mnoha případech typických 
českých datových tarifů by reálně hrozila alternativně (dočasná) 
nedostupnost některých modulů z důvodů vyčerpání datového 
limitu nebo vysoké dodatečné finanční náklady spojené s 
čerpáním dat (např. při připojení sítí českých mobilních 
operátorů). 
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Jak používat hybridní učebnici ve formátu ePub? 
Formát ePub umožňuje otevření na běžných chytrých mobilních 
telefonech (s operačním systémem iOS nebo Android), tabletech 
(s operačním systémem iPadOS nebo Android) nebo počítačích 
(s operačním systémem Windows nebo MacOS). Drtivá většina 
těchto zařízení (mobilní telefony i tablety) jsou již při prodeji 
vybaveny příslušnou aplikací. Takovou aplikací je na zařízeních s 
operačním systémem iOS/iPadOS aplikace Knihy. Na nařízeních s 
operačním systémem Android je takovou aplikací Knihy Play. 
Pokud máte zařízení, které není vybaveno takovou aplikací, lze ji 
zdarma stáhnout z internetového obchodu aplikací. Na 
počítačích s operačním systémem MacOS lze stáhnout z 
AppStore aplikaci Knihy (případně Books - podle jazykového 
nastavení operačního systému).  

Na počítači s operačním systémem Windows je více alternativ. 
Máte-li zřízen účel u Google, doporučuji využít služby Knihy Play 
(modul Knihy nebo Books), která je dostupná po příhlášení k 
účtu Google na adrese: play.google.com Dáváte-li přednost 
samostatné aplikaci, lze zdarma stáhnout např. EPUB File 
Reader, existují však i aplikace s placenými licencemi. 
Většina aplikací pro čtení elektronických knih umožňuje 
sychronizaci čtení, záložek i poznámek mezi různými zařízeními 
téhož uživatele. Podmínkou této funkcionality je obvykle pouze 
přihlášení ke stejnému uživatelskému účtu.  
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Možnost tisku (PDF) či ukládání externích modulů (mp3) do 
lokálního zařízení je závislá na použitém zařízení a použité 
aplikaci. Přesto v případě, že to vaše zařízení a aplikací umožňují - 
zvažte, zda-li skutečně musíte veškeré externí moduly tisknout. 
Jejich celkový rozsah je totiž značný. Pro Vaši představu je 
celkový rozsah výkladů obsažených v externích modulech  cca 
1013 minut, celkový rozsah stránek k tisku je pak v souhrnu 
externích materiálů 523 stran A4. Přitom základní text tohoto 
díla má (měřeno ve formátu PDF) pouhých 40 započatých stran 
A4, a to včetně obsahu, věcného rejstříku, tiráže, obálky a také 
těchto úvodních slov. Společně je tedy rozsah základního a 
rozšířeného (externě odkazovaného) textu celkem 563 tiskových 
stran. 

Pro představu o násobném rozsahu PDF k (případnému) tisku 
uvádím následující: 
• kapitola 1 - stránky k tisku (PDF): 13 | 37 min. 
• kapitola 2 - stránky k tisku (PDF): 12 | 20 min. 
• kapitola 3 - stránky k tisku (PDF): 13 | 31 min. 
• kapitola 4 - stránky k tisku (PDF): 20 | 27 min. 
• kapitola 5 - stránky k tisku (PDF): 19 | 46 min. 
• kapitola 6 - stránky k tisku (PDF): 23 | 42 min. 
• kapitola 7 - stránky k tisku (PDF): 15 | 49 min. 
• kapitola 8 - stránky k tisku (PDF): 11 | 28 min. 
• kapitola 9 - stránky k tisku (PDF): 13 | 34 min. 
• kapitola 10 - stránky k tisku (PDF): 28 | 57 min. 
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• kapitola 11 - stránky k tisku (PDF): 25 | 62 min. 
• kapitola 12 - stránky k tisku (PDF): 14 | 50 min. 
• kapitola 13 - stránky k tisku (PDF): 44 | 54 min. 
• kapitola 14 - stránky k tisku (PDF): 22 | 53 min. 
• kapitola 15 - stránky k tisku (PDF): 19 | 33 min. 
• kapitola 16 - stránky k tisku (PDF): 11 | 56 min. 
• kapitola 17 - stránky k tisku (PDF): 50 | 92 min. 
• kapitola 18 - stránky k tisku (PDF): 83 | 85 min. 
• kapitola 19 - stránky k tisku (PDF): 49 | 55 min. 
• kapitola 20 - stránky k tisku (PDF): 31 | 68 min. 
• kapitola 21 - stránky k tisku (PDF): 8 | 34 min. 

Pro úplnost dodávám to, že rozsah zvukových nahrávek i 
zvukově-obrazových záznamů je uveden vždy na počátku každé 
kapitoly nebo podkapitoly. 

V roce 2021 byla pořízena také dvě aktuální suplementa, která 
aktualizují shora uvedený základ. Věnují se otázkám omluvy za 
nekalou soutěž zamlčením klíčové informace rozhodující pro 
průměrného spotřebitele (srovnávání minimálních aktuálních 
nákladů a neuvedením dalších pravidelných nákladů), omluva 
publikována 06.12.2021 - podkapitola 13.1., a dále otázce 
odpovědnosti dceřiinné společnosti za mateřskou společnost 
(účastníka zakázané kartelové dohody) - podapitola 20.1. - 
rozsudek Soudního dvora C-882/19 (Sumal x Mercedes Menz 
Trucks Espana) ze dne 06.10.2021. Tato suplementa rozšířila 
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přímý rozsah této e-knihy jen nepatrně (v rozsahu několika 
odstavců), rozsah odkazovanch materálů (nahrávek) byl rozšířen 
o cca 36 min (a 12 tiskových stran prezentací A4). 

Proč je hybridní učebnice rozdělena na kapitoly a co v nich je? 
Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na základní témata přednášek 
ze Soutěžního práva.  Úvodní tři kapitoly se věnují obecným 
systémovým otázkám a rovněž historickému vývoji v této oblasti 
práva. Čtvrtá kapitola je zaměřena na generální klauzuli nekalé 
soutěže.  
V páté až patnácté kapitole je pozornost věnována především 
jednotlivým skutkovým podstatám nekalé soutěže, ovšem s 
nezbytným přesahem do obecných interpretačních ustanovení 
(kapitola 11 věnována obecné klamavosti), do veřejnoprávní 
úpravy regulace reklamy (v zásadě zejména v rámci kapitoly šesté, 
třinácté a čtrnácté) či nekalých obchodních praktik (ochrana 
spotřebitele), resp. specifickou část práva duševního vlastnictví - 
práva označení zeměpisného původu (kapitola dvanáctá). 
Následuje pak kapitola šestnáctá, která je věnována tzv. 
nepojmenovaným (soudcovským) skutkovým podstatám. 
Sednáctá kapitola je věnována právním prostředkům ochrany 
proti nekalé soutěži, a to s akcentem na soukromoprávní 
prostředky (doplňkově však také k ochraně trestní a správní). 
V osmnácté až dvacáté kapitole je výklad věnován právu na 
ochranu hospodářské soutěže. Osmnáctá kapitola obsahuje 
obecný výklad, devatenáctá pak soukromoprávní prostředky 
ochrany a zvláštní úpravu náhrady škody v oblasti hospodářské 
soutěže. Dvacátá kapitola je věnována klíčovým rozsudkům 
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Soudního dvora EU k náhradě škody v oblasti hospodářské 
soutěže. 
Poslední kapitola - dvacátáprvní, - se zaměřuje na problematiku 
(zakázané) konkurenční doložky. 

Vnitřní kotvy a odkazy v díle … 
V každé kapitole jsou umístěny kotvy a odkazy, které usnadňují 
používání této publikace. Odkaz ‹‹OBSAH››  posune čtenáře na 
smotný obsah, kde může přehledně vyhledat jednotlivá 
témata.Odkaz ‹‹INDEX›› čtenáře přemístí na abecedně 
uspořádaný index - věcný rejstřík, - který byl sestaven z klíčových 
slov každé jednotlivé kapitoly, doplněný o některé další pojmy. 
Usnadní čtenáři nalezení té kapitoly (prezentace, nahrávky), která 
pojednává o materii obsahující m.j. i toto klíčové slovo. Kromě nic 
je možné použít k orientaci v textu také nástroje, které jsou 
přímou součástí aplikace (čtečky) užívané čtenářem na 
konkrétním zařízení. 

Ať je vám tato hybridní učebnice k užitku. 

Michal Černý Ph.D. - autor, redaktor, vydavatel a nakladatel v 
jedné osobě 

‹‹OBSAH›› ‹‹INDEX›› 
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1. Obecný úvod do soutěžního práva [General introduction 
to competition law] 
Anotace: Kapitola se zabývá všeobecným úvodem do soutěžního 
práva a jeho právní úpravy. Uvádí členění soutěžního práva na 
základní dílčí odvětví, a to právo chránící před nekalou soutěžní a 
právo chránící soutěž jako takovou. 
Klíčová slova: Právní regulace soutěžního práva. 
Právní zdroje: 
• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

Abstract: The chapter deals with a general introduction to 
competition law and its legal regulation. It sets out the division of 
competition law into basic sub-sectors, namely the law 
protecting against unfair competition law and the law protecting 
competition as such. 
KeyWords: Legal Regulation of Competition. 
Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. 

Celkové trvání výkladu v rámci kapitoly/The total duration of the 
interpretation within the chapter: 37 min. 
Celkový rozsah prezentací v rámci kapitoly (stran k tisku)/Scope 
of presentation (pages to print) : 13 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
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• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 

‹‹OBSAH›› ‹‹INDEX›› 
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2. Úprava hospodářské soutěže [Competition Regulations] 
Anotace: Kapitola se zabývá úvodem do pozitivně právní úprav 
soutěžního práva v rámci právních předpisů platných a účinných 
v České republice. 
Klíčová slova: Hospodářská soutěž. 
Právní zdroje: 
• Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) 
• Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. 

Abstract: The chapter deals with an introduction to the positive 
legal regulations of competition law within the legal regulations 
valid and effective in the Czech Republic. 
KeyWords: (Economic) Competition. 
Source(s) of Law: 
• Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.). 
• Act No. 143/2001 Coll., On the protection of competition. 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 20 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 12 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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3. Historie práva proti nekalé soutěži a práva chránícího 
soutěž [History of the Law Against Unfair Competition and 
the Law Protecting Competition] 
Anotace: Kapitola se zabývá historií práva ochrany před nekalou 
soutěží na území současné České republiky. Uvádí kontext práva 
nekalé soutěže ve spojení s ochranou průmyslového vlastnictví 
podle Pařížské unijní úmluvy na ochranu průmyslového 
vlastnictví. Vypořádává se s právem proti nekalé soutěži v období 
první, druhé  a třetí Československé republiky a dále s 
formalistickou úpravou v období nesvobody v letech 1951-1989. 
Konečně se zabývá také renesancí právní úpravy pro obnovení 
svobodného právního státu v Československu a také změnami v 
souvislosti s rozdělení České a Slovenské federativní republiky na 
dva samostatné nástupnické státy - Českou republiku a 
Slovenskou republiku. 
Klíčová slova: Nekalá soutěž (historie), průmyslové vlastnictví 
(ochrana dle Pařížské unijní úmluvy na ochranu průmyslového 
vlastnictví), doba nesvobody, obnovení právního státu v 
Československu, rozdělení Československa, nástupnické státy. 
Právní zdroje: 
• Zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., o ochraně proti nekalé soutěži. 
• Zákon č. 141/1950 Sb., Občanský zákoník. 
• Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. 
• Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) 

Abstract: The chapter deals with the history of the law of 
protection against unfair competition in the current Czech 
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Republic. It sets out the context of unfair competition law in 
connection with the protection of industrial property under the 
Paris Union Convention for the Protection of Industrial Property. 
It deals with the right against unfair competition in the period of 
the first, second and third Czechoslovak Republic and also with 
the formalistic regulation in the period of non-freedom in the 
years 1951-1989. Finally, it also deals with the renaissance of 
legislation for the restoration of the free rule of law in 
Czechoslovakia, as well as changes in connection with the 
division of the Czech and Slovak Federal Republics into two 
separate successor states - the Czech Republic and the Slovak 
Republic. 
KeyWords: Unfair competition (history), industrial property 
(protection according to the Paris Convention for the Protection 
of Industrial Property), the period of non-freedom, the 
restoration of the rule of law in Czechoslovakia, the division of 
Czechoslovakia, successor states. 
Source(s) of Law: 
• Act. No. 111/1927 CoLaR(CS). 
• Act. No. 141/1950 Coll. (Civil Code). 
• Act No. 513/1991 Coll. (Commercial Code). 
• Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.). 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 31 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 13 A4. 
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Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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4. Nekalá soutěž - generální klauzule [Unfair competition - 
general clauses] 
Anotace: Kapitola se zabývá pozitivní právní úpravou práva na 
ochranu před nekalou soutěží, která je založena na generální 
klauzuli a demonstrativním výčtu skutkových podstat nekalé 
soutěže jako nejtypičtějších jednání spadajících pod nekalou 
soutěž. 
Klíčová slova: Generální klauzule, nekalá soutěž (pozitivní úprava).  
Právní zdroje: 
• zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

Abstract: The chapter deals with the positive legal regulation of 
the right to protection against unfair competition, which is based 
on a general clause and a demonstrative list of the facts of unfair 
competition as the most typical acts falling under unfair 
competition. 
KeyWords: General clauses, unfair competition (positive legal 
regulation). 
Source(s) of Law: 
• Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.) 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 27 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 20 A4. 

Odkazy/Links: 
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• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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5. Zlehčování [Disparagement of a Competitor] 
Anotace: Kapitola je věnována zlehčování. Zlehčování je 
skutkovou podstatou nekalé soutěže, je upraveno v ustanovení § 
2984 Občanského zákoníku. Zlehčování patří mezi tzv. závodní 
skutkové podstavy - poškozeným může být jen jiný soutěžitel. K 
ochraně před zlehčováním je Česká republika zavázána v 
důsledku členství ve zvláštní unii podle Pařížské unijní úmluvy na 
ochranu průmyslového vlastnictví - k tomu srov. čl. 10bis odst. 1, 
2, 3 pododst. 1. 
Klíčová slova: Zlehčování. Nekalá soutěž. Agrese vůči jiným 
soutěžitelům (obvykle v rámci reklamních praktik). 
Právní zdroje: 
• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
• Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 

(Paříž, 1883). 

Abstract: The chapter is devoted to Disparagement of a 
Competitor. Lightening is the factual essence of unfair 
competition, it is regulated in the provision of § 2984 of the Civil 
Code. Underestimation is one of the so-called racing factual 
bases - only another competitor can be injured. As a result of 
membership in a special union according to the Paris Union 
Convention for the Protection of Industrial Property, the Czech 
Republic is obliged to protect against belittling as a result. Article 
10bis (1), (2) and (3) 1. 
KeyWords:  Lightening. Unfair competition. Aggression against 
other competitors (usually in advertising practices). 
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Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. 
• Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

(Paris, 1883). 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 46 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 19 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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6. Srovnávací reklama a její právní úprava [Comparative 
Advertising and its Legal Regulation] 
Anotace: Kapitola je věnována právní úpravě srovnávací reklamy. 
Srovnávací reklama je upravena v ustanovení § 2980 Občanského 
zákoníku. Konstrukce skutkové podstaty vychází z evropsko-
unijní úpravy pravidel pro srovnávací reklamu. Srovnávací 
reklama se dá dělit na povolenou soutěžní praktiku (v podstatě 
aprobovanou výjimku ze zákazu zlehčování) a proti tomu na 
nekalou srovnávací reklamu, která je soutěžně nedovolenou. 
Srovnávací reklama patří mezi skutkové podstaty obecně 
ohrožující - na svých právech jí může být dotčen jak soutěžitel, 
tak i zákazník (včetně spotřebitele). 
Klíčová slova: Občanský zákoník, reklama, srovnávací reklama. 
Právní zdroje: 
• zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
• směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě 
• zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
• směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči 

spotřebitelům na vnitřním trhu 

Abstract: The chapter is devoted to the legal regulation of 
comparative advertising. Comparative advertising is regulated in 
the provisions of Section 2980 of the Civil Code. The 
construction of the facts is based on the European Union 
regulation of rules for comparative advertising. Comparative 
advertising can be divided into permitted competitive practice 
(essentially an approved exemption from the prohibition of 
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trivialisation) and, on the other hand, unfair comparative 
advertising, which is illegally competitive. Comparative 
advertising is one of the facts that is generally threatening - both 
a competitor and a customer (including a consumer) may be 
affected by their rights. 
KeyWords: Civil Code, advertising, comparative advertising. 
Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. 
• Directive 2006/114/EC concerning misleading and 

comparative advertising. 
• Act No. 40/1995 Sb., on the regulation of advertising. 
• Directive 2005/29/EC concerning unfair business-to-

consumer commercial practices in the internal market 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 42 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 23 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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7. Porušení obchodního tajemství jako skutková podstata 
nekalé soutěže a ochrana obchodního tajemství podle práva 
vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochrany 
obchodního tajemství [Infringement of Trade Secrets as a 
Factual Basis of Unfair Competition and Protection of 
Trade Secrets Under the Law of Enforcement of Industrial 
Property Rights and Protection of Trade Secrets] 
Anotace: Kapitola je věnována porušení obchodního tajemství. 
Jde však nad rámec úpravy chránící před skutkovou podstatou 
nekalé soutěže, ale zabývá se ochranou obchodního tajemství 
obecně (včetně ochrany podle zákona č. 221/2006 Sb., o 
vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Jako skutkové 
podstata nekalé soutěže je porušení obchodního tajemství 
upraveno v ustanovení § 2985 Občanského zákoníku a patří mezi 
tzv. závodní skutkové podstavy - poškozeným může být jen 
soutěžitel. K ochraně obchodního tajemství a nezveřejněného 
know-how je Česká republika vázána dle evropsko-unijního 
práva v důsledku členství České republiky v Evropské unii. 
Klíčová slova: Občanský zákoník, obchodní tajemství, ochrana 
obchodního tajemství. 
Právní zdroje: 
• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
• Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví. 

Abstract: The chapter is devoted to the violation of trade secrets. 
However, it goes beyond the regulation protecting against the 
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substance of unfair competition, but deals with the protection of 
trade secrets in general (including protection under Act No. 
221/2006 Coll., On the enforcement of industrial property 
rights). As the factual essence of unfair competition, the violation 
of trade secrets is regulated in the provision of § 2985 of the Civil 
Code and belongs to the so-called racing factual bases - only a 
competitor can be injured. The Czech Republic is bound by 
European Union law to protect trade secrets and undisclosed 
know-how as a result of the Czech Republic's membership in the 
European Union. 
KeyWords: Civil Code, trade secrets, protection of trade secrets. 
Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. 
• Act No. 221/2006 Coll., On the enforcement of industrial 

property rights. 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 49 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 15 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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8. Podplácení [Bribery] 
Anotace: Kapitola je věnována skutkové podstatě podplácení. 
Jako skutkové podstata nekalé soutěže je  podplácení upraveno v 
ustanovení § 2983 Občanského zákoníku a patří mezi tzv. 
závodní skutkové podstavy - poškozeným může být jen soutěžitel. 
Klíčová slova: Občanský zákoník, podplácení. 
Právní zdroje: 
• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
• Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví 

Abstract: The chapter is devoted to the factual nature of bribery. 
As the factual essence of unfair competition, bribery is regulated 
in the provision of § 2983 of the Civil Code and belongs among 
the so-called racing factual bases - only a competitor can be 
injured. 
KeyWords: Civil Code, bribery. 
Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code 
• Act No. 221/2006 Coll., On the enforcement of industrial 

property rights. 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 28 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 11 A4. 
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Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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9. Parazitování na pověsti [Free-Riding on the Reputation] 
Anotace: Kapitola je věnována skutkové podstatě parazitování na 
pověsti. Jako skutkové podstata nekalé soutěže je parazitování na 
pověsti upraveno v ustanovení § 2982 Občanského zákoníku a 
patří mezi tzv. závodní skutkové podstavy - poškozeným může 
být jen soutěžitel. K ochraně před parazitováním na pověsti je 
Česká republika zavázána v důsledku členství ve zvláštní uniji 
podle Pařížské unijní úmluvy na ochranu průmyslového 
vlastnictví - k tomu srov. čl. 10bis odst. 1, 2, 3 pododst. 2. 
Klíčová slova: Občanský zákoník, parazitování na pověsti. 
Právní zdroje: 
• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
• Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví. 
• Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 

(Paříž, 1883). 

Abstract: The chapter is devoted to the factual nature of 
parasitism on reputation. As the factual essence of unfair 
competition, bribery is regulated in the provision of § 2982 of the 
Civil Code and belongs among the so-called racing factual bases 
- only a competitor can be injured. As a result of membership in a 
special union under the Paris Union Convention for the 
Protection of Industrial Property, the Czech Republic is obliged 
to protect against reputation parasitism - cf. Article 10bis (1), (2) 
and (3) 2. 
KeyWords: Civil Code, Free-Riding on the Reputation. 
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Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code 
• Act No. 221/2006 Coll., On the enforcement of industrial 

property rights. 
• Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

(Paris, 1883). 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 34 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 13 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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10. Vyvolání nebezpečí záměny [Creating a Likelihood of 
Confusion] 
Anotace: Kapitola je věnována vyvolání nebezpečí záměny. 
Vyvolání nebezpečí záměny je skutkovou podstatou nekalé 
soutěže, je upraveno v ustanovení § 2981 Občanského zákoníku a 
patří mezi tzv. obecně ohrožující skutkové podstaty nekalé 
soutěže. Na svých právech může být vyvoláním nebezpečí 
záměny dotčen soutěžitel nebo zákazník (včetně spotřebitele). K 
ochraně před vyvoláním nebezpečí záměny je Česká republika 
zavázána v důsledku členství ve zvláštní uniji podle Pařížské unijní 
úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví - k tomu srov. čl. 
10bis odst. 1, 2, 3 pododst. 1. 
Klíčová slova: Občanský zákoník, vyvolání nebezpečí záměny. 
Právní zdroje: 
• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
• Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví. 
• Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 

(Paříž, 1883). 

Abstract: The chapter is devoted to the risk of confusion. The 
creation of a risk of confusion is the factual essence of unfair 
competition, it is regulated in the provision of § 2981 of the Civil 
Code and it belongs among the so-called generally threatening 
factual essences of unfair competition. A competitor or a 
customer (including a consumer) may be affected by the risk of 
confusion. The Czech Republic is obliged to protect itself against 
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the risk of confusion as a result of membership in a special union 
under the Paris Union Convention for the Protection of 
Industrial Property - cf. Article 10bis (1), (2) and (3) 1. 
KeyWords: Civil Code, creating a likelihood of confusion. 
Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. 
• Act No. 221/2006 Coll., On the enforcement of industrial 

property rights. 
• Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

(Paris, 1883). 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 57 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 28 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 

‹‹OBSAH›› ‹‹INDEX›› 

 z 33 69

https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12633
https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12633
http://bit.ly/MCSP10
https://drive.google.com/file/d/1y2QU1SSBuqEAr6cCcQN7QifF71R607uM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RpE2nkXhh_k3dkgt9P43JubJP3-EA2T-/view?usp=sharing


11. Společné ustanovení ke klamavým skutkovým podstatám 
[Common provisions on Misleading Advertising and 
Misleading Identification of Goods and Services] 
Anotace: Kapitola se zabývá společnému úvodu k tzv. klamavým 
skutkovým podstatám nekalé soutěže - tedy ke klamavému 
označení zboží nebo služby a ke klamavé reklamě. Obsahuje 
obecný úvod k těmto skutkovým podstatám a rovněž rozebírá 
jejich kontext. K ochraně před klamavými praktikami v 
hospodářské soutěži je Česká republika zavázána v důsledku 
členství ve zvláštní uniji podle Pařížské unijní úmluvy na ochranu 
průmyslového vlastnictví - k tomu srov. čl. 10bis odst. 1, 2, 3 
pododst. 3. K ochraně před klamavými praktikami v reklamě je 
Česká republika dále vázána dle evropsko-unijního práva v 
důsledku členství České republiky v Evropské unii. 
Klíčová slova: Občanský zákoník, klamavé skutkové podstaty, 
klamavé označení zboží nebo služby, klamavá reklama. 
Právní zdroje: 
• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
• Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví. 

Abstract: The chapter deals with a common introduction to the 
so-called misleading facts of unfair competition - ie to misleading 
labeling of goods or services and misleading advertising. It 
contains a general introduction to these facts and also discusses 
their context. As a result of membership in a special union under 
the Paris Union Convention for the Protection of Industrial 
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Property, the Czech Republic is obliged to protect against 
deceptive practices in competition as a result of membership. 
Article 10bis (1), (2) and (3) 3. The Czech Republic is further 
bound by European Union law to protect against misleading 
practices in advertising as a result of the Czech Republic's 
membership in the European Union. 
KeyWords: Civil Code, misleading facts, misleading designation 
(indication) of goods or services, misleding advertising. 
Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code 
• Act No. 221/2006 Coll., On the enforcement of industrial 

property rights. 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 62 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 25 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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12. Klamavé označení zboží nebo služby [Misleading 
Identification of Goods and Services] 
Anotace: Kapitola navazuje na kapitolu 11 a rozebírá zvláštní 
skutkovou podstatu nekalé soutěže, kterou je dle ustanovení § 
2978 OZ klamavé označení zboží nebo služby. Tato skutková 
podstata patří mezi tzv. obecně ohrožující - na svých právech 
může být dotčen soutěžitel a/nebo zákazník (včetně 
spotřebitele). K ochraně před klamavými praktikami v 
hospodářské soutěži je Česká republika zavázána v důsledku 
členství ve zvláštní uniji podle Pařížské unijní úmluvy na ochranu 
průmyslového vlastnictví - k tomu srov. čl. 10bis odst. 1, 2, 3 
pododst. 3. Kapitola souvisí také s úpravou ve veřejnoprávních 
předpisech - např. potravinové právo, právo léčiv, léků a 
zdravotnických prostředků atd. Souvisí také se specifickými 
předměty průmyslového vlastnictví - (chráněnými) zeměpisnými 
označeními, (chráněnými) označeními původu, zaručenou 
tradiční specialitou a tradičními výrazy (vín).   Ochrana těchto 
předmětů je upravena jak v evropsko-unijních nařízeních s 
přýmími účinky, tak také v národním zákoně. V neposlední řadě 
lze uvést, že Česká republika je k jejich ochraně zavázána také v 
důsledku vlastního členství České republiky ve Zvláštní unii dle 
Lisabonské dohody, tak i v důsledku členství Evropské unie ve 
Zvláštní unii dle Lisabonské dohody na ochranu označení 
původu a zeměpisných označení (ve znění Zenevského aktu).  
Klíčová slova: Občanský zákoník, klamavé skutkové podstaty, 
klamavé označení zboží nebo služby. 
Právní zdroje: 
• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

 z 36 69



• Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového 
vlastnictví. 

Abstract: The chapter follows on from Chapter 11 and discusses 
the special factual nature of unfair competition, which according 
to the provisions of § 2978 of the Civil Code is a misleading 
designation of goods or services. This fact is one of the so-called 
generally threatening - a competitor and / or a customer 
(including a consumer) may be affected by their rights. As a result 
of membership in a special union under the Paris Union 
Convention for the Protection of Industrial Property, the Czech 
Republic is obliged to protect against deceptive practices in 
competition as a result of membership. Article 10bis (1), (2) and 
(3) 3. The chapter is also related to the regulation in public law - 
eg food law, law of medicines, drugs and medical devices, etc. It is 
also related to specific objects of industrial property - (protected) 
geographical indications, (protected) designations of origin, 
traditional specialty guaranteed and traditional expressions 
(wines). The protection of these objects is regulated both in 
European-EU regulations with direct effects and in national law. 
Last but not least, the Czech Republic is obliged to protect them 
also due to the Czech Republic's own membership in the Special 
Union under the Lisbon Agreement, as well as due to the 
European Union's membership in the Special Union under the 
Lisbon Agreement for the protection of designations of origin 
and geographical indications. wording of the Geneva Act). 
KeyWords: Civil Code, misleading facts, misleading designation 
(indication) of goods or services. 
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Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code 
• Act No. 221/2006 Coll., On the enforcement of industrial 

property rights. 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 50 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 14 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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13. Klamavá reklama [Misleading Advertising] 
Anotace: Kapitola navazuje na kapitolu 11 a rozebírá zvláštní 
skutkovou podstatu nekalé soutěže, kterou je dle ustanovení § 
2977 OZ klamavá reklama. Tato skutková podstata patří mezi tzv. 
obecně ohrožující - na svých právech může být dotčen soutěžitel 
a/nebo zákazník (včetně spotřebitele). K ochraně před klamavými 
praktikami v hospodářské soutěži je Česká republika zavázána v 
důsledku členství ve zvláštní uniji podle Pařížské unijní úmluvy na 
ochranu průmyslového vlastnictví - k tomu srov. čl. 10bis odst. 1, 
2, 3 pododst. 3. K ochraně před klamavými praktikami v reklamě 
je Česká republika dále vázána dle evropsko-unijního práva v 
důsledku členství České republiky v Evropské unii. Tato kapitola 
také úzce souvisí s kapitolou 6 - srovnávací reklama. 
Klíčová slova: Občanský zákoník, klamavé skutkové podstaty, 
klamavá reklama. 
Právní zdroje: 
• zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
• směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě 
• zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
• směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči 

spotřebitelům na vnitřním trhu 

Abstract: The chapter follows on from Chapter 11 and discusses 
the special factual nature of unfair competition, which according 
to the provisions of § 2977 of the Civil Code is misleading 
advertising. This fact is one of the so-called generally threatening 
- a competitor and / or a customer (including a consumer) may 
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be affected by their rights. As a result of membership in a special 
union under the Paris Union Convention for the Protection of 
Industrial Property, the Czech Republic is obliged to protect 
against deceptive practices in competition as a result of 
membership. Article 10bis (1), (2) and (3) 3. The Czech Republic 
is further bound by European Union law to protect against 
misleading practices in advertising as a result of the Czech 
Republic's membership in the European Union. This chapter is 
also closely related to Chapter 6 - Comparative Advertising. 
KeyWords: Civil Code, deceptive facts, deceptive advertising. 
Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. 
• Directive 2006/114/EC concerning misleading and 

comparative advertising. 
• Act No. 40/1995 Sb., on the regulation of advertising. 
• Directive 2005/29/EC concerning unfair business-to-

consumer commercial practices in the internal market 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 54 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 44 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 

 z 40 69

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0114&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0114&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&from=CS
http://bit.ly/MCSP13
https://drive.google.com/file/d/1o5l0Pcfwu9XVaL-JOvcodread-kcFMBr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uuQHewhYb341L3am9hCrVB9B1liY2-rF/view?usp=sharing


13.1. Suplementa (21): Omluva - Skylink 
Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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14. Dotěrné obtěžování [Unsolicited Advertising] 
Anotace: Kapitola navazuje na jiné kapitoly zabývající se 
reklamními praktikami (především kapitola 6 a 13). Těžiště 
kapitoly však spočívá v analýze relativně nové skutkové podstaty 
nekalé soutěže, kterou je dotěrné obtěžování. Dotěrné 
obtěžování je v českém právním řádu upraveno jako sutková 
podstata nekalé soutěže od 01.01.2014, a to v ustanovení § 2986 
OZ. Tato skutková podstata patří mezi tzv. obecně ohrožující - na 
svých právech může být dotčen soutěžitel a/nebo zákazník 
(včetně spotřebitele). Na rozdíl od jiných skutkových podstat 
obecně ohrožujících však spotřebitel není důkazně zvýhodněn 
při uplatňování soukromoprávních nároků a nekalá souěž 
formou porušení této skutkové podstaty není v České republice 
dosud ani trestně-stíhána. Tato skutková podstata obecně 
souvisí také s obecnou regulací reklamy (zejm. zákon č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy) a s tam uloženým zákazem šíření 
nevyžádané lisinné reklamy - k tomu srov. § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb. Kromě toho také tato skutková podstata 
souvisí s regulací šíření obchodních sdělení v zákoně č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti  - 
srov. § 7 zákona č. 480/2004 Sb. (který je m.j. harmonizovanou 
úpravou). 
Klíčová slova: Občanský zákoník, dotěrné obtěžování, nevyžádáná 
obchodní sdělení, elektronická komunikace. 
Právní zdroje: 
• zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
• zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti. 
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• zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

Abstract: The chapter builds on other chapters dealing with 
advertising practices (especially Chapters 6 and 13). However, 
the focus of the chapter lies in the analysis of the relatively new 
factual nature of unfair competition, which is intrusive 
harassment. Intrusive harassment is regulated in the Czech legal 
system as the substance of unfair competition from 01.01.2014, 
in the provision of § 2986 of the Civil Code. This fact is one of 
the so-called generally threatening - a competitor and / or a 
customer (including a consumer) may be affected by their rights. 
However, unlike other facts that are generally threatening, the 
consumer is not demonstrably favored in the exercise of private 
law claims and unfair competition in the form of violation of this 
factual fact is not even prosecuted in the Czech Republic. This 
factual nature is generally also related to the general regulation of 
advertising (especially Act No. 40/1995 Coll., On the regulation 
of advertising) and to the prohibition of the spread of unsolicited 
press advertising imposed there - cf. § 2 par. 1 let. c) of Act No. 
40/1995 Coll. In addition, this factual nature is also related to the 
regulation of the dissemination of commercial communications 
in Act No. 480/2004 Coll., On certain information society 
services - cf. § 7 of Act No. 480/2004 Coll. (which is, inter alia, a 
harmonized regulation). 
KeyWords: Civil Code, intrusive harassment, unsolicited 
commercial communications, electronic communication. 
Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. 

 z 43 69



• Act No. 480/2004 Coll., on certain information society 
services. 

• Act No. 40/1995 Coll., on the regulation of advertising. 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 53 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 22 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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15. Ohrožení zdraví nebo životního prostředí [Threat to 
Health or the Environment] 
Anotace: Kapitola analyzuje v České republice (i právním 
předechůdci ČSFR) zvláštní skutkovou podstatu, kterou je 
ohrožení zdraví nebo životního prostředí. Tato skutková 
podstata patří mezi tzv. obecně ohrožující - na svých právech 
může být dotčen soutěžitel a/nebo zákazník (včetně 
spotřebitele). Tato skutková podstata při praktické aplikaci 
souvisí s veřejnoprávními předpisy, jejichž účelem je ochrana 
veřejného zdraví (ať již lidského, nebo zvířecího, případně i 
rostlinného) nebo ochrana životního prostředí obecně. 
Klíčová slova: Občanský zákoník, ohrožení zdraví, ochrana 
životního prostředí. 
Právní zdroje: 
• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

Abstract: The chapter analyzes a special factual basis in the Czech 
Republic (and the legal predecessors of the Czech and Slovak 
Federal Republic), which is a threat to health or the environment. 
This fact is one of the so-called generally threatening - a 
competitor and / or a customer (including a consumer) may be 
affected by their rights. This factual basis in practical application 
is related to public law regulations, the purpose of which is the 
protection of public health (whether human or animal, or even 
plant) or the protection of the environment in general. 
KeyWords: Civil Code, health threats, environmental protection. 
Source(s) of Law: 
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• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 33 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 19 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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16. Soudcovské (nepojmenované) skutkové podstaty 
[Judicial (unnamed) infringements] 
Anotace: Kapitola se zabývá problematikou tzv. soudcovských 
skutkových podstat - tedy různých typizovaných jednání, které 
dovodily soudy svými rozhodnutími na základě aplikace 
generální klauzule nekalé soutěže nebo je dovozuje právní nauka.  
Klíčová slova: Občanský zákoník, nepojmenované skutkové 
podstaty. 
Právní zdroje: 
• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

Abstract: The chapter deals with the issue of the so-called judicial 
facts - ie various standardized actions, which were inferred by the 
courts by their decisions based on the application of the general 
clause of unfair competition or are inferred by legal science. 
KeyWords: Civil Code, Unnamed Judicial Infringements. 
Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 56 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 11 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
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• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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17. Ochrana před nekalou soutěží - civilní, trestní, správní 
[Protection Against Unfair Competition - Civil, Criminal, 
Administrative] 
Anotace: Kapitola se věnuje problematice prosazování práva na 
ochranu proti nekalé soutěži, a to především v rámci civilního 
řízení soudního, doplňkově pak prosazování právem trestním a 
správním. 
Klíčová slova: Nároky z porušení norem k ochraně před nekalou 
soutěží, náhrada škody, náhradanemajetkové újmy, bezdůvodné 
obohacení, zadostiučinění (peněžní i nepeněžní formy), 
zdržovací nárok, odstraňovací nárok. Aktivní legitimace ve sporu 
z nekalé soutěže. Psivní legitimace ve sporu z nekalé soutěže. 
Překážka litispendence (ve sporech z nekalé soutěže). Překážka 
věci rozsouzené (rei judicatae) (ve sporech z nekalé soutěže). 
Zvýhodnění spotřebitele ve sporech z nekalé soutěže. 
Právní zdroje: 
• zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
• zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád 
• zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon 
• zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim. 

Abstract: The chapter deals with the issue of enforcement of the 
right to protection against unfair competition, especially in civil 
court proceedings, and in addition enforcement of criminal and 
administrative law. 
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KeyWords: Claims from violation of standards for protection 
against unfair competition, damages, compensation for property 
damage, unjust enrichment, satisfaction (monetary and non-
monetary forms), right of retention, right of removal. Active 
legitimacy in a dispute over unfair competition. Written 
identification in a dispute over unfair competition. Obstacle of lis 
pendens (in disputes arising from unfair competition). Obstacle 
to res judicata (rei judicatae) (in unfair competition disputes). 
Consumer benefits in unfair competition disputes. 
Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code 
• Act No. 99/1963 Coll., Code of Civil Procedure, 
• Act No. 40/2009 Coll., Criminal Code, 
• Act No. 418/2011 Coll., on the criminal liability of legal persons 

and proceedings against them. 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 92 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 50 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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18. Ochrana hospodářské soutěže - nedovolené dohody 
(kartely), zneužití dominance, spojování soutěžitelů 
[Protection of Competition - Illegal Agreements (Cartels), 
Abuse of Dominance, Mergers of Competitors] 
Anotace: Kapitola se zabývá ochranou hospodářské soutěže proti 
narušování, zejména formou zneužití dominantního postavení, 
nedovolených dohod (kartelů) na relevantním trhu, regulací 
spojování soutěžitelů. 
Klíčová slova: Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), zákon č. 
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Hospodářská 
soutěž, relevantní trh, ochrana hospodářské soutěže před 
narušováním, narušování hospodářsské soutěže, vylučování 
hospodářské soutěže, dominantní postavení, zneužití 
dominantního postavení, nedovolená dohoda (narušující 
soutěž), kartel, kartelová dohoda, sspojování soutěžitelů 
(podniků), podnik (v oblasti soutěžního práva). 
Právní zdroje: 
• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
• Zákon č. 143/2001 Sb. 

Abstract: The chapter deals with the protection of competition 
against distortions, especially in the form of abuse of a dominant 
position, illegal agreements (cartels) in the relevant market, 
regulation of mergers. 
KeyWords: Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.), Act No. 143/2001 
Coll., On the protection of competition. Competition, relevant 
market, protection of competition against distortions, distortion 
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of competition, elimination of competition, dominant position, 
abuse of a dominant position, illegal agreement (distorting 
competit ion), cartel , cartel , merger of competitors 
(undertakings), undertaking (competition right). 
Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code 
• Act No. 143/2001 Coll., on the protection of competition 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 85 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 83 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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19. Nároky z porušení práva na ochranu soutěže, zákon č. 
262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské 
soutěže [Claims for Violation of the Law to Protection of 
Competition, Act No. 262/2017 Coll., On Damages in the 
Field of Competition] 
Anotace: Kapitola se zabývá soukromoprávními nároky ze škody 
způsobené porušení pravidel práva ochrany hospodářské 
soutěže. 
Klíčová slova: Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), zákon č. 
262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže). 
Hospodářská soutěž, relevantní trh, ochrana hospodářské 
soutěže před narušováním, narušování hospodářské soutěže, 
soukromoprávní nároky z porušení práva na ochranu 
hospodářské soutěže, náhrada škody (v oblasti hospodářské 
soutěže), náhrada nemajetkové újmy (v oblasti hospodářské 
soutěže), bezdůvodné obohacení (v oblasti hospodářské 
soutěže), zadostiučinění (peněžní i nepeněžní formy) (v oblasti 
hospodářské soutěže), zdržovací nárok (v oblasti hospodářské 
soutěže), odstraňovací nárok (v oblasti hospodářské soutěže). 

Právní zdroje: 
• zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
• zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské 

soutěže 
• Smlouva o fungování Evropské unie 
• Směrnice 2014/104/EU o některých pravidlech upravujících 

žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě 
 z 53 69

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014L0104&qid=1617727241957


porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v 
hospodářské soutěži  

• zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád 

Abstract: The chapter deals with civil law claims for damages 
caused by violation of the rules of competition law. 
KeyWords: Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.), Act No. 262/2017 
Coll., on damages in the field of competition. Competition, 
relevant market, protection of competition against distortions, 
distortion of competition, private claims for infringement of 
competition law, damages (in the field of competition), 
compensation for pecuniary damage (in the field of 
competition), unjust enrichment (in the field of economic 
competition), satisfaction (both monetary and non-monetary) 
(in the field of competition), right of delay (in the field of 
competition), removal right (in the field of competition). 
Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code 
• Act No. 262/2017 Coll., on damages in the field of competition 
• Treaty on the Functioning of the European Union 
• Directive 2014/104/EU on certain rules governing actions for 

damages under national law for infringements of the 
competition law provisions of the Member States and of the 
European Union  

• Act No. 99/1963 Coll., Code of Civil Procedure 
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Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 55 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 49 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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20. Vybraná judikatura Soudního dvora ve vztahu k otázkám 
náhrady škody (Směrnice 2014/104/EU) [Selected Case Law 
of the Court of Justice (EU) in Relation to Issues of Damages 
(Directive 2014/104 / EU)] 
Anotace: Kapitola se zabývá klíčovými rozhodnutími Soudního 
dvora EU (k náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) při 
aplikaci Směrnice 2014/104/EU o některých pravidlech 
upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva 
v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské 
unie v hospodářské soutěži (a Smlouvy o fungování Evropské 
unie). 
Klíčová slova: Klíčová rozhodnutí Soudního dvora EU (k náhradě 
škody v oblasti hospodářské soutěže), Smlouva o fungování 
Evropské unie. 
Právní zdroje: 
• zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
• zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské 

soutěže. 
• Smlouva o fungování Evropské unie. 
• Směrnice 2014/104/EU o některých pravidlech upravujících 

žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě 
porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v 
hospodářské soutěži. 

Abstract: The chapter deals with key rulings of the Court of 
Justice of the EU (on competition damages) in the application of 
Directive 2014/104 / EU on certain rules governing actions for 
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damages under national law in the event of infringements of 
Member States' and European Union competition law (and the 
Treaty on the Functioning of the European Union). 
KeyWords: Key decisions of the Court of Justice of the EU (on 
damages in the field of competition). 
Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code 
• Act No. 262/2017 Coll., on damages in the field of competition 
• Treaty on the Functioning of the European Union. 
• Directive 2014/104/EU on certain rules governing actions for 

damages under national law for infringements of the 
competition law provisions of the Member States and of the 
European Union. 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 68 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 31 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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20.1. Suplementa (21): Je dcera odpovědná za matku? Ano, je. (Za 
určitých podmínek). Rozsudek Soudního dvora C-882/19 (Sumal 
x Mercedes Benz Trucks Espana) 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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21. (Zakázaná) konkurenční doložka [(Prohibited) 
Competition Clause] 
Anotace: Kapitola se zabývá úpravou konkurenční doložky v rámci 
úpravy soutěžního práva - ustanovení § 2975 OZ. 
Klíčová slova: Občanský zákoník, konkurenční doložka. 
Právní zdroje: 
• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

Abstract: The chapter deals with the regulation of the competition 
clause within the regulation of competition law - the provisions of 
Article 2975 of the Civil Code. 
KeyWords: Civil Code, competition clause. 
Source(s) of Law: 
• Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. 

Celkové trvání výkladu/Total duration of interpretation: 33 min. 
Rozsah prezentace (stran k tisku)/Scope of presentation (pages 
to print) : 8 A4. 

Odkazy/Links: 
• Sleduj video/Watch Video (mp4) 
• Poslouchej/Listen (A:mp3) 
• Čti/Read (pdf) 
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Zdroje: 
Monografie, komentáře zákonů, učebnice: 
1. Hruda, O. Srovnávací reklama. Praha : C.H.Beck, 2015. 
2. Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. 

Zvláštní část. (§ 2055 - 3014). Komentář. Praha : C. H. Beck, 
2014.  

3. Lavický, P. a kolektiv. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 - 654). 
Komentář. Praha : C. H. Beck, 2014. 

4. Melzer, F. - Tégl, P. a kolektiv. Občanský zákoník. § 2894-3081. 
Velký komentář. Svazek IX. Praha : Leges, 2018. 

5. Mikulík, M. Náhrada škody v oblasti hospodářské soutěže a 
aktuální judikatura SDEU. Praha : Vrchní soud, 2020 
(Mezinárodní konference Právo duševního vlastnictví, 
pořádaná dne 25.10.2020) - vystoupení na konferenci 
(použito dne 28.10. 2020). Tiskový podklad dostupný od 
18.03.2021 on-line na adrese: https://justice.cz/documents/
14009/2211486/Př%C3%ADlohy.7z/e0732438-57ba-47fe-
bb11-4e50fc127569 (rev. 19.10.2021). 

6. Ondrejová, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. 
Komentář § 2972-2990. Praha : C.H.Beck, 2014. 

7. Patěk, D. Právo proti nekalé soutěži. Praha : Wolters Kluwer, 
2020. 

8. Petrov, J. - Výtisk, M. - Beran, V. a kolektiv. Občanský zákoník. 
Komentář. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2019. 

9. Švestka, J. - Dvořák, J. - Fiala, J. a kolektiv. Občanský zákoník 
(zák. č. 89/2012 Sb.). Komentář. Svazek VI (závazkové právo - druhá 
část) (§ 2521 až 3081) - 2. vydání. Praha : Wolters, 2021. 
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Právní předpisy: 
10. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
11. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. 
12. Zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti 

hospodářské soutěže.  
13. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti. 
14. Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
15. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim. 
16. Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv průmyslového 

vlastnictví a ochraně obchodního tajemství. 
17. Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník. 
18. Smlouva o fungování Evropské unie. 
19. Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 

(Paříž, 1883). 
20. Směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě 
21. Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách 

vůči spotřebitelům na vnitřním trhu 
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Index 
A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T U V W X 
Y Z Ž 

A  
Abuse of Dominance (competition) 
Active standing to sue (unfair competition) 
Administrative Protection Against Unfair Competition 
Aktivní legitimace k podání žaloby (nekalá soutěž) 
Apology (unfair competition by not providing key information - 
transition from DVB-T to DVB-T2) 

B 
Bezdůvodné obohacení (v oblasti hospodářské soutěže) 
Bribery 

C  
Cartels 
Civil Protection Against Unfair Competition 
Civilní ochrana před nekalou soutěží 
Common provisions on Misleading Advertising and Misleading 
Identification of Goods and Services 
Comparative Advertising 
Compensation for pecuniary damage (in the field of competition) 
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Competition Regulations 
Competitive Clause (Civil Code) 
Court of Justice EU (competition) 
Creating a Likelihood of Confusion 
Criminal Protection Against Unfair Competition 

D 
Damages (in the field of competition) 
Disparagement of a Competitor 
Distortion of competition 
Dominance (competition) 
Dominantní postavení 
Dotěrné obtěžování 

E  
Environment (Unfair Competition) 

F 
Free-Riding on the Reputation 

G 
General Clause (Unfair Competition) 
General introduction to competition law 
Generální klauzule (nekalá soutěž) 
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H  
Health (Unfair Competition) 
Historie práva proti nekalé soutěži a práva chránícího soutěž 
History of the Law Against Unfair Competition and the Law Protecting 
Competition 

I  
Illegal Agreements (Cartels) 
Infringement of Trade Secrets 

J  
Judicial infringements (of unfair competition law) 

K 
Kartely 
Key decisions of the Court of Justice of the EU (on damages in the field of 
competition) 
Klamavá reklama 
Klamavé označení zboží nebo služby 
Klamavé skutkové podstaty (nekalá soutěž) 
Klíčová rozhodnutí Soudního dvora EU (hospodářská soutěž) 
Konkurenční doložka (Občanský zákoník) 
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L  
Legal person (legal entity) entity authorized to defend the interests of 
competitors or consumers 
Liability of the subsidiary for the parent company (CJ C-882/19 Sumal x 
Mercedes Menz Trucks Espana) 

M 
Mergers of Competitors 
Misleading Advertising 
Misleading Identification of Goods and Services 

N 
Náhrada nemajetkové újmy (nekalá soutěž) 
Náhrada nemajetkové újmy (v oblasti hospodářské soutěže) 
Náhrada škody (nekalá soutěž) 
Náhrada škody (v oblasti hospodářské soutěže) 
Narušování soutěže 
Nedovolené dohody (kartely) 
Nekalá soutěž - generální klauzule 
Nepojmenované skutkové podstaty  (nekalé soutěže) 
Non-pecuniary damage compensation (unfair competition) 

O  
Obecný úvod do soutěžního práva 
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Obchodní tajemství 
Obligation to issue unjust enrichment (unfair competition) 
Odpovědnost dceřinné společnosti za mateřskou společnost 
(Rozsudek SD C-882/19 Sumal x Mercedes Menz Trucks Espana) 
Odstraňovací nárok (nekalá soutěž) 
Odstraňovací nárok (v oblasti hospodářské soutěže) 
Ohrožení zdraví nebo životního prostředí 
Ochrana před nekalou soutěží - civilní, trestní, správní 
Omluva (nekalá soutěž neuvedením klíčové informace - přechod 
z DVB-T na DVB-T2) 

P  
Parazitování na pověsti 
Podplácení 
Porušení obchodního tajemství 
Právní regulace soutěžního práva 
Právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo 
spotřebitelů 
Private claims for infringement of competition law 
Protection Against Unfair Competition (Civil, Criminal, Administrative) 
Protection of Competition 

R  
Relevantní trh (hospodářská soutěž) 
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Removal claim (unfair competition) 
Removal right (in the field of competition) 
Reparation of Damage (unfair competition)  
Right of delay (in the field of competition) 

S  
Satisfaction (unfair competition) 
Satisfaction (both monetary and non-monetary) (in the field of 
competition) 
Satisfakce (nekalá soutěž) 
Soudcovské skutkové podstaty (nekalé soutěže) 
Soudní dvůr EU (hospodářská soutěž) 
Soukromoprávní nároky (při porušení práva na ochranu 
hospodářské soutěže) 
Soutěžní právo - obecný úvod 
Spojování soutěžitelů (ochrana hospodářské soutěže) 
Společné ustanovení ke klamavým skutkovým podstatám 
Správní ochrana před nekalou soutěží 
Srovnávací reklama 

Š 
Škoda (v oblasti hospodářské soutěže) 

T  
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Threat to Health or the Environment 
Trade Secrets 
Trestní ochrana před nekalou soutěží 

U 
Unfair competition - general clauses 
Unjust enrichment (in the field of economic competition) 
Unnamed infringements (of unfair competition law) 
Unsolicited Advertising 
Úprava hospodářské soutěže v rámci práva ČR 

V 
Vydání bezdůvodného obohacení (nekalá soutěž) 
Vyvolání nebezpečí záměny  

W 
Withholding claim (unfair competition) 

Z  
Zadostiučinění (nekalá soutěž) 
Zadostiučinění  (v oblasti hospodářské soutěže) 
Zakázaná konkurenční doložka (Občanský zákoník) 
Zdraví (nekalá soutěž) 
Zdržovací nárok (nekalá soutěž) 
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Zdržovací nárok (v oblasti hospodářské soutěže) 
Zlehčování 
Zneužití dominance (dominantního postavení) 

Ž 
Životní prostředí (nekalá soutěž) 
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