UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta

Jindřich Kadoun

Trestný čin porušení předpisů o pravidlech
hospodářské soutěže

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Katedra: Katedra trestního práva (22-KTP)
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 23. 9. 2018

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, že všechny použité
zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.
Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 174 819 znaků včetně
mezer.

__________________
Jindřich Kadoun

V Praze dne 23. 9. 2018

Obsah
Úvod .......................................................................................................................................... 1
1.

2.

3.

Historický exkurz ................................................................................................................ 3
1.1.

Právní úprava nekalé soutěže ........................................................................................ 3

1.2.

Právní úprava pravidel pro ochranu hospodářské soutěže .............................................. 7

Trestný čin porušení pravidel hospodářské soutěže ............................................................ 10
2.1.

Charakteristika TČ § 248 trestního zákoníku .............................................................. 10

2.2.

Vymezení pojmu pravidla hospodářské soutěže .......................................................... 13

2.3.

Subsidiarita trestní represe .......................................................................................... 14

Právní úprava ochrany před nekalou soutěží ...................................................................... 17
3.1.

4.

Civilněprávní úprava nekalé soutěže ........................................................................... 18

3.1.1.

Jednání v hospodářském styku ............................................................................. 19

3.1.2.

Rozpor s dobrými mravy soutěže......................................................................... 19

3.1.3.

Jednání způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům ................ 20

3.1.4.

Význam generální klauzule ................................................................................. 22

3.2.

Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže .................................................................. 22

3.3.

Trestněprávní úprava nekalé soutěže........................................................................... 23

3.3.1.

Systematické zařazení v trestním zákoníku .......................................................... 23

3.3.2.

Objekt TČ ........................................................................................................... 24

3.3.3.

Objektivní stránka TČ ......................................................................................... 24

3.3.4.

Pachatel TČ ......................................................................................................... 26

3.3.5.

Subjektivní stránka TČ ........................................................................................ 28

3.4.

Zahraniční úprava nekalé soutěže ............................................................................... 29

3.5.

Případová studie – rozsudek Nejvyššího soudu ČR ..................................................... 32

3.6.

Dílčí závěr a návrh de lege ferenda ............................................................................. 35

Zakázané (kartelové) dohody ............................................................................................. 37
4.1.

Mimotrestní právní úprava ochrany hospodářské soutěže............................................ 37

4.1.1.

Pojem soutěžitele ................................................................................................ 39

4.1.2.

Dohoda a její podoby .......................................................................................... 40

4.1.3.

Narušení hospodářské soutěže ............................................................................. 42

4.1.4.

Citelnost (tj. nikoli zanedbatelnost) narušení hospodářské soutěže ....................... 43

4.1.5.

Výjimky ze zákazu uzavírání dohod narušujících hospodářskou soutěž ............... 44

4.1.6.

Sankce ................................................................................................................. 45

4.2.

Kartelové dohody jako TČ (§ 248 odst. 2 alinea 1) ..................................................... 46

4.2.1.

Objekt TČ ........................................................................................................... 47

4.2.2.

Objektivní stránka TČ ......................................................................................... 47

4.2.3.

Pachatel TČ ......................................................................................................... 51

4.2.4.

Subjektivní stránka TČ ........................................................................................ 53

4.3.

Související trestněprávní otázky ................................................................................. 54

4.3.1.

Program leniency obecně ..................................................................................... 54

4.3.2.

Program leniency – trestněprávní úskalí před účinností § 248a ............................ 55

4.3.3.

§ 248a – zvláštní ustanovení o účinné lítosti ........................................................ 56

4.4.

Dílčí závěr a návrh de lege ferenda ............................................................................. 59

Závěr ........................................................................................................................................ 63
Seznam použitých zkratek ........................................................................................................ 65
Seznam použitých zdrojů .......................................................................................................... 66
Abstrakt.................................................................................................................................... 71
Abstract .................................................................................................................................... 73

Úvod
S ohledem na dynamický hospodářský vývoj za poslední dekády nabývají pravidla
na ochranu hospodářské soutěže značný význam. Je zřejmé, že pro stabilní a efektivní vývoj naší
společnosti je dodržování těchto pravidel nezbytné. V oblasti hospodářské soutěže můžeme
pozorovat mnohdy velmi protichůdné zájmy osob, které jsou jejími účastníky, ať již se jedná
o spotřebitele, podnikatele, státy či nadnárodní organizace. Vzhledem k těmto dynamicky
se měnícím vztahům, je náročným úkolem pro právní řád nalézt ideální vyvážený stav,
kdy předpisy hospodářskou soutěž nijak nebrzdí, avšak ani příliš neuvolňují. Cílem je proto
důsledná ochrana trhu samotného, slabších spotřebitelů před silnějšími soutěžiteli, ale i mezi
soutěžiteli navzájem. Současně je však nutné ponechat dostatečný prostor pro svobodný vývoj
hospodářské soutěže, jenž je jedním z aspektů liberální demokratické a moderní země. Může proto
existence trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže představovat vhodný
nástroj k ochraně hospodářské soutěže?
Vzhledem ke skutečnosti, že trestný čin uvedený v § 248 trestního zákoníku obsahuje čtyři
velmi komplexní skutkové podstaty, rozhodl jsem se v mé práci zaměřit pouze na problematiku
nekalé soutěže a zakázaných dohod. S ohledem na blanketní dispozici trestněprávní normy
se v diplomové práci zamýšlím, zda současná úprava v trestním zákoníku splňuje požadavek
dostatečné určitosti, tj. v širším hledisku zásadu nullum crimen sine lege certa.
V případě nekalé soutěže porovnávám civilněprávní a trestněprávní úpravu, a to především
ve světle zásady subsidiarity trestní represe. Zabývám se především tzv. generální klauzulí nekalé
soutěže, přičemž zjištěná teoretická východiska poté analyzuji v přímém rozboru konkrétního
rozsudku Nejvyššího soudu z nedávné doby. Úpravu a znění generální klauzule nekalé soutěže
taktéž stručně porovnávám se zahraničními úpravami. Závěrem v podkapitole č. 3.6 Dílčí závěr
a návrh de lege ferenda shrnuji poznatky z předcházejících částí, na jejichž základě navrhuji řešení
de lege ferenda.
Ve čtvrté

kapitole

Zakázané

(kartelové)

dohody

postupuji

shodnou

metodou,

tj. porovnáním správní a trestní úpravy. Po důkladném popisu základních charakteristik obou
východisek obou právních úprav upozorňuji na možné právní otázky, které vyvstávají v souvislosti
s důslednou aplikací požadavku nullum crimen sine lege certa a zásadou subsidiarity trestní
represe. Dále se též zaměřuji na ustanovení o účinné lítosti, které představuje z pohledu trestního
práva ojedinělý jev, neboť toto zvláštní ustanovení o účinné lítosti může představovat určitý
nesoulad z pohledu trestního práva procesního. Vzhledem ke značné společenské škodlivosti,
kterou jednotlivé typy porušení pravidel hospodářské soutěže představují, se v podkapitole 4.4
1

Dílčí závěr a návrh de lege ferenda zamýšlím o možnosti zařazení dalších typů protisoutěžních
jednání mezi trestné činy. Současně se pokouším nalézt řešení na nastíněné problémy v podobě
návrhu nového znění trestného činu uzavření kartelové dohody.
Rozhodl jsem se v mé práci věnovat právě úpravě nekalé soutěže a kartelových dohod
i z toho důvodu, neboť porušení obou má významný negativní vliv na hospodářskou soutěž.
Na první pohled by se však mohlo zdát, že obě jednání mají odlišná východiska, neboť ochrana
před nekalou soutěží směřuje primárně k ochraně ostatních soutěžitelů a až sekundárně na trh
samotný, zatímco cílem ochrany před zakázanými dohodami je primárně ochrana trhu samotného.
V konečném důsledku je to však ochrana efektivního fungování hospodářské soutěže jako takové,
která je jádrem trestněprávní ochrany.
S ohledem na neustálý rozvoj hospodářství nabývá stále větší důležitosti zájem na ochraně
pravidel o hospodářské soutěži, v rámci nichž se má hospodářská soutěž uskutečňovat.
Ačkoli se tak podle mého názoru jedná o velmi aktuální a důležitou součást dnešního právního
vývoje, v odborné literatuře se nedaří nalézt žádný aktuální počin na toto téma, který by danou
problematiku komplexně analyzoval. Většina zdrojů se proto zabývá nekalou soutěží
či kartelovými dohodami pouze z hlediska jejich primární úpravy, tj. v rámci práva civilního
a správního. Z pohledu trestního práva se tak lze setkat pouze s několika odbornými články
či komentáři k předmětnému ustanovení trestního zákoníku. Má diplomová práce si tak klade
za cíl upozornit a nastínit základní právní otázky, které jsou s předmětným tématem spojeny.
Cílem této práce není podat vyčerpávající výklad všech jednotlivých nekalosoutěžních
jednání, nýbrž se především zaměřit na generální klauzuli nekalé soutěže, která je však jejím
úhelným kamenem. Obdobně jsem si ani nekladl za cíl analyzovat veškeré formy narušení
hospodářské soutěže, nýbrž se zaměřit na odlišný přístup klasického soutěžního práva
k problematice kartelových dohod a porovnat jej s optikou trestního práva. V této práci jsem
proto za pomoci komparativní a analytické metody nastínil několik zásadních právních otázek,
které vyplývají z rozdílných východisek primárních předpisů, na které trestněprávní norma svou
blanketní dispozicí odkazuje. V závěru obou částí jsem se vždy v rámci úvahy de lege ferenda
pokusil nalézt vhodná řešení a odpovědi na vzniklé otázky. V diplomové práci jsem nejčastěji
pracoval s komentářovou literaturou, odbornými články, a především judikaturou vyšších soudů
ČR.
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1. Historický exkurz
1.1. Právní úprava nekalé soutěže
Závazek potlačovat nekalou soutěž na svém území byl předmětem Pařížské unijní úmluvy
na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 18831 („Pařížská úmluva“). Jedná se o první
mezinárodní úmluvu týkající se nekalé soutěže, což tak nasvědčuje i o jejím celkovém charakteru,
jelikož problematika nekalé soutěže je silně ovlivňována mezinárodními dohodami a v posledních
dekádách i právem Evropské unie. 2 Pařížská úmluva ve znění pozdějších změn poskytuje obecnou
definici, dle které je nekalou soutěží každá soutěžní činnost odporující poctivým zvyklostem
v průmyslu nebo obchodu.3 Je zřejmé, že tato definice byla vzorem pro vznik generální klauzule
nekalé soutěže, která bývá těžištěm všech právních úprav nekalé soutěže. Podmínka, že činnost
odporuje poctivým zvyklostem je v naší dnešní právní úpravě vyjádřena obdobným způsobem,
tj. porušením dobrých mravů soutěže.4 Pařížská úmluva dále demonstrativně vyjmenovala
nekalosoutěžní jednání, které by pohledem současné úpravy šlo typizovat jako (i) parazitování
na pověsti,

(ii)

vyvolání

nebezpečí

záměny,

(iii)

klamavou

a srovnávací

reklamu

a (iv) zlehčování. 5 Československá republika k Pařížské úmluvě výslovně přistoupila s účinností
od října 1919 vyhláškou č. 364/1921 Sb. z. a n. 6
Jedním ze závazků Pařížské úmluvy pro unijní země bylo zajistit příslušníkům těchto zemí
účinnou ochranu před nekalou soutěží, čímž vznikla nutnost nekalou soutěž komplexně upravit.
Na našem území byl v letech 1852 – 1950 základem trestněprávní úpravy trestní zákon
o zločinech, přečinech a přestupcích č. 117/1852 říš. zák., který však problematiku nekalé soutěže
nijak neupravoval. Proto byl přijat samostatný zákon ze dne 15. července 1927, č. 111/1927 Sb. z.
a n., proti nekalé soutěži („zákon proti nekalé soutěži“).7 Vzhledem ke skutečnosti,

1

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb. ze dne 13. ledna 1975 o Pařížské úmluvě na ochranu
průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu
dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října
1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967.
2
Srov. např. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací
reklamě; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu.
3
Srov. čl. 10bis odst. 2 Pařížské úmluvy.
4
Srov. § 2976 občanského zákoníku.
5
Srov. čl. 10bis odst. 3 Pařížské úmluvy.
6
VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN
8021036079, str. 16.
7
DIBLÍKOVÁ, S. Přehled dokumentů Evropské Unie, Rady Evropy a Organizace spojených národů vztahujících
se k problematice ekonomické kriminality: trestní právo a ekonomická kriminalita. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2001. Prameny (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN
8086008894, str. 73.
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že se polistopadový právní řád znovu k prvorepublikové úpravě nekalé soutěže navrací, je vhodné
jej v následující části blíže popsat.
Zákon proti nekalé soutěži představoval celkovou právní úpravu ochrany před nekalou
soutěží, neboť obsahoval odpovědnost civilní, správní i trestní a dále ustanovení upravující
procesní postup. V tomto ohledu se tak jednalo o vedlejší trestní zákon, neboť, jak bude uvedeno
dále, stanovil podmínky trestní odpovědnosti za taxativně vyjmenované činy. Těžištěm zákona
proti nekalé soutěži byl § 1 představující generální klauzuli, dle které „kdo dostane
se v hospodářském styku v rozpor s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým poškoditi
soutěžitele, může býti žalován, aby se zdržel takového jednání a odstranil závadný stav
jím způsobený; věděl-li pak, nebo musil-li vědět, že jednání jeho jest způsobilé poškoditi
soutěžitele, též, aby nahradil škodu tím způsobenou.“ Je zřejmé, že tato formulace generální
klauzule je víceméně shodná se současnou úpravou dle § 2976 občanského zákoníku.
V Hlavě I. s názvem Ochrana soukromoprávní zákon proti nekalé soutěži upravoval
jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže, tj. nekalou reklamu (§ 2 – 3), nesprávné označování
původu zboží (§ 4 – 9), zlehčování (§ 10), zneužívání podnikových značek a zevnějších zařízení
podniku (§ 11), podplácení (§ 12), porušování a využívání obchodních a výrobních tajemství
(§ 13). Soukromoprávní ochrana tak spočívala v možnosti podání žaloby zdržovací, odstraňovací,
na náhradu škody a odškodného za utrpěné příkoří a jiné osobní újmy. 8
V Hlavě II. s názvem Ochrana trestní stanovil zákon proti nekalé soutěži jednotlivé
přečiny, tj. zlehčování, zneužívání podnikových značek a zevnějších zařízení podniku, podplácení,
porušování a využívání obchodních a výrobních tajemství a přestupky, tj. nekalou reklamu
a nesprávné označování původu zboží. Trestní ochrana umožňovala uplatnění soukromé žaloby
trestní, jejíž projednávání náleželo výlučně občanským trestním soudům. Tato obžaloba musela
být navíc podána do šesti týdnů od okamžiku, kdy se oprávněný dozvěděl o činu pachatele.
Myslím, že je pozoruhodné, jakou poměrně krátkou časovou lhůtou byla možnost ochrany
prostřednictvím podání soukromé obžaloby vymezena. Jelikož v současném právním řádu
soukromé trestní žaloby nemáme, lze analogicky přihlédnout k takto krátkým lhůtám například
u žalob na ochranu držby dle § 1003 občanského zákoníku ve spojení s § 176 a násl. občanského
soudního řádu.
Hlava III. upravovala administrativní stíhání přestupků spočívající v porušení předpisů
o údajích počtu, míry a váhy nebo původu zboží (§ 41), předpisů o zboží z konkursní podstaty,

8

VEČERKOVÁ, E., op. cit. sub 6, str. 19.
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exekuční dražby a výprodeje (§ 42) a dále přestupky spočívající v lavinovém prodeji (§ 43)
a prémiovém jednání (§ 44).
Dělící linií mezi civilní odpovědností dle Hlavy I. a trestní odpovědností za zmíněné
přestupky a přečiny dle Hlavy II. byla podmínka zavinění, tj. konkrétně přímý úmysl způsobit
újmu, či získat neoprávněnou výhodu. Lze tak říci, že trestněprávní úprava vyžadovala úmyslné
jednání, zatímco civilněprávní byla založena na objektivním principu. Jak budu dále vysvětlovat
v kapitole 3, jedná se o jedno ze shodných dělících kritérií mezi odpovědností civilní
a trestní i dle současné právní úpravy.
Zákon proti nekalé soutěži byl výslovně zrušen zákonem č. 141/1950 Sb., občanským
zákoníkem s účinností k 1. 1. 1951. To představovalo značnou diskontinuitu s ohledem
na dosavadní komplexní úpravu a judikaturu Nejvyššího soudu, který za dobu účinnosti zákona
proti nekalé soutěže publikoval téměř 150 nálezů z oblasti nekalé soutěže.9 Občanský zákoník
z roku 1950 se totiž omezil na pouhou úpravu generální klauzule nekalé soutěže v § 352. Vzhledem
k totalitnímu období, založeném na centrálně plánovaném tržním hospodářství, vylučujícím
svobodnou hospodářskou soutěž mezi soutěžiteli, byl § 352 téměř zcela 10 obsolentním
ustanovením.

V roce 1964 byl vedle občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) přijat

i hospodářský zákoník (zákon č. 109/1964 Sb.), čímž došlo k podvojnému upravení soutěžní
problematiky. 11 Vzhledem k tomu, že tehdejší nový občanský zákoník zrušil předchozí občanský
zákoník z roku 1950 s výjimkou § 352, tak byla nekalá soutěž současně upravena tímto
ustanovením a nově i prostřednictvím § 119d hospodářského zákoníku. S ohledem na specifické
politické podmínky, za kterých byla úprava v hospodářském zákoníku přijata, se nebudu na tomto
místě

zabývat

konkrétní

podobou

zmíněného

ustanovení

hospodářského

zákoníku.

V tomto období byla hospodářská soutěž totiž zcela deformována, a nelze tudíž hovořit o ucelené
a efektivní právní úpravě. Lze proto shrnout, že tato zmíněná podvojnost trvala až do přijetí
obchodního zákoníku v roce 1991 (zákon č. 513/1991 Sb.).
Obchodní zákoník se ve své podstatě navrátil k prvorepublikovému zákonu proti nekalé
soutěži, a to především s ohledem na (i) znovuzavedení původního znění generální klauzule (§ 44
odst. 1) a (ii) vymezením několika zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže (§ 45 – 52).
Oproti zákonu proti nekalé soutěži však obchodní zákoník výslovně poskytl ochranu také
samotným spotřebitelům. Tento velmi pozitivní trend převzala i současná úprava v občanském
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VEČERKOVÁ, E., op. cit. sub 6, str. 21.
Tamtéž. Autorka hovoří v návaznosti na další komentářovou literaturu o výjimce dvou případů tzv. otrockého
napodobení z období pokusu o ekonomickou reformu v r. 1968.
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zákoníku. Navázání na prvorepublikovou nekalosoutěžní praxi tak má i tu výhodu, že lze využít
tehdejší bohaté odborné zdroje, tj. především judikaturu Nejvyššího soudu a komentářovou i další
odbornou literaturu.
Vedle výše popsané úpravy nekalé soutěže, která byla především soukromoprávního
charakteru, je nutno uvést, že trestní zákon z roku 1950 (zákon č. 86/1950 Sb.) zavedl trestný čin
nekalé soutěže v § 258.12 S drobnými odlišnostmi jinak shodnou dikci poté přijal i následující
trestní zákon z roku 1961 (zákon č. 140/1961 Sb.) v § 149.13
Jak detailně rozebírám v podkapitole č. 3.3, současný trestní zákoník přijal poněkud
odlišný přístup, neboť pro naplnění skutkové podstaty nekalé soutěže dle § 248 odst. 1 trestního
zákoníku je vyžadováno kumulativní naplnění následujících podmínek (i) nejprve musí dojít
k porušení tzv. generální klauzule; (ii) k porušení musí dojít alespoň jedním taxativně
vyjmenovaným způsobem dle písm. a) až i) a konečně (iii) současně tím pachatel musí způsobit
poruchu ve větším rozsahu. Dalším důležitým rozdílem je, že dle předchozí úpravy jednání
v rozporu se zvyklostmi soutěže též zakládalo trestněprávní odpovědnost. Současná úprava totiž
rozpor se zvyklostmi jako jeden z obligatorních znaků nestanoví, což je zajisté správné řešení.
Jsem názoru, že pojem zvyklosti soutěže je příliš vágní a z hlediska požadavku na určitost
trestněprávních norem dle zásady nullum crimen sine lege certa by nemohl obstát. Navíc zvyklosti
soutěže nemají formu pramene práva a bylo by proto nepřípustné, aby na jejich základě byla
vyvozována trestní odpovědnost.
Vzhledem k daleko precisnějšímu vymezení trestného činu nekalé soutěže v dnešním
trestním zákoníku oproti předchozí úpravě došlo k zvýšení hranice hrozícího trestu odnětí svobody
z jednoho roku na tři roky. Domnívám se, že za předpokladu, že současná úprava trestně postihuje
jen ta nejzávažnější nekalosoutěžní jednání, je takové zpřísnění trestní sankce přijatelné.
Snaha trestně postihovat ta nejzávažnější nekalosoutěžní jednání souvisí i s požadavkem
na subsidiaritu trestní represe, v jejímž světle posuzuji oba trestné činy v celé diplomové práci.
O tom, zda je proto tento předpoklad splněn, budu podrobněji hovořit v podkapitole 3.6.

12
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Srov. § 258 Kdo jednáním, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku
nebo se zvyklostmi soutěže, úmyslně vážně ohrozí hospodářský chod nebo rozvoj podniku, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok.
Srov. § 149 Kdo jednáním, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku
nebo se zvyklostmi soutěže, vážně ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem. (Jedná se oznění účinné od 1. 1. 1961
do 30. 6. 1990.)
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1.2. Právní úprava pravidel pro ochranu hospodářské soutěže
Prvorepubliková úprava ochrany hospodářské soutěže spočívala kromě zmíněného zákona
proti nekalé soutěži i v zákoně č. 141/1933 Sb. z. a n., o kartelech a soukromých monopolech
ze dne 12. 7. 1933 („kartelový zákon“). Tento zákon však nezakazoval kartelové dohody,
jako je tomu v dnešní době, nýbrž existenci kartelů uznal a snažil se pouze regulovat její
nejškodlivější dopady, tj. především příliš vysoké ceny. V této souvislosti je potřeba říci,
že prvorepublikové hospodářství bylo vysoce kartelizované a některá odvětví přímo vylučovala
možnost jakékoliv konkurence. 14 Této skutečnosti navíc pomáhala i tehdejší legislativa,
která existenci monopolů a oligopolů do značné míry utvářela a chránila.
Ustanovení § 1 kartelového zákona legálně definuje kartely jako „úmluvy samostatných
podnikatelů, jimiž se smluvní strany zavazují obmeziti nebo vyloučiti mezi sebou volnost soutěže
úpravou výroby, odbytu, obchodních podmínek, cen nebo, pokud jde o podniky dopravní, úvěrní
nebo pojišťovací, též sazeb, je-li účelem úmluv ovládnouti co možná nejúčinněji trh.“ Pozoruhodný
z dnešního pohledu je především postup, kdy jednotlivé kartelové dohody měly být za účelem
jejich platnosti předmětem nahlášení a evidence ve veřejném rejstříku kartelových dohod vedeném
Státním úřadem statistickým (§ 3).
Co se týče postihování kartelů, mohlo ministerstvo v případě důvodné obavy, že byl
narušen veřejný zájem příliš vysokými cenami, zahájit na základě druhé části kartelového zákona
tzv. šetření (§ 7). Účastníci kartelu, ale i například zákazníci, mohli navrhnout vedení tzv. smírčího
řízení (§ 8), pokud však nevedlo k úspěchu, mohlo ministerstvo kartelistům zakázat vysoké ceny
či jiná opatření způsobující tržní překážky. V případě, že dotčené společnosti závadný stav
neodstranily, či nedodržely stanovené povinnosti, mohlo ministerstvo uložit dle § 13 a) smluvním
stranám nebo organisaci provádějící kartelovou úmluvu složení jistoty až do 3.000.000 Kč,
b) prohlásiti kartelovou úmluvu za bezúčinnou, či c) rozpustiti organisaci provádějící kartelovou
úmluvu. Část šestá kartelového zákona stanovila různé sankce (především trest vězení a peněžitý
trest) za nesplnění pravidel o nahlašování kartelů a porušení povinnosti spolupráce s vyšetřujícím
ministerstvem.
Dle následujícího grafu 15 lze pozorovat spíše sestupnou tendenci nahlašování kartelů,
což lze pravděpodobně vysvětlit postupným zjištěním kartelistů, že nahlašování není vzhledem
k malému vynucování pravidel dle kartelového zákona nezbytné. Je ovšem nutné si též uvědomit
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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: historie, fakta, svědectví. Brno: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
2008. ISBN 978-80-254-2242-7. Str. 46. (aktuální k 20. 6. 2018).
Dostupná na WWW: https://www.uohs.cz/download/Publikace/UOHS_KNIHA_11.pdf
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Tamtéž, str. 49.
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politickohistorické pozadí údobí třicátých a čtyřicátých let, které svobodnému rozvoji (nejen)
hospodářství nijak neprospěl. Je též zřejmé, že nahlášené kartely velmi pravděpodobně
nepředstavovaly všechny existující kartely, neboť mnohé zůstaly úmyslně utajené. Navíc vznikaly
různé spory o to, které kartely musí být zapisovány. Literatura například zmiňuje případy, 16
kdy společnosti mezi sebou měly uzavřeny vícero kartelových dohod, kterými mezi sebou
upravovaly různé obchodní aspekty, avšak oficiálně ohlášený měly pouze jediný kartel.

Je nicméně zajímavé, že v konečném důsledku byla silná existence kartelů výrazným
prvkem stability pro československé hospodářství. Kartelový zákon totiž poskytoval možnost
ovlivňovat cenové podmínky, což ve výsledku přispívalo k řízenému hospodářství, které bylo
považováno v období krizových třicátých let za nezbytné. Stát dokonce nařizoval uzavírání
syndikací a kartelů,17 neboť v odvětvích, kde byla volná hospodářská soutěž, podniky z důvodu
klesajících cen krachovaly. 18
Následující vývoj v období Protektorátu a poté během komunistické diktatury vyloučil
veškerou svobodnou hospodářskou soutěž. Navíc v těchto obdobích došlo k znárodňování
podniků, takže nelze hovořit o jakékoliv volné soutěži mezi soutěžiteli. Pro trestný čin porušení
pravidel pro ochranu hospodářské soutěže je existence pravidel, v rámci kterých se má svobodná
hospodářská soutěž odehrávat, zcela nezbytná. Je proto zřejmé, že za období nacistické
a komunistické totality, která důsledně popírala možnost existence svobodné a volné hospodářské
soutěže, nelze nalézt pravý předobraz současného trestného činu dle § 248 odst. 2 al. 1 trestního
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zákoníku. Ačkoliv by za takové ustanovení šlo za jistých okolností označit například § 131
trestního zákonu z roku 1950, nebudu se z uvedených důvodů v mé diplomové práci podrobným
rozborem tohoto období více zabývat.
O znovuzavedení právní úpravy ochrany hospodářské soutěže tak lze hovořit
až v souvislosti s polistopadovým vývojem v letech 1989 – 1990, kdy byl zákonem
č. 103/1990 Sb. novelizován hospodářský zákoník. V té době již začaly první práce
na samostatném zákoně, který byl nakonec rychle přijat. Tímto předpisem byl zákon č. 63/1991
Sb., o ochraně hospodářské soutěže, jenž platil až do roku 2001, kdy byl nahrazen současným
zákonem o ochraně hospodářské soutěže č. 143/2001 Sb.
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2. Trestný čin porušení pravidel hospodářské soutěže
2.1. Charakteristika TČ § 248 trestního zákoníku
Vzhledem k zaměření mé diplomové práce považuji za vhodné i z hlediska celkové
přehlednosti na úvod uvést aktuální znění19 předmětného ustanovení § 248 trestního zákoníku.
§ 248
Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
(1) Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské
soutěži dopustí
a) klamavé reklamy,
b) klamavého označování zboží a služeb,
c) vyvolávání nebezpečí záměny,
d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,
e) podplácení,
f) zlehčování,
g) srovnávací reklamy,
h) porušování obchodního tajemství, nebo
i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí,
a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří
tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody, bude potrestán odnětím svobody
až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže se svým
konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu narušující
hospodářskou soutěž,
kdo v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší závažným
způsobem závazná pravidla zadávacího řízení, nebo
kdo v rozporu s jiným právním předpisem upravujícím činnost osob oprávněných
k podnikání na finančním trhu, činnost bank a jiných právnických osob oprávněných
k provozování finanční činnosti, obchodování s investičními nástroji, penzijního připojištění
a pojišťovnictví, obhospodařování a administraci investičních fondů nebo zahraničních
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Aktuální znění k 6. 6. 2018.

10

investičních fondů, poruší závažným způsobem závazná pravidla obezřetného podnikání,
obhospodařování majetku, odborné péče nebo zákaz vykonávat zákonem nebo úředním
rozhodnutím určené úkony, služby nebo jiné činnosti,
a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, zadavateli
nebo jinému dodavateli nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin opětovně,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.
Trestný čin dle § 248 odst. 1 a trestný čin dle § 248 odst. 2 al. 1 trestního zákoníku
je v základní skutkové podstatě přečinem ve smyslu § 14 odst. 2 trestního zákoníku, jelikož za něj
hrozí trest odnětí svobody s horní hranicí do tří let. Shodně je přečinem i jednání naplňující
kvalifikovanou skutkovou podstatu dle § 248 odst. 3 trestního zákoníku, za předpokladu,
že pachatel a) spáchá čin jako člen organizované skupiny, b) spáchá takový čin opětovně,
c) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo d) získá takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch, za které hrozí trest odnětí svobody s horní hranicí do pěti let. Trestní zákoník
v § 248 odst. 4 stanoví další kvalifikovanou skutkovou podstatu, která je však již zločinem
ve smyslu § 14 odst. 3 trestního zákoníku. Ten spočívá v jednání, kdy pachatel a) způsobí škodu
velkého rozsahu, b) získá pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo c) způsobí
jinému úpadek.
Pachateli, který se dopustí trestného činu dle § 248 odst. 1 nebo § 248 odst. 2 al. 1 lze uložit
trest odnětí svobody (§ 55 trestního zákoníku) až na tři léta, trest zákazu činnosti (§ 73 trestního
zákoníku) nebo trest propadnutí věci (§ 70 trestního zákoníku).
Jak je zřejmé ze samotného znění § 248 trestního zákoníku, jedná se o ustanovení
obsahující více skutkových podstat. Zákonodárce se rozhodl pro trestněprávní úpravu
s tzv. blanketní dispozicí. Jak bude dále uvedeno při bližším rozboru jednotlivých skutkových
podstat, zákonodárce tím tak odkazuje na občanský zákoník, zákon o ochraně hospodářské
11

soutěže, zadávání veřejných zakázek, předpisy upravující kolektivní investování, pojišťovnictví
a další finanční činnosti. Z toho vyplývá, že daná problematika je primárně řešena v jiných
právních předpisech, přičemž nutno dodat, že se jedná o velmi komplexní právní jevy.
V následujících kapitolách dokládám, že trestněprávní úprava je pomyslným vrcholkem ledovce,
čímž je naplňován požadavek použití trestního práva jako možnosti ultima ratio, na nějž navazuje
zásada subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 trestního zákoníku.
Zmíněná legislativní metoda s sebou přináší mnohé výhody a současně i nevýhody.
Domnívám se, že volba tohoto způsobu právní úpravy i přes mnohé pozitivní vlivy vnáší mnohé
nejasnosti a nepřesnosti, které jsou v trestním právu nežádoucím jevem (viz dále princip nullum
crimen sine lege certa). V této diplomové práci se na daná úskalí pokouším upozorňovat
a nacházet možná řešení. Vzhledem ke komplexnosti problematiky hospodářských vztahů
a skutečnosti, že se jedná o oblast s velice dynamickým vývojem, se však v konečném důsledku
jeví rozhodnutí zákonodárce použít blanketní dispozici jako praktické řešení, neboť tak předchází
nutnosti neustálých novelizací daných ustanovení trestního zákoníku, kterými by byl nucen vždy
reagovat na faktický, ale i právní vývoj v jednotlivých oblastech hospodářské soutěže. Na druhou
stranu vzniká otázka, zda trestní zákoník v této souvislosti zcela splňuje základní požadavek
na trestněprávní normy, tj. dostatečnou určitost a předvídatelnost trestních norem vyplývající
ze zásady „žádný trestný čin bez zákona“ (nullum crimen sine lege certa). Považuji za vhodné na
tyto dva základní důsledky koncepce trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské
soutěže upozornit již na tomto místě, neboť uvedené úvahy a hodnocení se budou v různých
podobách vyskytovat napříč celou mou diplomovou prací.
Požadavek, že není trestného činu bez zákona, tj. nullum crimen sine lege, je vůdčím
principem trestního práva hmotného, který je dokonce stanoven jako základní právo v čl. 39
Listiny základních práv a svobod, jakožto ústavní princip. Trestněprávní teorie rozlišuje různé
aspekty této zásady, přičemž pro účely tohoto odstavce je zásadní především nullum crimen sine
lege certa, tj. požadavek dostatečné určitosti trestněprávní normy. Jedná se o požadavek
předvídatelnosti, která souvisí s pojmem právní jistoty a obecné předvídatelnosti práva. Jednání,
které trestní právo zakazuje, tak musí být dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, aby jednající
neměl pochybnosti o tom, kdy a za jakých podmínek se jeho chování stává trestným. 20
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JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges,
2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, str. 30.
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Současně je nutné, aby byly jednotlivé soudní delikty navzájem odlišeny od sebe, ale i od jiných
deliktů, tj. správních21 či civilních.
Skutečnost, že se zákonodárce rozhodl pro trestněprávní úpravu pomocí normy s blanketní
dispozicí, je charakteristická pro velkou část trestných činů uvedených v Hlavě VI. trestního
zákoníku s názvem Trestné činy hospodářské. Taková metoda je i logickým řešením,
neboť je zjevně nereálná představa, že by zákonodárce obšírně vymezoval velmi komplexní
situace předvídané zvláštními předpisy v samotném trestním zákoníku. Takový postup by navíc
nebyl ani příliš praktický, neboť by se trestní zákoník stal velmi nepřehledným. Současně tímto
řešením zákonodárce poskytuje ochranu daným zájmům dle zvláštních předpisů, neboť existence
sankce je jedním ze základních pojmových znaků právních norem. 22
2.2. Vymezení pojmu pravidla hospodářské soutěže
S ohledem na znění § 248 trestního zákoníku je zajisté nejprve nutné vymezit
nejednoznačný pojem pravidla hospodářské soutěže. V jistém ohledu se však jedná o první úskalí
celé problematiky, neboť vzhledem k roztříštěnosti jednotlivých právních předpisů není přesná
definice nasnadě. V rámci kapitol, ve kterých detailně rozebírám jednotlivé skutkové podstaty,
se zaměřuji na jednotlivé aspekty vymezení hospodářské soutěže. Přesto považuji za vhodné
se na tomto místě alespoň obecně zmínit o pojmu pravidla hospodářské soutěže, který celé
ustanovení § 248 trestního zákoníku logicky spojuje.
Nejvyšší soud České republiky se k vymezení tohoto pojmu vyjádřil ve svém rozsudku
sp. zn. 5 Tz 43/98 ze dne 15. 4. 1998 tak, že „pravidly hospodářského styku se rozumí takové
normy obsažené v obecně závazných právních předpisech, které vymezují závazné hranice (meze)
hospodářské soutěže (tzv. pravidla hry).“ Ačkoliv tedy není dosud legislativně pojem pravidel
hospodářské soutěže zákonodárcem nijak ustanoven, lze uvedenou definici akceptovat, což ostatně
dělá i například navazující judikatura.23 Nejvyšší soud navíc ve výše uvedeném rozsudku dovodil,
že hospodářská soutěž se může rozvíjet jen v rámci těchto závazných pravidel hospodářského
styku. Tím Nejvyšší soud podle mého názoru dostatečně přehledně určil, že pravidla hospodářské
soutěže jsou vymezena obecnými právními předpisy a jejich smyslem je stanovit určité mantinely
pro efektivní fungování a vývoj hospodářské soutěže. Domnívám se však, že de lege ferenda
by bylo vhodné za účelem sjednocení terminologie legální definici přesto zákonem ustanovit.

21

V této souvislosti lze na okraj jako příklad uvést německou úpravu, kdy ta jako důvod porušení německé ústavy
považuje případy, kdy není dostatečně určitě rozlišen delikt soudní a správní.
22
HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník, Praha 2009.
23
Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 1427/2015 ze dne 23. 3. 2016.
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Jelínek vymezuje pravidla hospodářské soutěže jako úsilí více soutěžitelů o totožný
hospodářský subjekt, například v podobě zákazníků či odběratelů.24 Takové vymezení je obecně
v souladu i s teorií obchodního práva, které do nabytí účinnosti občanského zákoníku výhradně
upravovalo právo nekalé soutěže. Obchodněprávní teorie 25 hospodářskou soutěž navíc definuje
prostřednictvím existence soutěžního poměru, který představuje tzv. relativní prvek. Na základě
této teorie lze hovořit o hospodářské soutěži tehdy, existují-li subjekty, které spolu soupeří
o hospodářský výsledek (ten může být v podobě zisku, vytlačení konkurence, získání vyššího
podílu na daném trhu, nových zákazníku atp.). Dle této teorie je v právu hospodářské soutěže
rozhodná nikoli obecná účast v hospodářské soutěži, ale pouze její relativní aspekt.26 V této
souvislosti je nutné zmínit i samotnou podstatu hospodářské soutěže, jejímž pojmovým znakem je
směřování k odstranění ostatní konkurence, jakožto legitimní ekonomický cíl. Jelikož samotná
existence fungující hospodářské soutěže je jevem přínosným, ze kterého profitují nejen
spotřebitelé, ostatní soutěžitelé ale i společnost jako celek, je záhodné, aby určitá pravidla
hospodářské soutěže existovala. Smyslem existence pravidel hospodářské soutěže je proto nastavit
pevný rámec, který umožní co možná nejvíce spravedlivý průběh soutěže, tj. slovy Nejvyššího
soudu – stanovení pravidel hry.
2.3. Subsidiarita trestní represe
Princip pomocné úlohy trestní represe, tj. subsidiarity trestní represe, je v trestním
zákoníku vyjádřen v § 12 odst. 2. Jedná se o materiální korektiv, který upravuje jinak formální
pojetí trestného činu (§ 13 odst. 1 trestního zákoníku), podle kterého je trestným činem každý
protiprávní čin, který splňuje všechny znaky dle trestního zákoníku a je současně za trestný čin
označen. Toto pojetí tak v případech méně závažných usměrňuje zásada subsidiarity trestní
represe. Jelikož se však jedná o zásadu a nikoli konkrétní normu, je proto třeba ji aplikovat nikoli
přímo, ale v zásadě jen prostřednictvím právních institutů a jednotlivých norem trestního práva.27
Trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže patří mezi hospodářské
trestné činy. Pro tuto skupinu trestných činů je charakteristický projev subsidiarity trestního práva
v následujících dvou rovinách. Ta první vyplývá ze skutečnosti, že trestní právo chrání vztahy
nebo statky, které jsou již upraveny primárními předpisy občanského, obchodního nebo správního

24

JELÍNEK, J., op. cit. sub 20, str. 697.
ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., DĚDIČ, J. Obchodní právo: podnikatel, podnikání, závazky
s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 9788075523334. str. 250.
26
Tamtéž, str. 250.
27
Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Tpjn 301/2012 ze dne 30. 1. 2013 (publ. pod č. 26/2013
Sb. rozh. tr.).
25
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práva. Je tomu tak proto, že tyto zájmy jsou předmětem velmi komplexních právních úprav
a trestní zákoník v jednotlivých skutkových podstatách na tyto předpisy odkazuje. Jedná se o již
zmíněnou legislativní metodu, kdy norma obsahuje tzv. blanketní dispozici. Odkazované předpisy
tak činí součást trestního předpisu. 28 Druhou rovinu lze spatřovat v tom, že trestní postih
má nastupovat teprve tehdy, nepostačuje-li postih podle jiného právního předpisu. To vyplývá
především z povahy trestního postihu, který pachatelé pociťují jako nejzávažnější zásah do jejich
integrity. Tato druhá rovina představuje subsidiaritu trestního práva v užším smyslu v souladu
s legálním vyjádřením zásady subsidiarity trestní represe v § 12 odst. 2 trestního zákoníku.
Starší komentářová literatura29 hovořila o tzv. hierarchizaci odpovědností, podle které lze
právní delikty dělit na (i) soukromoprávní, (ii) disciplinární, (iii) správní a konečně (iv) trestní.
Každý z těchto deliktů je pak následkem porušení stejnojmenné odpovědnosti. Domnívám se,
že takové dělení je sice logické, ale v jistém ohledu se jedná o zjednodušující zkratku, neboť není
pravda, že by trestní právo zaujímalo pomyslný vrcholek právního řádu, o čemž použití výrazu
„hierarchie“ svědčí. Jedná se dle mého názoru spíše o určité rozdělení a odlišení funkcí
jednotlivých právních odvětví, kde trestní právo postihuje jednání společensky nejnebezpečnější
a to právě tehdy, nepostačuje-li postih dle jiného právního předpisu. Nejde proto o vztah hierarchie,
ale spíše o vzájemnou spolupráci a doplňování se, neboť obecným cílem právní úpravy je stanovit
normativní pravidla chování a tato pravidla následně vynucovat. Jednotlivá právní odvětví pak
slouží jako různé nástroje k naplňování tohoto cíle.
Existence právních pravidel upravujících hospodářskou soutěž je za účelem její ochrany
zajisté zcela nezbytná, jen tak se totiž může hospodářská soutěž efektivně vyvíjet a fungovat.
Jádrem právní úpravy má být především civilní právo (občanské a obchodní právo),
které má stanovit jasná pravidla pro její fungování, tj. řádné podnikatelské prostředí. Na tuto
úpravu by mělo navazovat právo správní, které stanoví podmínky pro případy nedodržení
závazných pravidel a stanoví sankce za tyto přestupky. Nakonec nastupuje trestněprávní regulace
v trestním zákoníku.
Trestní právo by tak v tomto ohledu mělo upravovat až ta jednání, která svou škodlivostí
přesahují ostatní úpravy. Zákonodárce by měl prostřednictvím trestního zákoníku postihovat jen
ta jednání, jež jsou natolik společensky škodlivá, že představují závažnou hrozbu a na jejich
trestním postižení je zřejmý veřejný zájem. V souladu s touto funkcí trestního práva by jeho úprava

28

ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400428-5, str. 2500.
29
ŠÁMAL, P., PŮRY, F., SOTOLÁŘ, A., ŠTENGLOVÁ, I. Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice.
Praha: C.H. Beck, 2001. Právo a hospodářství (C.H. Beck). ISBN 8071794937, str. 7.
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měla být co nejjasnější a nejurčitější, aby v konečném důsledku nedocházelo k žádnému
stanovování nových povinností. Trestní předpisy by tak měly pouze sankcionovat porušení těch
již existujících povinností, aby byla poskytnuta důslednější ochrana zájmů chráněných
konkrétními právními předpisy. 30 Především je nežádoucí příliš vágní vymezení skutkových
podstat, které se pro praktické použití neobejde bez dodatečného výkladu. Takový postup
je v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege certa, jak již o něm bylo hovořeno výše.
Současně je však nežádoucí i existence příliš kazuistického vymezení skutkových podstat,
které by v konečném důsledku zapříčinilo nepřehlednost trestního zákoníku. S ohledem
na neustálý vývoj trestné činnosti by takové řešení vyžadovalo neustálé novelizace, neboť jinak
by značné množství jednání unikalo trestnímu postihu. Je proto nelehkou úlohou zákonodárce
stanovit jednotlivá vymezení skutkových podstat dostatečně přesně, avšak současně tak,
aby trestní zákon mohl pružně reagovat na nové varianty trestních jednání.

30

ŠÁMAL, P., PŮRY, F., SOTOLÁŘ, A., ŠTENGLOVÁ, I. Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice.
Praha: C.H. Beck, 2001. Právo a hospodářství (C.H. Beck). ISBN 8071794937, str. 2.
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3. Právní úprava ochrany před nekalou soutěží
Ačkoliv je trestněprávní úprava založena na ustanovení s blanketní dispozicí, která z čistě
dogmatického pohledu trestního práva může skýtat jisté obtíže (především v otázce dostatečné
určitosti trestní normy – viz výše), domnívám se, že v konečném důsledku právní řád poskytuje
poměrně promyšlený systém ochrany před nekalou soutěží. Na její ochraně je zřejmý nejen
soukromý, ale i veřejný zájem, neboť její porušování má negativní následky na ostatní soutěžitele,
ale v konečném důsledku i na spotřebitele a tržní hospodářství jako takové.
V následující části chci proto především popsat, jakými konkrétními způsoby přistupuje
k úpravě soukromé právo a veřejné právo. Domnívám se, že lze nalézt dostatečně rozlišitelnou
dělící linii mezi oběma úpravami. Trestní právo je ze své podstaty prostředkem, který by měl
zasahovat až v krajních případech, tj. tehdy, nestačí-li k úpravě právních poměrů jiný prostředek
z oblasti ostatních právních odvětví. Uvedená zásada je v trestněprávní nauce široce rozpracovaná
pod pojmy zásady subsidiarity trestní represe a trestního práva jako prostředku ultima ratio,
jak o nich již bylo hovořeno výše.
V souladu s uvedeným je proto skutečnost, že trestní právo v rámci ochrany před nekalou
soutěží chrání především veřejný zájem na ochraně spotřebitelů a trhu samotného. Jinými slovy,
trestní právo kriminalizuje jednání, které se vyznačuje vyšší společenskou škodlivostí.
Ačkoli jednotlivé rozdíly budu rozebírat v následujících kapitolách, považuji za vhodné na tomto
místě alespoň naznačit, ve kterých základních bodech se jednotlivé právní úpravy liší, a v čem
proto spočívá základní oddělení obou systémů.
Prvním zásadním odlišením je skutečnost, že civilněprávní úprava nekalé soutěže
je založena na objektivním zavinění, zatímco trestněprávní úprava vyžaduje úmysl pachatele.
Pro účely nekalosoutěžního jednání je proto vnitřní psychický stav škůdce ke skutečnostem
zakládajícím civilní delikt nepodstatný, neboť bude odpovědný za dané jednání bez ohledu
na zavinění. Dalším rozdílem je, že civilistická úprava pracuje s deliktem nekalé soutěže nejen
jako s poruchovým, jako tomu je u trestněprávní úpravy, ale i jako s deliktem ohrožovacím.
K možnosti kvalifikovat určité jednání jako civilní delikt nekalé soutěže tudíž postačí, je-li jednání
způsobilé způsobit škodu. Pro vznik trestní odpovědnosti je naopak obligatorní podmínkou vznik
újmy (popř. opatření neoprávněné výhody) ve výši alespoň 50.000,- Kč. Vzhledem k pojetí
civilního deliktu nekalé soutěže, založeném na ohrožovacím principu, je tak pro soukromoprávní
úpravu výše způsobené škody irelevantní a civilní delikt nekalé soutěže je tak naplněn bez ohledu
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na výši způsobené škody. Jinými slovy, výše způsobené škody nekalosoutěžním jednáním nehraje
při vzniku povinnosti31 k náhradě škody žádnou roli.
Z výše

uvedených

důvodů

jasně

plyne,

že

civilněprávní

úprava

kvalifikuje

za nekalosoutěžní praktiky větší množství případů než trestní právo. To souvisí mimo jiné
s charakterem jednotlivých právních odvětví, kde obecně platí, že právní řád upřednostňuje
nejprve úpravu mírnějšími prostředky, přičemž trestní právo má postihovat až teprve jednání
s vyšší společenskou nebezpečností.
Je také nutné zmínit, že úprava nekalé soutěže je předmětem unijní legislativy, a to zejména
z důvodu ochrany spotřebitelů. Posledním výsledkem harmonizace v této oblasti tak byla směrnice
o nekalých obchodních praktikách na vnitřním trhu vůči spotřebitelům. 32 Tato směrnice byla
implementována do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a je zřejmé, že její východiska
byla přejata i do současné úpravy nekalé soutěže v občanském zákoníku.
3.1. Civilněprávní úprava nekalé soutěže
Civilněprávní úprava nekalé soutěže má hlavní a jediné těžiště v občanském zákoníku
od nabytí jeho účinnosti dne 1. 1. 2014. Tím došlo ke změně, neboť nekalá soutěž byla do té doby
upravena v obchodním zákoníku, který byl však přijetím nového civilního kodexu zrušen.
Tehdejší úprava neznala legální definici nekalé soutěže a změnu nepřinesl ani (nový) občanský
zákoník. Je proto nutné vycházet ze samotné úpravy, která je systematicky zařazena do Dílu 2
s názvem Zneužití a omezení soutěže, který je dále zařazen v Hlavě III, nazývající se Závazky
z deliktů. Shodně jako tehdejší obchodněprávní úprava je i ta současná založena na existenci
obecné tzv. generální klauzule v prvním odstavci a v demonstrativním výčtu zvláštních
skutkových podstat nekalé soutěže v druhém odstavci, které jsou následně konkretizovány
v dalších paragrafech.
Výchozím ustanovením je § 2976 odst. 1, který představuje již zmíněnou generální klauzuli
nekalé soutěže. Podle tohoto ustanovení platí, že „kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu
s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům,
dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.“ Zde je nutné porozumět jednotlivým

31

Pozn.: Tj. ve smyslu vzniku odpovědnosti za porušení pravidel o nekalé soutěži, jak o tom hovořila starší civilistická
nauka.
32
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách
vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu
a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice
o nekalých obchodních praktikách).
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podmínkám, na kterých je generální klauzule vystavěna. Aby mohlo být jednání kvalifikováno
jako nekalosoutěžní, musí být tyto podmínky splněny kumulativně.
3.1.1. Jednání v hospodářském styku

Občanský zákoník jako první podmínku stanoví, že se předmětné jednání musí uskutečnit
v rámci hospodářského styku. Odborná literatura33 považuje pojem hospodářského styku za širší
než pojem hospodářské soutěže, čímž se obecně kvalifikace jednání za nekalou soutěž rozšiřuje.
Jednání v hospodářské soutěži je judikaturou vykládáno poměrně široce a předpokládá vymezení
i tzv. soutěžního vztahu, kdy ten je podle Nejvyššího soudu34 třeba vykládat v návaznosti na pojem
soutěžitele z hlediska účelu ochrany proti nekalé soutěži velmi široce, neboť ve vztahu soutěžitelů
nejsou jen přímí soutěžitelé, ale vůbec všechny subjekty, které působí v podobných nebo navzájem
substituovatelných oborech nebo hospodářských činnostech. Vrchní soud v Praze v tomto smyslu
judikoval, 35 že uplatnění nároků z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže předpokládá,
že k vytýkanému závadnému jednání došlo v hospodářské soutěži. Toto rozhodnutí je proto
důležité kvůli upřesnění, že tuto podmínku nelze chápat tak, že jednání podnikatele je – bez dalšího
– vždy jednáním v hospodářské soutěži a jednáním soutěžitele. Myslím, že tím soud jasně stanovil,
že jednání v hospodářské soutěži je vymezeno za pomoci jiných náležitostí, následkem čehož
se pojmově nutně nekryje s jednáním podnikatelů. Tento závěr potvrzuje i další judikatura,36
která přímo říká, že hospodářskou soutěží není jakákoliv podnikatelská (obchodní) činnost, nýbrž
jen jednání, které bývá zpravidla definováno jako soutěžení podnikatelských subjektů
v hospodářské oblasti s cílem předstihnout jiné subjekty na trhu a dosáhnout tím hospodářského
prospěchu.
3.1.2. Rozpor s dobrými mravy soutěže

V druhé podmínce operuje zákonodárce s pojmem dobré mravy soutěže, přičemž
samotnou legální definici tohoto pojmu v zákonech nenalezneme. Je zřejmé, že se jedná
o specifický případ dobrých mravů jakožto jednoho z vůdčích principů občanského zákoníku.
Tato určitá podmnožina je právě vlastní samotné hospodářské soutěži, potažmo hospodářskému
styku, a platí pro ni zvláštní pravidla. Zákonodárce tím reaguje na zvláštnosti různých oblastí,
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HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2014, odst. 17.
34
Tamtéž, odst. 20 ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu 32 Odo 1642/2005 ze dne 18. 1. 2006.
35
Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 46/2000 (SR 5/2002 s. 169) ze dne 23. 4. 2001.
36
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tz 218/2001 ze dne 27. 9. 2001.
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když ponechává prostor pro jejich specifické vlastnosti a fungování, které je charakteristické
například obecně vyšším stupněm dravosti a agresivity. Posuzování je čistě otázkou právní, 37
což má ten praktický význam, že si jej musí posuzovat soudci samostatně a nelze v tomto ohledu
přijímat znalecké posudky či listinné důkazy. 38 Současně je nutné zohledňovat faktický vývoj,
který má vliv na hodnocení určitých praktik v čase. Je zřejmé, že vzhledem k neustálému vývoji
dochází ke změnám vnímání a následně hodnocení různých postupů při hospodářské soutěži.
V této souvislosti judikatura39 dlouhodobě upozorňuje na nutné zohledňování současných
okolností a specifik hospodářské soutěže. Na závěr je vhodné zdůraznit, že ačkoliv legální definice
dobrých mravů soutěže chybí, je jednání v rozporu se zákony automaticky v rozporu s dobrými
mravy soutěže.40
3.1.3. Jednání způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům

Třetí podmínkou je způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.
Jak již bylo naznačeno v předchozí části, je civilněprávní úprava nekalé soutěže založena
na skutečnosti, že nekalá soutěž je deliktem ohrožovacím. Z toho plyne, že skutečný vznik újmy
je nerozhodný41 a postačí pouhé hrozící nebezpečí vzniku újmy. Skutečnost, že újma může
vzniknout, však musí být možností reálnou, objektivně hrozící. Nejvyšší soud v této souvislosti
upozornil, že pokud by bylo určité jednání zakazováno jen na základě vysoce teoretické možnosti
vzniku újmy, jednalo by se o nedůvodné omezení podnikatelské svobody. 42 Současně dodává,
že vzhledem ke specifikům podnikatelského prostředí nelze užít starořímskou zásadu neminem
laedere.43 Domnívám se, že takový výklad by mohl být až přespříliš přísný. Je zřejmé, že v rámci
hospodářské soutěže, jejíž samotnou podstatou je vytlačení jejích ostatních účastníků, je zásada

37

Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 139/2008 ze dne 29. 4. 2008.
ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str.
44.
39
Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 189/2005 ze dne 15. 2. 2006. „Není smyslem ani účelem
ochrany proti jednání v nekalé soutěži zakonzervovat určitý stav, který by v důsledku vyhovění zdržovacím
nárokům nastolil časově neomezené monopolní postavení žalobce na trhu a tím znemožnil volnou tržní soutěž.“
40
Srov. ONDREJOVÁ, D., op. cit. sub 38, str. 45. Bude se jednat typicky o porušení různých veřejnoprávních předpisů
dotýkajících se přímo či nepřímo jednání v hospodářském styku, ale také o porušení některých
soukromoprávních předpisů. Z toho byla dovozena soudcovská skutková podstata nekalé soutěže „porušení
norem veřejného nebo soutěžního práva se soutěžním dopadem.“
41
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 139/2008 ze dne 29. 4. 2008.
42
Tamtéž.
43
Nejvyšší soud ČR expressis verbis dovodil, že „Jestliže je druhým působena hospodářská újma takovými
prostředky, které jsou v hospodářském boji považovány za soutěžně slušné (to nevylučuje určitou dávku soutěžní
agresivity, soutěžní lstivosti), nelze z toho vyvozovat protiprávnost takového jednání. V hospodářském soutěžním
boji se neuplatní starořímská zásada „neminem laedere“.
38
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nevyhnutelně neminem laedere narušována. Přesto by však měla být i nadále dodržována a nikdo
by si neměl počínat při svém jednání tak, aby neodůvodněně poškozoval ostatní osoby.
Co se týče pojmu újma, zde občanský zákoník pracuje s dělením na (i) újmu majetkovou,
kterou označuje za škodu,44 a (ii) újmu nemajetkovou, kterou lze definovat jako veškerou ostatní
újmu, která nezasahuje přímo do vlastnictví, avšak poškozený ji považuje jako svou újmu.
Konečně zákonodárce stanoví, že subjekty, kterým je jednání způsobilé přivodit újmu,
jsou jiní soutěžitelé nebo zákazníci. Co se týče pojmu soutěžitel, zde občanský zákoník přináší
definici v § 2972, podle které je soutěžitelem ten, kdo se účastní hospodářské soutěže.
Současné znění generální klauzule tím tak vypustilo pojem spotřebitel z osob, které byly zahrnuty
v rámci úpravy v obchodním zákoníku. Namísto pojmu spotřebitel, jehož legální definici lze nalézt
v § 419 občanského zákoníku, tak je v § 2976 občanského zákoníku uveden pojem zákazník,
jehož přesnou definici zákon nepřináší. Dle komentářové literatury45 se však jedná o krok
správným směrem, neboť pojem zákazník je širší než spotřebitel. Osobně se domnívám,
že za účelem právní jistoty by bylo vhodnější použít buď pojem spotřebitel, který je přesně
definovaný a dle mého názoru by dobře vyhovoval účelu ochrany před nekalou soutěží,
nebo by de lege ferenda měl být pojem zákazník též legálně definován. Současně bych rád
upozornil, že pojem zákazník je v rámci občanského zákoníku používán u právního poměru
vzniklého smlouvou o zájezdu a dále u problematiky cenných papírů. Domnívám se, že z toho
důvodu je poněkud zavádějící, když u úpravy nekalé soutěže občanský zákoník pracuje s pojmem
zákazník. Jsem si však současně vědom, že pojem zákazník je bližší obecnému jazyku,
což však dle mého názoru částečně narušuje požadavek na konzistenci a preciznost legislativy.
Současně je namístě odmítnout domněnku, že k naplnění podmínek nekalosoutěžního
jednání dojde až teprve tehdy, když je způsobena újma více osobám současně. Této myšlence
by nasvědčovalo použití množného čísla v textu generální klauzule. V souladu s komentářovou
literaturou však vyplývá, že se jedná o pouhé označení určité skupiny, tj. množné číslo je nutno
chápat pouze jako určitou množinu možných subjektů, která bývá v různých okamžicích naplněna
různým počtem subjektů, někdy pouze subjektem jediným. 46
V neposlední řadě bych též rád upozornil na hledisko tzv. průměrného spotřebitele,
které je rozpracováno judikaturou Soudního dvora Evropské unie. 47 Jedná se o vodítko
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Srov. § 2894 občanského zákoníku.
ONDREJOVÁ, D., op. cit. sub 38, str. 48, 49.
46
HAJN, P. Právo nekalé soutěže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994, s. 20.
47
Srov. např. rozhodnutí ESD ve věci C-112/99, Toshiba Europe GmbH proti Katun Germany GmbH ze dne 25. 10.
2001 nebo rozhodnutí ESD ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky proti Oberkreisdirektor
des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung ze dne 16. 7. 1998.
45

21

při posuzování jednotlivých praktik nekalé soutěže, kdy soudce má uvažovat v intencích
průměrného spotřebitele a jak se jemu může daná praktika jevit. V české judikatuře48 tak hledisko
průměrného spotřebitele vychází ze spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozumné míře
pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory. Navíc lze analogicky
aplikovat § 4 odst. 1 občanského zákoníku, 49 dle kterého se má za to, že každá svéprávná osoba
má rozum průměrného člověka. Jak uvádím dále v podkapitole 3.4, hledisko průměrného
spotřebitele bylo stejným způsobem zavedeno i v německé právní úpravě nekalé soutěže.
3.1.4. Význam generální klauzule

Uvedené tři podmínky musí být splněny kumulativně. Důvod existence generální klauzule
je dvojí, neboť má účel (i) omezující a současně (ii) rozšiřující. 50 Aby mohlo být jednání
kvalifikováno jako nekalosoutěžní dle platné právní úpravy, musí jednání vždy splňovat podmínky
generální klauzule, tj. tři výše popsané podmínky. V případě, že jednání sice naplňuje některou
ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže v § 2977 – 2987 občanského zákoníku,
avšak nesplňuje podmínky generální klauzule, nelze takové jednání kvalifikovat jako nekalou
soutěž. Generální klauzule tak musí být bezpodmínečně splněna vždy, čímž se projevuje její
omezující funkce. Na druhou stranu má generální klauzule i rozšiřující úlohu, neboť výčet
zvláštních skutkových podstat je pouze demonstrativní. Generální klauzule tak umožňuje velice
promptně reagovat na nové typy jednání, které by jinak unikaly zákonnému vymezení. Vzhledem
k dynamicky se rozvíjejícímu tržnímu hospodářství spojenému s čím dál agresivnějšími
marketingovými praktikami je takové řešení velmi praktické. Lze proto hovořit v těchto případech
o soudcovských, či nepojmenovaných skutkových podstatách a lze mezi ně zařadit například
spamy, webhosting, cybersquating či black messenger.51
3.2. Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže
Jak již bylo řečeno v předcházející části, občanský zákoník stanoví v prvním odstavci
§ 2976 nejprve tzv. generální klauzuli a následně v druhém odstavci uvádí demonstrativní52 výčet

48

Srov. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 229/2006 ze dne 30. 5. 2007.
Srov. § 4 odst. 1 občanského zákoníku „Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i
schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.“
50
ONDREJOVÁ, D., op. cit. sub 38, str. 38.
51
Tamtéž, str. 38.
52
Skutečnost, že se jedná o demonstrativní výčet lze usoudit z použití slova „zejména“. Praktický dopad
demonstrativního výčtu je především ten, že se jedná o neuzavřený výčet, a tudíž jednání, která nenaplňují znaky
zvláštních skutkových podstat, ale přesto naplní znaky generální klauzule, mohou být soudy též kvalifikovány
jako nekalá soutěž. V takových případech pak hovoříme o tzv. soudcovských či nepojmenovaných skutkových
podstatách.
49
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zvláštních skutkových podstat. S ohledem na zaměření mé diplomové práce se nebudu zabývat
jejich dalším rozborem. Je ovšem zřejmé, že každá z níže uvedených zvláštních skutkových
podstat nekalé soutěže představuje samostatnou oblast spojenou s mnohými interpretačními
otázkami a s bohatou odbornou literaturou a judikaturní činností. Dovoluji si proto jednotlivé
skutkové podstaty pouze vyjmenovat a nadále se v mé práci zabývat především generální klauzulí
nekalé soutěže, a to za současného porovnání z pohledu civilní a trestní úpravy.
Jednotlivé skutkové podstaty jsou proto následující:
a) klamavá reklama (§ 2977),
b) klamavé označování zboží a služeb (§ 2978),
c) srovnávací reklama (§ 2980),
d) vyvolání nebezpečí záměny (§ 2981),
e) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele (§ 2982),
f) podplácení (§ 2983),
g) zlehčování (§ 2984),
h) porušení obchodního tajemství (§ 2985),
i) dotěrné obtěžování (§ 2986) a
j) ohrožení zdraví a životního prostředí (§ 2987).
3.3. Trestněprávní úprava nekalé soutěže
3.3.1. Systematické zařazení v trestním zákoníku

Trestný čin porušení předpisů o nekalé soutěži je systematicky zařazen v Hlavě VI.
s názvem Trestné činy hospodářské a dále v Dílu třetím, který má název Trestné činy proti
závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou. Společným znakem
hospodářských trestných činů je úmyslné protiprávní ekonomické jednání, kterým byl dosažen
finanční nebo jiný prospěch na úkor konkrétního ekonomického subjektu. 53 Ekonomickým
subjektem pak dle jednotlivých skutkových podstat může být například stát (například § 233
padělání a pozměnění peněz, § 240 zkrácení daně), podnikatelé (například § 255a zneužití
postavení v obchodním styku), ale i spotřebitelé (například § 253 poškozování spotřebitele).
Co se týče samotného charakteru trestné činnosti, jedná se o kriminalitu ve své podstatě
nenásilnou, vysoce latentní, s mimořádným sociálním a ekonomickým dopadem na vnitřní
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KADEŘÁBKOVÁ, D. Hospodářská trestná činnost a její projevy: dílčí závěrečná studie úkolu "Výzkum
organizovaného zločinu v České republice II". 1. vyd. Praha: IKSP, 1999, s. 15.
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stabilitu státu.54 Jednotlivé dílčí znaky skutkových podstat nekalé soutěže jsou uvedeny v § 248
odst. 1 pod písmeny a) až i). Z toho plyne, že oproti občanskoprávní úpravě nekalé soutěže
je trestní zákoník ochuzen o jednu zvláštní skutkovou podstatu, tj. dotěrné obtěžování.
Možnost aplikovat § 354 odst. 1, písm. c) a d) trestního zákoníku, tj. trestný čin
nebezpečného pronásledování, je omezena na situace, kdy je toto jednání způsobilé vzbudit
důvodnou obavu o život či zdraví. Z toho plyne, že případy nekalosoutěžního jednání v podobě
dotěrného obtěžování dle § 2986 občanského zákoníku pravděpodobně obvykle nebudou
dosahovat

takové

intenzity,

aby

mohl

být

§

354

trestního

zákoníku

aplikován.

Vzhledem k současnému dynamickému vývoji sociálních sítí a jiných digitálních technologických
systémů, což má za následek zvýšené množství nevyžádaných zpráv, by však možná stálo
za úvahu, zda vynechání dotěrného obtěžování v trestním zákoníku je vhodné. V této souvislosti
odkazuji na podkapitolu č. 3.6, kde v rámci úvahy de lege ferenda hledám ideální řešení této
otázky.
3.3.2. Objekt TČ

Objektem trestného činu porušení předpisu o nekalé soutěži je především zájem
na dodržování pravidel hospodářské soutěže a zájem na dodržování pravidel zakazujících nekalou
soutěž.55 V této souvislosti si dovoluji odkázat na vymezení pojmu hospodářská soutěž, který jsem
uvedl v podkapitole č. 2.2.
3.3.3. Objektivní stránka TČ

Jak již bylo uvedeno výše, úprava trestného činu nekalé soutěže je založena na blanketní
dispozici, což je vyjádřeno formulací „kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při
účasti v hospodářské soutěži dopustí (…).“ Předmětným jiným právním předpisem o nekalé
soutěži je občanský zákoník, tj. ustanovení § 2976 (pozn. pro období do 31. 12. 2013 to je zákon
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, konkrétně ustanovení o nekalé soutěži § 44 až 52,
který je s ohledem na § 2 odst. 1 trestního zákoníku pořád aplikovatelný). Pro naplnění skutkové
podstaty trestného činu nekalé soutěže je proto nutné splnit podmínky generální klauzule
dle občanského zákoníku a současně alespoň jednu ze speciálních skutkových podstat uvedených
pod písmeny a) až i). V tomto ohledu je tak trestněprávní úprava užší než civilněprávní, neboť u té
postačuje pro kvalifikaci jednání za nekalosoutěžní pouhé naplnění generální klauzule, zatímco

54
55

CHMELÍK, J., HÁJEK, P., NEČAS, S. Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 13.
JELÍNEK, J., op. cit. sub 20, str. 697.
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trestněprávní úprava vyžaduje kumulativní naplnění generální klauzule a znaků některého
z taxativně uvedených případů.56 Jsem názoru, že taková úprava je v souladu se zásadou
subsidiarity trestní represe, neboť trestněprávní úprava tím postihuje užší množství
nekalosoutěžního jednání, přičemž lze mít za to, že se však týká jednání více společensky
škodlivých.
Nekalosoutěžní jednání je trestné za předpokladu, že jím pachatel způsobí ve větším
rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším
rozsahu neoprávněné výhody.57 Jak již bylo uvedeno výše, na rozdíl od civilněprávní úpravy
nekalé soutěže je dle trestního zákoníku nekalosoutěžní jednání deliktem poruchovým. K naplnění
skutkové podstaty trestného činu porušení pravidel o nekalé soutěži je proto nutné způsobit újmu 58
ve větším rozsahu či opatřit ve větším rozsahu neoprávněnou výhodu, tj. ve spojení s § 138 odst.
1 trestního zákoníku peněžní vyjádření újmy či výhody musí dosáhnout hodnoty alespoň
50.000 Kč. Je přitom irelevantní, zda se jedná o majetkovou škodu (tou se rozumí skutečná škoda,
tj. damnum emergens, tak i ušlý zisk, tj. lucrum cessans) či nemajetkovou újmu, neboť trestní
zákoník záměrně pracuje s pojmem újma, jakožto nadřazeným termínem oběma zmíněným typům
újmy. Právě vznik zmíněné nemajetkové újmy je typický pro nekalou soutěž, a to například
v podobě poškození dobrého jména, pověsti59 či obchodního tajemství. Co se týče opatření
neoprávněné nemajetkové výhody, lze si pod tím představit například rozvoj závodu, rozšíření
provozu, zvětšení sortimentu, získání lepší pověsti, možnost expandování na nové trhy,
nebo získání dominantního postavení, a to vše neoprávněně na úkor jiné osoby. 60 Je zřejmé,
že u nemajetkové újmy, popřípadě u neoprávněné nemajetkové výhody nastává praktický problém
s určením její hodnoty. Pro určení většího rozsahu neoprávněných výhod bezprostředně neplatí
výkladové pravidlo uvedené v § 138 odst. 1 trestního zákoníku, avšak jejich význam by měl být
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JELÍNEK, J., op. cit. sub 20, str. 698.
Srov. § 248 odst. 1 trestního zákoníku.
58
Srov. důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, § 248.
59
V této souvislosti se často používá výraz „goodwill“. K tomu např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo
916/2007 ze dne 12. 9. 2007: „Dobrá pověst (tzv. goodwill) je nehmotný statek soutěžitele, jehož hodnotu
zpravidla nelze vyčíslit jen penězi, ale na jeho existenci do značné míry závisí úspěch soutěžitele v hospodářské
soutěži. Jde o pověst soutěžitele, kterou má v hospodářském styku. Dobrou pověst je možné chápat jako takové
projevy určitého subjektu, které vyvolávají příznivý obraz vnímání jeho existence v očích veřejnosti.
Její poškození znamená jakékoli zhoršení této pověsti v obchodních, resp. podnikatelských kruzích, a to jak
ve vztahu k jiným soutěžitelům, tak i ve vztahu k ostatním subjektům, s nimiž v rámci hospodářské soutěže
poškozený soutěžitel přichází do styku (např. vůči spotřebitelům, kteří si kupují jeho výrobky); nejde však
primárně o materiální újmu, proto se zde nevyžaduje způsobení škody.“
60
ŠÁMAL, P., op. cit. sub 28, str. 2514.
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z hlediska závažnosti srovnatelný s větším rozsahem materiálních výhod. 61 Lze však shrnout,
že okolnost, aby skutečně došlo k újmě62 popřípadě, aby si pachatel skutečně opatřil neoprávněnou
výhodu je zásadní. 63 V další komentářové literatuře64 je tento závěr též potvrzen, ačkoli uvedená
formulace

je poněkud

nepřehledná

a

směšuje

se

v ní

jak

přístup

soukromoprávní

tak i trestněprávní. V konečném důsledku je však zřejmé, že i dle této literatury je vznik újmy
či získání neoprávněné výhody jedním ze znaků trestného činu, přičemž se jedná o samostatné
alternativy a není potřeba je splnit kumulativně.
Konečně lze potvrdit správnost tohoto závěru i tím, že tato interpretace přímo plyne
ze znění trestního zákoníku, když ten expressis verbis hovoří o „způsobení újmy“ a „opatření
výhody“ a nikoli „způsobilosti přivodit újmu či výhodu“. Opačná interpretace by tak totiž
rozšiřovala trestnost, což by bylo v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege certa. Za další
by opačná interpretace narušovala jasnou dělící linii mezi civilněprávní a trestněprávní úpravou,
která je mezi jiným založena na skutečnosti, že pro trestněprávní úpravu je porušení pravidel
nekalé soutěže tzv. deliktem poruchovým. Tím je v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe
trestně postihován užší množství případů nekalosoutěžního jednání, tj. těch, které jsou společensky
závažnější, a civilněprávní ochrana je pro jejich postih nedostatečná.
Okamžik dokonání tohoto trestného činu se shoduje se způsobením uvedeného následku. 65
3.3.4. Pachatel TČ

Subjektem trestného činu, tj. pachatelem, může být každý, tj. fyzická i právnická osoba,
což mimo jiné vyplývá z použité formulace uvozující danou skutkovou podstatu slovem „kdo“.
Trestní zákoník tedy na osobu pachatele nestanoví žádné speciální požadavky ani jeho vlastnosti.
Ve starší odborné literatuře66 se však objevila domněnka, že pachatelem tohoto trestného činu
může být pouze jiný soutěžitel, tj. osoba podnikající v tomtéž či obdobném oboru činností.
V tomto ohledu by se nabízela i definice soutěžitele dle § 2972 občanského zákoníku, jakožto
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VÁVRA, L., Stanovení výše škody u nekalé soutěže. Právní prostor: Trestní právo [online]. 3. 6. 2014 [cit. 201806-13]. Dostupné z WWW: http://www.pravniprostor.cz/judikatura/trestni-pravo/zpusobeni-ujmy-ve-vetsimrozsahu.
62
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 6 Tdo 72/2003 ze dne 29. 1. 2003; usnesení Nejvyššího soudu ČR
sp. zn. 5 Tdo 1339/2007 ze dne 5. 12. 2007; usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 916/2007 ze dne 12.
9. 2007.
63
ŠÁMAL, P., op. cit. sub 28, str. 2512.
64
DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN
9788074787904, str. 1778.
65
DRAŠTÍK, A., op. cit. sub 64, str. 1776.
66
NOVOTNÝ, O., DOLENSKÝ, A., VALO, M., VOKOUN, R. Trestní právo hmotné II. Zvláštní část. 3. vydání.
Praha: Codex, 1995, s. 223.
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kohokoliv, kdo se účastní hospodářské soutěže. Možným argumentem pro tuto interpretaci
je především skutečnost, že hospodářská soutěž se odehrává vždy v rámci vztahů mezi
jednotlivými soutěžiteli, kteří spolu soupeří o hospodářský zisk. 67 Domnívám se, že tento názor
však nereflektuje případy, kdy se nekalé soutěže mohou dopustit i jiné osoby, které by jinak přímo
nesplňovaly kritéria pojmu soutěžitel, avšak přesto svým jednáním mohou způsobit značné
negativní následky. Typickým příkladem může být jednání zaměstnance soutěžitele,
který se v rámci provozovny dopouští například zlehčování, porušování obchodního tajemství atp.
K takovému jednání však může docházet i mimo jakýkoliv pracovněprávní poměr, lze si totiž
představit i situaci, kdy danou skutkovou podstatu bude svým jednáním naplňovat například
i bývalý zaměstnanec nebo jiná osoba, která měla či má jiný obdobný vztah k poškozenému
soutěžiteli. 68 Současně souhlasím i s názory komentářové literatury, 69 že takové interpretaci
nenasvědčuje ani znění trestního zákoníku, když expressis verbis užil slov „kdo“. Okolnost,
že zákonodárce užil slov „jinému soutěžiteli“ spíše značí skutečnost, že újma v praxi vznikne
nejčastěji ostatním soutěžitelům, jakožto určité druhově určené skupině.
V této souvislosti lze uvést usnesení, 70 ve kterém Nejvyšší soud judikoval, že obviněný
se nemohl dopustit trestného činu dle § 248 odst. 1 trestního zákoníku, jelikož byl
jen zaměstnancem určité obchodní společnosti, a sám nebyl podnikatelem ani se neúčastnil
na podnikání jiné osoby, tudíž ho nemohly zavazovat ty právní předpisy o pravidlech hospodářské
soutěže, jejichž porušení sankcionuje ustanovení § 248 odst. 1 trestního zákoníku
a které se vztahují zejména na podnikatele jako účastníky hospodářské soutěže. Domnívám se,
že tento názor soudu nelze přijmout v obecné rovině bezpodmínečně, neboť jak již bylo uvedeno
výše, nejen podnikatelé se účastní hospodářské soutěže. Je naopak nutné přihlédnout
k jednotlivým skutkovým podstatám nekalé soutěže, jelikož některé předpokládají bližší vztah
konkurence (například srovnávací reklama či zlehčování), zatímco jiných se lze dopustit
za současné absence jakéhokoliv vzájemného vztahu (porušení obchodního tajemství). 71
V souladu s § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob může být pachatelem
i právnická osoba. Jsem názoru, že je to jednoznačně správný přístup, neboť právnické osoby jsou
hlavními hospodářskými soutěžiteli a jejich jednání v mnohých případech může naplňovat znaky
trestného činu porušení pravidel o nekalé soutěži.
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Srov. také relativní prvek zmíněný obchodněprávní teorií v kapitole 2.2.
V této souvislosti např. PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 1. díl. 4. vydání. Praha: ASPI
Publishing, 2004, s. 540.
69
ŠÁMAL, P., op. cit. sub 28, str. 2515.
70
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 1635/2011 ze dne 25. 1. 2012.
71
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 916/2007 ze dne 12. 9. 2007.
68
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3.3.5. Subjektivní stránka TČ

Co se týče subjektivní stránky trestného činu dle § 248 odst. 1, jedná se z hlediska zavinění
o úmyslný trestný čin v souladu s § 13 odst. 2 trestního zákoníku. Jak již bylo též uvedeno výše
v textu mé práce, jde o jednu z dalších odlišností od civilněprávní úpravy, která je založena
na objektivním zavinění, tj. úmysl u ní není vyžadován. Domnívám se, že tato skutečnost opět
potvrzuje fakt, že trestněprávní úprava postihuje užší počet nekalosoutěžního jednání, což je plně
v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe, neboť je tak trestním právem postihováno jednání
úmyslné, a tedy i společensky nebezpečnější.
Současně je vhodné upozornit, že úmysl je vyžadován u všech jednotlivých složek
skutkové podstaty trestného činu § 248 odst. 1 trestního zákoníku, tj. i u způsobení újmy.
Tento závěr je v rámci komentářové literatury72 dále interpretován tak, že úmysl pachatele nemusí
směřovat ke způsobení újmy dalším soutěžitelům, spotřebitelům nebo jiným zákazníkům,
a to za předpokladu, že dojde k splnění alternativního následku, tj. opatření neoprávněné výhody.
Jinými slovy, pokud pachatel úmyslně někomu opatřil neoprávněnou výhodu, není již potřeba
dokazovat i jeho úmysl způsobit újmu ostatním subjektům. Takový závěr taktéž souhlasí
s obecnou trestněprávní teorií, dle které se zavinění musí vztahovat na všechny skutečnosti, které
jsou znakem skutkové podstaty trestného činu, tj. v tomto konkrétním případě i na způsobení újmy
či alternativně získání neoprávněné výhody. Vzhledem k tomu, že § 248 odst. 1 je spolu s § 13
odst. 2 trestního zákoníku úmyslným trestným činem, je zřejmé, že se úmysl musí vztahovat
i na způsobení újmy (získání neoprávněné výhody), jelikož se jedná o jeden ze znaků skutkové
podstaty trestného činu porušení pravidel nekalé soutěže. Opačným výkladem by byla porušena
zásada odpovědnosti za zavinění, jakožto jednoho z vůdčích principů trestního práva hmotného.73
Skutečnost, že je vyžadován úmysl i co se týká způsobení újmy, potvrzuje i prvorepubliková
judikatura,74 když expressis verbis říká, že po subjektivní stránce je třeba tzv. soutěžitelského
úmyslu, totiž úmyslu přivodit prospěch nebo újmu jednoho soutěžitele v poměru k jiným
soutěžitelům.
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DRAŠTÍK, A., op. cit. sub 64, str. 1778–1779.
JELÍNEK, J., op. cit. sub 20, str. 218.
74
Srov. R 4807/1933 IN ŠÁMAL, P., op. cit. sub 28, str. 2538.
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3.4. Zahraniční úprava nekalé soutěže
S ohledem na skutečnost, že alespoň civilněprávní úprava práva nekalé soutěže
je do značné míry harmonizována evropskými předpisy, rád bych na tomto místě velice stručně
porovnal právní úpravy Německa a Rakouska.
Trestní zákoník Spolkové republiky Německo 75 („Německý trestní zákoník“) neobsahuje
právní úpravu v podobě, kterou zná české právo v § 248 trestního zákoníku. Dvacátý šestý oddíl
s názvem Trestné činy proti hospodářské soutěži německého trestního zákoníku upravuje
následující trestné činy: dohody omezující hospodářskou soutěž při vypsání soutěží (§ 298),
úplatkářství a podplácení v obchodním styku (§ 299) a zvláště těžké případy úplatkářství
a podplácení v obchodním styku (§ 300), tj. nekalou soutěž jako takovou nekriminalizuje.
Nekalá soutěž je však předmětem samostatného zákona proti nekalé soutěži76 (Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb – „UWG“). Tento zákon proti nekalé soutěži upravuje podmínky
odpovědnosti za jednání, které naplňuje znaky nekalé soutěže, dále jednotlivé znaky
nekalosoutěžního jednání a sankce.
Ustanovení v § 3 odst. 1 UWG stanoví, že nekalé obchodní praktiky jsou zakázány.77
Současně dle § 3 odst. 2 UWG obchodní praktiky zaměřené na spotřebitele nebo mající na ně vliv
jsou nekalé, nejsou-li v souladu s odbornou péčí a jsou-li způsobilé podstatně narušit hospodářské
chování spotřebitelů.78 Zajímavostí německé úpravy je především fakt, že UWG obsahuje úpravu
nejen civilněprávní, ale i trestněprávní. Jedná se tak o stejný koncept, na kterém byl založen
i československý prvorepublikový zákon proti nekalé soutěži (srov. podkapitolu č. 1.1).
V první kapitole s názvem Obecná ustanovení zavádí UWG legální definice a vymezení
jednotlivých typů nekalé soutěže. Ve čtvrté kapitole s názvem Ustanovení o trestech a pokutách
(Straf- und Bußgeldvorschriften) stanoví UWG znaky trestných činů u uvedených jednání.
Tak kriminalizuje jednání spočívající v zakázané reklamě (§ 16 UWG), porušení obchodního
a průmyslového tajemství (§ 17 UWG), neoprávněného užití výkresů (§ 18 UWG),
vylákání a nabídnutí informací (§ 19 UWG). U těchto taxativně vypočtených skutků hrozí

75

Trestní zákoník Spolkové Republiky Německo, stav 01. 01. 2014, 2. vydání, 2014 (beck-online).
Act Against Unfair Competition in the version published on 3 March 2010 (Federal Law Gazette I p. 254), as last
amended by Article 4 of the Act of 17 February 2016 (Federal Law Gazette I p. 233) – (Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 254), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Februar 2016 (BGBl. I S. 233) geändert worden ist) [aktuální k 20. 6.
2018].
Dostupné z WWW: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/englisch_uwg.html#p0170.
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Srov. § 3 (1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig.
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Srov. § 3 (2) Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen, sind unlauter, wenn
sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das wirtschaftliche Verhalten des
Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen.
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pachateli trest odnětí svobody v závislosti na závažnosti a typu jednání či trest peněžité pokuty.
Lze shrnout, že UWG obecně zakazuje nekalou soutěž, přičemž kriminalizuje pouze některá
jednání.
Za generální klauzuli nekalé soutěže lze považovat § 3a UWG,79 která se od českého pojetí
liší hned v několika znacích. Prvním z nich je vypuštění znaku rozpor s dobrými mravy soutěže,
který byl v roce 2004 nahrazen pojmem nekalost.80 Domnívám se, že se jedná o zvláštní krok,
který by pro české prostředí zřejmě nebyl nikterak vhodnější, než je stávající úprava. Navíc se náš
pojem dobré mravy soutěže dobře hodí do pojetí občanského zákoníku, který jako jednu z vůdčích
pojmových zásad proklamuje poctivost a jednání v souladu s dobrými mravy. Je proto vhodné,
že i nekalá soutěž má určité měřítko v podobě znaku dobrých mravů soutěže. Navíc se domnívám,
že užití výrazu nekalost jako jednoho ze znaků nekalé soutěže představuje argumentaci kruhem,
která v konečném důsledku trpí nedostatkem vágnosti více než náš taktéž neurčitý pojem dobré
mravy soutěže.
Dalším odlišným znakem od české úpravy generální klauzule je existence tzv. de minimis
zásady, která je jinak běžná v soutěžním právu. Dle této zásady je za nekalou soutěž kvalifikováno
jen to jednání, které je způsobilé vyvolat určitou míru negativního následku, tj. jedná se o určitou
citelnost (neboli také nikoli zanedbatelnost). Německý UWG tuto změnu zavedl již v roce 2004
a to v podobě „způsobilost soutěž poškodit nikoliv jen nepodstatně“ a v roce 2008 ji novelizoval
na současnou podobu „citelného poškození zájmů.“ K takové změně v české právní úpravě nekalé
soutěže nedošlo, ačkoli jisté pokusy zde byly alespoň prostřednictvím judikatury. 81
Co se týče německé ochrany před nekalou soutěží, tak tamější zákonodárce neustanovil
žádný správní orgán, který by měl za úkol dohled nad dodržováním pravidel o zákazu nekalé
soutěže.82 Obrana před nekalou soutěží je tak shodně jako v České republice svěřena soukromým
osobám. Jistou odlišností je však přesto existence Instituce pro ochranu před nekalou soutěží
(Wettbewerbszentrale), jejímž hlavním cílem je prosazování práva nekalé soutěže, čímž přispívá
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Srov. § 3a Rechtsbruch „Unlauter handelt, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu
bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln, und der Verstoß geeignet ist, die
Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen.“
80
PATĚK, D. Nad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (nejen) v občanském zákoníku. Obchodněprávní revue
3/2016, s. 65.
81
Tímto pokusem lze označit rozsudek Nejvyššího soudu ČR č. j. 32 Cdo 139/2008 ze dne 29. 4. 2008, ve kterém
soud stanovil, že „v rozhodovací praxi lze dospět k názoru, že újma (ať již hrozící nebo skutečně existující)
v zanedbatelném rozsahu vlastně újmou není.“ Ačkoli se tímto názorem následně řídil Vrchní soud v Olomouci,
bylo jeho rozhodnutí zrušeno pro neústavnost Ústavním soudem ČR. Patěk proto hovoří o neexistenci zásady
de minimis v našem právním prostředí.
82
Hogan Lovells. Unfair Competition – Germany [online]. [aktuální k 3. 7. 2018]. Dostupné z WWW:
http://limegreenip.hoganlovells.com/article/40/unfair-competition-unfair-competition-germany.
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k podpoře spravedlivého chodu hospodářské soutěže prostřednictvím provádění právních
výzkumů, poskytování právního poradenství, informací a vymáhání práva.83 Nejedná se o státní
orgán, avšak o soukromý kolektivní orgán (sdružení), jehož členy tvoří zejména obchodní
společnosti a další obchodní asociace. Co se týče výše uvedených nekalosoutěžních jednání,
za které hrozí trestní postih (§ 16 - 19 UWG), lze je stíhat pouze na základě návrhu, jinak jen tehdy
uzná-li orgán činný v trestním řízení, že je nezbytné zahájit trestní řízení z moci úřední s ohledem
na konkrétní veřejný zájem.84 Jde tak o shodný postup jako u prvorepublikové soukromé žaloby
trestní, o které jsem hovořil již v podkapitole č. 1.1.
Domnívám se, že německá úprava nekalé soutěže stojící mimo kodex trestního zákoníku
není správnou cestou. K samostatnému zákonu, upravujícímu nekalou soutěž po vzoru
prvorepublikové či dnešní německé a rakouské úpravy, vyzývala v českém prostředí zejména Irena
Pelikánová.85 V tomto ohledu jsem názoru, že česká trestněprávní úprava, postavená na podmínce,
že jen trestní zákon může vymezovat trestné činy a stanovit trestní sankce, které lze za ně uložit,86
je z hlediska přehlednosti a právní jistoty zcela jistě vhodnější řešení.
Stejné řešení jako v Německu nalezneme i v Rakousku,87 kde nekalá soutěž taktéž není
součástí rakouského trestního zákoníku,88 avšak je předmětem samostatného zákona proti nekalé
soutěži.89 Tento zákon stanoví podmínky odpovědnosti civilní, ale i trestní. Jedná se tak o stejné
právní řešení, jako ve výše popsaném německém právním řádu. Taktéž nalezneme určitou podobu
de minimis zásady v rakouské generální klauzuli nekalé soutěže, tj. v § 1 odst. 1. Rakouský zákon
používá pojmů „nikoli pouze bezvýznamně ovlivnit“ (nicht nur unerheblich zu beeinflussen)
a „podstatně ovlivnit“ (wesentlich zu beeinflussen).
Závěrem tak lze shrnout, že v porovnávaných zemích, tj. Německu a Rakousku,
úprava nekalé soutěže, stojící mimo trestní zákoník v samostatném zákoně, stanoví znaky nekalé
soutěže a civilněprávní a trestněprávní důsledky spojené s jejím porušením.
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Srov. Die Wettbewerbszentrale – Profil – Unser Auftrag – Förderung des lauteren Wettbewerbs [online]. Vlastní
volný
překlad.
[aktuální
k 10.
6.
2018].
Dostupné
z
WWW:
https://www.wettbewerbszentrale.de/de/institution/profil/auftrag/.
84
Srov. např. § 17 (5) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des
besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.
85
Srov. odkazy na její odborné články a publikace v: PATĚK, Daniel. Nad aktuální podobou práva proti nekalé
soutěži (nejen) v občanském zákoníku. Obchodněprávní revue 3/2016, s. 65.
86
Srov. § 12 odst. 1 ve spojení s § 110 trestního zákoníku.
87
Shodně je tomu tak i v úpravě švýcarské, srov. Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19. 12. 1986. Recueil
officiel des lois fédérales, 1988, pp. 223 et seq. [aktuální k 25. 6. 2018] Dostupný na WWW:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125647.
88
Trestní zákoník Rakouska – Spolkový zákon z 23. 01. 1974, ve znění novely č. 134/2013, stav 01. 01. 2014, 2.
vydání 2014, (beck-online).
89
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 – UWG, StF: BGBl. Nr. 448/1984 (WV).

31

3.5. Případová studie – rozsudek Nejvyššího soudu ČR
Na základě východisek civilní a trestněprávní úpravy, která byla předmětem
předcházejících částí, si na tomto místě dovoluji podrobněji rozebrat nedávný rozsudek Nejvyššího
soudu sp. zn. 5 Tdo 1085/2017 ze dne 13. 12. 2017. Vybral jsem tento rozsudek zejména kvůli
jeho obsahu, neboť se zabývá všemi již zmíněnými otázkami, tj. podmínek naplnění generální
klauzule, výkladu pojmu hospodářská soutěž, a to vše ve světle úvah o subsidiaritě trestní represe.
V neposlední řadě je vhodný i díky své aktuálnosti, neboť rozhodnutí vyšších soudů týkající
se problematiky nekalé soutěže je za poslední dobu jen minimum.
Na základě zjištění soudů tvořilo skutkový základ jednání pachatele, který,
jakožto zaměstnanec na pozici programátor – analytik, neoprávněně užil počítačové programy
a data, ke kterým měl přístup. Pachatel totiž bez vědomí a souhlasu zaměstnavatele zkopíroval
na vlastní nosič informací data uložená v informačním systému. Co se týče charakteru dat, jednalo
se zejména o číselník zboží, číselník obchodních partnerů a obchodní nabídky na dodání zboží.
Uvedeného jednání se pachatel dopustil v úmyslu získat prospěch pro jinou obchodní společnost,
ve které byl postupně jediným jednatelem a jediným společníkem. Tento skutek byl proto soudy
kvalifikován jako přečin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací
podle § 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku.
Druhého trestného činu se dopustil tím, že jako spolupachatel při zajišťování a sjednávání
zakázek pro druhou (svou) obchodní společnost v rozporu s ustanovením § 44 odst. 1, 2 písm. h)
a § 51 obchodního zákoníku využil v hospodářské soutěži informace tvořící obchodní tajemství
obchodní společnosti, v níž byl zaměstnancem. Jednalo se zejména o informace o zákaznících
provozujících systém pro automatickou identifikaci označování produktů čárovými kódy,
včetně kontaktů na jejich zástupce, informace o strukturách a cenových relacích jimi
objednávaného zboží k provozování těchto systémů a o řešených požadavcích zákazníků.
Takto nabídl šesti obchodním společnostem odběr zboží a služeb, přičemž je na základě informací
tvořících obchodní tajemství zrealizoval za 339.708 Kč, načež v návaznosti na tyto citlivé
informace poté zrealizoval i další obchodní případy za 846.452 Kč. Toto jednání bylo
kvalifikováno jako přečin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1
písm. h) trestního zákoníku.
Za oba popsané trestné činy byl pachateli uložen úhrnný peněžitý trest ve výměře šedesáti
denních sazeb po 1.000 Kč. Pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl peněžitý trest vykonán, byl
podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců.
Nejvyšší soud zahájil argumentaci rozsudku rekapitulací objektu trestného činu nekalé
soutěže, který tak spočívá v zájmu státu na dodržování pravidel hospodářské soutěže
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v podmínkách tržního hospodářství a na svobodném rozvoji hospodářské soutěže v rámci
závazných pravidel hospodářského styku. Takové vymezení objektu je v souladu s odbornou
literaturou, kterou jsem v této souvislosti uvedl v podkapitole č. 3.3 a v rámci bodu č. 3.3.2.
Co se týče pojmu pravidla hospodářské soutěže, zde se Nejvyšší soud opřel o názory Šámala
v jeho komentáři, a které jsem důkladně přednesl v podkapitole č. 2.2 a také bodu č. 3.3.3. Nejvyšší
soud se dále zabýval splněním znaků nekalé soutěže, tj. nejprve podmínek generální klauzule
a dále alespoň jednoho z taxativně uvedených typů nekalé soutěže dle písm. a) – i). Tím ostatně
potvrdil, že rozdíl mezi soukromoprávní a trestněprávní úpravou spočívá zejména v podmínce
kumulativního splnění obou znaků, tj. obecné klauzuli včetně zvláštního typu jednání. Tím však
i upozornil, že se jedná o zpřísnění a zpřesnění oproti předchozí právní úpravě v trestním zákoně
dle § 149. Jsem názoru, že takové zpřísnění je však plně v souladu se zásadou subsidiarity trestní
represe,

neboť

v konečném

důsledku

jsou

trestně

postihovány

případy

jednání,

jež lze charakterizovat vyšší společenskou škodlivostí. Současně je takové zpřesnění ve shodě
s požadavkem nullum crimen sine lege certa, neboť tím byla odstraněna přílišná vágnost tehdejší
úpravy. Nejvyšší soud dále uvedl i další podstatný rozdíl mezi soukromoprávní a trestněprávní
úpravou, kterou jsem taktéž na více místech rozebíral (srov. např. úvod ke kapitole č. 3
a podkapitolu č. 2.3), a to sice prostřednictvím podmínky, že újma jiným soutěžitelům
nebo spotřebitelům ve větším rozsahu skutečně vznikla, popř. aby pachatel opatřil sobě
nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody.
Na základě uvedeného teoretického úvodu tak Nejvyšší soud mohl shrnout, že nebylo
pochybností o naplnění znaků generální klauzule nekalé soutěže. První podmínka, tj. jednání
v rámci hospodářské soutěže, byla splněna tím, že se pachatel dopustil jednání spočívajícím
v získání zákazníků a to mezi dvěma soutěžiteli ve stejném segmentu trhu. Druhá podmínka,
tj. rozpor s dobrými mravy soutěže byla naplněna mimo jiné tím, že pachatel protiprávně zneužil
zkopírovaná data, čímž dokonce naplnil další skutkovou podstatu jiného trestného činu
(srov. první odstavec této části). A konečně, třetí podmínku generální klauzule, tj. způsobilost
jednání přivodit újmu, naplnil pachatel tím, že došlo k odlivu zákazníků poškozené obchodní
společnosti k jinému soutěžiteli (konkrétně k jeho vlastní společnosti). Nejvyšší soud
tak přehledně a stručně dovodil naplnění všech znaků generální klauzule nekalé soutěže.
Dále se Nejvyšší soud vypořádal se skutečností, že jednání pachatele představovalo nekalé
jednání ve formě porušení obchodního tajemství, tj. § 248 odst. 1, písm. h). Co se týče definice
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obchodního tajemství, tehdejší obchodní zákoník 90 jej stanovil tak, že jej tvoří veškeré skutečnosti
obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň
potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně
dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich
utajení zajišťuje. Pachatel svým jednáním zneužil především informace týkající se klientské
základny svého zaměstnavatele, kontaktů na konkrétní zákazníky, cenové podmínky a podrobnosti
o splatnosti, provedených obchodech atd. Nejvyšší soud označil tyto informace za vysoce citlivé,
neboť se jedná o utajované interní údaje. Navíc je slovy Nejvyššího soudu jejich budování
a zjišťování časově náročné, neboť utváření těchto struktur je součástí postupného vývoje
při podnikání. Znalost těchto informací navíc poskytuje ostatním soutěžitelům značnou
konkurenční výhodu, zejména pokud jde o přehled o cenových podmínkách, na které může
konkurent zareagovat snížením nabídkových cen s úmyslem nalákat zákazníky. Dle Nejvyššího
soudu všechny tyto informace dostatečně splňovaly kritéria obchodního tajemství, neboť byly
předmětem utajování a nebyly veřejně dostupné, o čemž svědčil i systém informačního systému,
do kterého měl přístup jen omezené množství osob (mezi nimiž byl právě i pachatel, jakožto IT
správce tohoto systému). Lze proto uzavřít, že podmínka způsobení újmy či získání neoprávněné
výhody ve větším rozsahu tak byla evidentně naplněna tím, že došlo k etablování nového
soutěžitele, který na úkor poškozeného provedl obchody s obratem okolo jednoho milionu Kč.
V závěru se Nejvyšší soud musel vypořádat s uplatněnou námitkou tvrzené chybné
aplikace zásady subsidiarity trestní represe a principu ultima ratio. Nejprve proto Nejvyšší soud
přistoupil k obecnému úvodu, ve kterém zmíněnou zásadu s odkazy na dosavadní judikaturu
popsal. V této souvislosti si dovoluji odkázat na podkapitolu č. 2.3, kde jsem sám mnohá
východiska nastínil a v obecné rovině zásadu subsidiarity trestní represe popsal. Nejvyšší soud
následně dovodil, že jednání pachatele splňuje všechny znaky trestného činu. S ohledem
na formální pojetí trestného činu, jak o něm bylo hovořeno i v podkapitole č. 2.3, by tak dle
Nejvyššího soudu šlo uvažovat o aplikaci zásady v § 12 odst. 2 trestního zákoníku jen
za předpokladu,

že

by

jednání

pachatele

vykazovalo

zvláštní,

specifické

rysy,

které by nasvědčovaly tomu, že spáchané skutky neodpovídaly z hlediska spodní hranice trestnosti
ani těm nejlehčím, běžně se vyskytujícím případům. S ohledem na okolnosti zvyšující celkovou
škodlivost skutku, které spočívaly v úmyslném jednání pachatele vystupujícího za odborníka na IT
a s jeho zištnou motivací v získání osobního prospěchu, tak Nejvyšší soud uzavřel, že pro aplikaci
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Srov. § 17 obchodního zákoníku.
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zásady subsidiarity trestní represe není žádného důvodu. Nejvyšší soud konečně zamítl dovolání
a potvrdil závěry nižších soudů.
Jak jsem již uvedl v úvodu této podkapitoly, vybral jsem si tento rozsudek pro jeho
logickou a systematickou ucelenost. Současně je to jedno z mála nedávných rozhodnutí, ve kterém
se soud výslovně zabývá otázkou zásady subsidiarity trestní represe ve vztahu k nekalé soutěži.
Především oceňuji důkladné dovození splnění podmínek generální klauzule nekalé soutěže.
Se závěry Nejvyššího soudu proto v tomto rozhodnutí souhlasím a domnívám se, že se dostatečně
věnoval všem relevantním aspektům. A to i přesto, že obviněný uplatňoval dovolací důvod dle
§ 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu, ačkoli jeho skutečné tvrzené důvody spočívaly především
v polemice o skutkových zjištěních nižších soudů a nebýt jiných námitek, mohl jej Nejvyšší soud
tak odmítnout dle § 265i odst. 1 písm. b) trestního řádu.
3.6. Dílčí závěr a návrh de lege ferenda
Na základě výše uvedených závěrů se domnívám, že lze dojít k přesvědčení, že úprava
nekalé soutěže představuje velmi komplexní systém, který na sebe i přes některé terminologické
nepřesnosti dobře navazuje. Myslím, že je jasně odlišitelná hranice mezi soukromoprávní
a trestněprávní odpovědností. Vzhledem k zúžení, popř. zpřesnění, trestněprávní úpravy
tak je splněn požadavek subsidiarity trestní represe.
Taktéž je správným řešením, že trestní zákoník podmiňuje trestní odpovědnost pouze tam,
kde je jednáním naplněna nejen generální klauzule nekalé soutěže, ale k tomu ještě i alespoň jedno
z taxativně uvedených jednání. Jak bylo rozebíráno v části 3.1.4, generální klauzule nekalé soutěže
představuje vhodný mechanismus, jak vyvozovat soukromoprávní povinnost k náhradě újmy
i u jednání, která nespadají do žádné ze speciálně upravených kategorií. S ohledem na neustálý
vývoj v této oblasti se jedná o nutné řešení. Avšak v souvislosti se zásadou nullum crimen sine
lege certa je správné, že trestní zákoník nesankcionuje nekal= jednání pouze na základě porušení
generální klauzule nekalé soutěže. Pokud by časem vznikla potřeba trestně postihovat nějakou
novou podobu nekalé soutěže, musí zákonodárce přiměřeně novelizovat i trestní zákoník, čímž tak
splní podmínku dostatečné předvídatelnosti trestní normy.
V rámci úvahy de lege ferenda bych se proto přiklonil k sjednocení terminologie trestního
zákoníku a občanského zákoníku, který je pro úpravu nekalé soutěže primárním předpisem.
Z tohoto důvodu by proto bylo vhodné změnit v trestním zákoníku formulaci „při účasti
v hospodářské soutěži“ na „v hospodářském styku“. Touto změnou by došlo k sjednocení obou
úprav, navíc jak bylo důkladně rozebíráno v podkapitole č. 2.2, pojem hospodářského styku je širší
než pojem hospodářské soutěže. Současně bych doporučoval změnit ve formulaci „a způsobí tím
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ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům“ označení osob jako spotřebitelů
na zákazníky, jako tomu je v § 2976 občanského zákoníku. Ačkoli jsem v této souvislosti v části
3.1.3 upozorňoval na jistou nelogičnost pojmu zákazník, domnívám se v souladu s uvedenou
komentářovou literaturou, že se jedná o správný krok. Pojem zákazník postihuje širší množství
osob (např. pojem spotřebitel je vymezen pouze fyzickými osobami, zákazníkem proto může
být i osoba právnická), což je z hlediska ochrany před nekalou soutěží správné řešení. Domnívám
se, že takové hypotetické rozšíření by však nepředstavovalo příliš zásadní změnu ve vyvozování
trestní odpovědnosti, a proto by taková změna zajisté obstála i z pohledu subsidiarity trestní
represe. Současně by bylo sjednocení vhodné z pohledu legislativního, aby se zamezilo
interpretačním neshodám a v konečném důsledku tak byly důsledně vyloučeny legislativní
mezery. Takový požadavek navíc souvisí s principem nullum crimen sine lege certa, k němuž
by přesné použití soukromoprávní nekalosoutěžní terminologie zajisté přispělo.
Na druhou stranu bych však de lege ferenda nedoporučoval zavedení zvláštní skutkové
podstaty dotěrného obtěžování dle § 2986 občanského zákoníku i do trestního zákoníku, jak jsem
tuto otázku předestřel v části 3.3.1. Domnívám se, že právě za použití maximy subsidiarity trestní
represe by ospravedlnění této novelizace nemohlo dost dobře obstát. Souhlasím, že s nárůstem
informačních technologií jsou osoby vystavováni mnohdy nepříjemným a dotěrným praktikám.
Avšak nedokáži si představit, že by taková praktika měla vyústit v aplikaci trestní odpovědnosti.
Naopak si myslím, že v případě, kdy by dotěrné obtěžování překročilo hranici běžných
nevyžádaných obchodních sdělení a bylo by způsobilé vzbuzovat obavy o život či zdraví osob,
lze aplikovat § 354 trestního zákoníku, tj. trestný čin nebezpečného pronásledování,
který lze naplnit i prostřednictvím prostředků elektronických komunikací. Taková ochrana
je myslím v současné době zcela dostatečná, a není proto nutné zavádět nekalosoutěžní praktiku
do trestního zákoníku.
Na závěr lze pouze vyjádřit mírný podiv nad skutečností, že trestních rozhodnutí týkajících
se trestného činu porušení předpisů o nekalé soutěži je tak malé množství. Domnívám se,
že se v praxi jedná o relativně časté jednání, které však vzhledem ke svému především
soukromoprávnímu charakteru stojí prozatím mimo hlavní zájem orgánů činných v trestním řízení,
o čemž i svědčí statistické údaje, jež jsou součástí Přílohy č. 1 této diplomové práce.
Dovolím si však odhadovat, že se však tato situace bude postupně měnit a budeme tak svědky
vyššího počtu aktuální judikatury z oblasti nekalé soutěže.
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4. Zakázané (kartelové) dohody
Kartelové dohody představují vážné narušení hospodářské soutěže, neboť jejich důsledkem
dochází k omezení efektivního fungování tržního mechanismu. Neoddělitelnou součástí každé
hospodářské soutěže je určitá míra konkurenčního prostředí. Existence konkurence má zřejmé
pozitivní vlivy na technologický vývoj, neboť soutěžitelé jsou nuceni zlepšovat své služby
či výrobky, aby získali hospodářskou výhodu, tj. v konečném důsledku větší hospodářský zisk.
Pozitivní následky efektivní hospodářské soutěže pociťují především samotní spotřebitelé
v podobě vzniku nových a vylepšených produktů či snižování cen. V případech, kdy však
soutěžitelé uzavřou zakázanou dohodu, čímž vyloučí (alespoň z části) konkurenční riziko,
dochází k zastavení vývoje daného trhu. Taková situace má za následek nejčastěji růst (nebo
alespoň neklesání) cen a omezení technologického vývoje, protože soutěžitelé již nejsou
motivováni investovat do vývoje svých produktů a dochází tak k určité stagnaci. V konečném
důsledku tak má uzavření a dlouhodobé udržování kartelové dohody negativní vliv na trh samotný,
ale i na spotřebitele v podobě horších cenových podmínek, omezení výběru, zhoršení kvality
a dostupnosti produktů atd.
Je zřejmé, že zájem na efektivním zachování hospodářské soutěže je hlavním cílem
komplexní právní úpravy. Právní řád obecně poskytuje mnohé prostředky ochrany,
které lze rozdělit na soukromoprávní a veřejnoprávní. Na rozdíl od úpravy nekalé soutěže je však
ochrana před zakázanými dohodami především veřejnoprávní, tj. správněprávní a trestněprávní.
V neposlední řadě je nutné zmínit, že ochrana hospodářské soutěže je jednou z hlavních priorit
práva Evropské unie. Tato skutečnost vyplývá především z nutnosti chránit jednotný evropský trh,
který by bez existence nadnárodního právního systému byl pravděpodobně nemožný.
4.1. Mimotrestní právní úprava ochrany hospodářské soutěže

Základním právním předpisem upravujícím ochranu hospodářské soutěže je zákon
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže („ZOHS“). Současně jsou přímo aplikovatelné
předpisy Evropské unie, tj. především čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“)
a na ně navazující nařízení Rady Evropy 1/2003/ES o provádění pravidel hospodářské soutěže
stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy91 a nařízení 139/2004/ES o kontrole spojování podniků.
Ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže
je dle § 1 zákona č. 273/1996 Sb. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“) se sídlem

91

Úprava ochrany hospodářské soutěže před kartelovými dohodami a zneužitím dominantního postavení dříve bývala
zařazena v čl. 81 a 82 Smlouvy.
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v Brně. Z hlediska hospodářské soutěže má Úřad za úkol vytvářet podmínky pro podporu
a ochranu hospodářské soutěže. Mezi prostředky, kterými tento úkol naplňuje, patří především
dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže a trestání jejích případných porušení.
ZOHS

upravuje

tři

druhy

porušení

nebo

omezení

hospodářské

soutěže,

jedná se o (i) dohody soutěžitelů narušující hospodářskou soutěž, (ii) zneužití dominantního
postavení a (iii) porušení pravidel na ochranu hospodářské soutěže při spojování soutěžitelů.
Vzhledem k tomu,

že

trestní

zákoník

kriminalizuje

pouze

první

uvedené

jednání,

tj. dohody narušující hospodářskou soutěž, nebudu se v této práci ostatními jednáními zabývat.
Přesto se domnívám, že by úvaha o zařazení ostatních projevů narušení hospodářské soutěže
s ohledem na jejich závažnost a značné negativní důsledky mohla být na místě, byť k tomu
v mé práci bohužel není dostatečný prostor.
Úprava zakázaných dohod, tj. dohod narušujících hospodářskou soutěž, je uvedena v § 3
ZOHS. Dané ustanovení představuje tzv. generální klauzuli zákazu kartelových dohod,
přičemž konkrétní typové znaky jsou uvedeny demonstrativním výčtem v § 3 odst. 2 ZOHS.
Generální klauzule stanoví, že dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání
soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou
zakázané a neplatné. Z toho vyplývá, že zákon nezakazuje pouze přímé dohody mezi soutěžiteli,
které si lze představit jako dostatečně určitý a shodný projev vůle stran dohody, avšak i rozhodnutí
sdružení soutěžitelů a jednání ve vzájemné shodě. První zmíněnou podobu dohody lze označit jako
dohodu v užším slova smyslu, zatímco rozhodnutí soutěžitelů a jednání ve shodě představuje
dohodu v širším smyslu. Předmětná úprava plně vychází z čl. 101 SFEU,92 který je základním
kamenem celého práva ochrany hospodářské soutěže. Jelikož je vymezení znaků generální
klauzule

zákazu

kartelových

dohod

podstatné

i

z hlediska

trestněprávní

úpravy,

uvádím v následující části krátké shrnutí jejích specifických znaků.
Současně uvádím, že daná kritéria musí být splněna kumulativně. Jedná se totiž
o obligatorní znaky každé dohody, která má být kvalifikována jako zakázaná dohoda dle ZOHS.
V tomto smyslu je též důležité zmínit, že soutěžní právo93 je založeno na materiálním pojetí skutku
zakázané dohody. Nestačí proto pouhé formální splnění jednotlivých znaků uvedených v § 3
ZOHS, ale musí být současně splněna skutečnost, že zakázaná dohoda vyvolává negativní

92

93

Srov. Čl 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění) Úřední věstník C 326, 26. 10. 2012,
s. 0001–0390. „S vnitřním trhem jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí
sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž
účelem nebo důsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.“
Lze říci, že se jedná o pojetí shodné nejen pro české soutěžní právo, ale především evropské, které je hlavním
zdrojem i pro národní úpravy soutěžněprávních předpisů.
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následky, zejména jde o vyloučení, omezení, jiné narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže –
tj. narušení ve smyslu § 1 odst. 1 ZOHS. Narušení hospodářské soutěže je jako materiální kritérium
vyjádřeno legálně v § 1 odst. 1 ZOHS. V tomto smyslu je pravda, že konkrétně u zakázaných
dohod je samotné porušení navíc současně jedním z formálních znaků skutkové podstaty
zakázaných dohod. Mohlo by se zdát, že se jedná tak o určité zdvojení. Z doktrinálního hlediska
jsem však názoru, že takové legislativní řešení nečiní žádné problémy a souhlasím s ním. Ke znaku
narušení hospodářské soutěže se dále věnuji v následující části 4.1.3.
V souladu s komentářovou literaturou94 lze jednotlivé obligatorní znaky generální klauzule
zakázaných dohod vyjmenovat následujícím způsobem.
4.1.1. Pojem soutěžitele

Legální definici pojmu soutěžitel můžeme nalézt v § 2 odst. 1 ZOHS, který stanoví,
že soutěžiteli se rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné
formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami,
pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou
podnikateli. Jak vyplývá z uvedeného textu, za soutěžitele lze považovat kohokoliv (tj. jakoukoli
osobu, dokonce i v případě, že nemá právní osobnost), kdo se účastní hospodářské soutěže
nebo ji může svou činností ovlivňovat. Hledisko, zda se jedná o podnikatele ve smyslu § 420
a násl. občanského zákoníku je proto nepodstatné. Uvedená legální definice vychází z pojmu
podnik,

se

kterým

pracuje

unijní

legislativa

a

judikatura

Soudního

dvora

EU.

Podnik (angl. undertaking, něm. die Unternehmen) byl vymezen v rozhodnutí95 Evropského
soudního dvora jako každá jednotka vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na její právní
formu či způsob financování. Skutečnost, že oba pojmy jsou obsahově shodné v souladu s nutností
eurokonformního výkladu, potvrzuje nejen komentářová literatura,96 důvodová zpráva,97
ale i ustálená judikatura.98
Jak dále uvádím v části 4.2.3, trestní zákoník odlišně užívá obecného výrazu „kdo“,
na jehož základě může být

pachatelem trestného činu zakázané dohody kdokoliv.

94

KINDL, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže: komentář. 3., přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016.
Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-627-2.
95
Rozhodnutí ESD ve věci č. C-41/90 Höfner & Elser v. Macrotron GmbH, [1991] ECR I-1979, odst. 21. Překlad
použit z Tichý, L. a kol. (1999b), s. 433.
96
Srov. RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Zákon o ochraně hospodářské soutěže: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.
Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-470-5., s. 38–39; KINDL, Jiří. Zákon o ochraně
hospodářské soutěže: komentář. 3., přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova edice
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-627-2.
97
Srov. Sněmovní tisk 879, 2005, IV. volební období, výklad k bodům 9, 16 a 17.
98
Srov. např. rozsudek NSS č. j. 5 As 61-2005-183 ze dne 29. 10. 2007.
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Jedná se tak o určitý nesoulad se soutěžním právem, neboť recipienty jeho norem jsou výše
uvedené podniky, nikoliv fyzické osoby, jako je tomu u trestního zákoníku.
4.1.2. Dohoda a její podoby

Generální

klauzule

zákazu

kartelových

dohod

pracuje

s pojmem

dohoda,

který lze v souladu s unijní judikaturou99 vymezit jako existenci určitého souladu vůlí mezi
alespoň dvěma stranami, přičemž forma projevu takové vůle není důležitá, pokud je daný projev
věrným odrazem úmyslu stran. Je zřejmé, že takové široké vymezení pojmu dohoda má
za následek, že soutěžní orgány považují za zakázané dohody nejen přímo vynutitelné smlouvy,
tj. soukromoprávní či veřejnoprávní, i dohody ústní, avšak dále i tzv. gentlemanské dohody,100
které právně závazné nejsou jinak vůbec. Pojem dohoda je tak v ZOHS především legislativní
zkratkou,101 kterou zákonodárce zahrnuje tři typové podoby dohody, tj. (i) dohody v stricto sensu,
(ii) jednání ve shodě a (iii) rozhodnutí sdružení soutěžitelů. Jednotlivé poddruhy dohod uvádím
s krátkým vysvětlením níže.
4.1.2.1. Dohody stricto sensu – horizontální a vertikální dohody soutěžitelů

Jak již bylo uvedeno v předcházející části, kartelové dohody v užším smyslu mohou mít
mnohé podoby, přičemž je nerozhodné, zda se jedná o dohodu právně závaznou či nikoli.
Současně je irelevantní, zda je dohoda uzavřena ústně či písemně. Vzhledem k protiprávnosti
zakázaných dohod se v praxi jen minimálně objevují dohody, které by naplnily formu smlouvy dle
občanského zákoníku či jiného právního předpisu.102 Mnohem častěji se totiž jedná o již zmíněné
gentlemanské dohody. Je nutné si uvědomit, že účastníci tajného kartelu se snaží eliminovat
veškeré důkazy o koluzivním jednání. V praxi pak o existenci kartelu svědčí například nahrávky
z jednání, poznámky z diářů či je existence kartelu prozrazena na základě leniency žádosti (k tomu
více v části 4.3.1).
Za horizontální dohody se dle § 5 odst. 1 ZOHS typicky označují dohody mezi přímými
konkurenty, tj. jedná se o soutěžitele, kteří působí na stejné úrovni relevantního trhu.
Jejich činnosti se v podstatných znacích shodují a zpravidla usilují o ovládnutí shodného segmentu

99

Srov. rozhodnutí Soudu první instance ve věci č. T-41/96, Bayer v. Commission, [2000] ECR II-3387, odst. 69;
rozhodnutí Evropského soudního dvora č. C-2,3/01 P Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV
and Commission v. Bayer AG, [2004] ECR I-23.
100
Srov. rozhodnutí ESD ve věci č. 41/69, ACF Chemiefarma NV v. Commission, [1970] ECR 661.
101
Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 15/2007-519 ze dne 8. 1. 2008.
102
Takovou smlouvou by teoreticky mohla být například veřejnoprávní smlouva dle části páté zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád.
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relevantního trhu. Je pro ně charakteristický vysoký stupeň konkurence, neboť jejich hospodářské
úsilí se přímo odvíjí od výsledků ostatních soutěžitelů. Horizontální dohody soutěžitelů tak mají
za cíl, popřípadě následek, efekty konkurenčního prostředí omezit. Typickým příkladem
horizontální dohody soutěžitelů jsou dohody týkající se cenové politiky, rozdělení trhu, omezení
výroby, investic či odbytu. Jedná se o tzv. tvrdé kartely (hardcore cartels), které představují
nejzávažnější porušení pravidel na ochranu hospodářské soutěže. Jako takové jsou i nejpřísněji
postihovány a neplatí pro ně výjimka ze zákazu dle § 3 odst. 4 ZOHS (popř. čl. 101 odst. 3 SFEU).
Obecně platí, že přímí konkurenti by se měli úplně vyvarovat jakémukoliv vzájemnému kontaktu,
neboť i výměna informací, zvlášť pokud se jedná o informace citlivé, představující budoucí plány
a obchodní tajemství, je soutěžními orgány tvrdě sankcionována.
O zakázanou vertikální dohodu dle § 5 odst. 2 ZOHS se jedná tehdy, pokud ji uzavřou
soutěžitelé působící na různých stupních relevantního trhu. Základním příkladem je vztah výrobce
– distributor, kdy trh, ve kterém je produkt vyroben, je trhem primárním (také nazýván trh
předcházející – angl. upstream market) a trh, kde dochází k distribuci produktu, je trhem
sekundárním (tj. navazujícím – angl. downstream market). Dohody mezi těmito soutěžiteli jsou
též zakázané, avšak právní řád stanoví výjimky z obecného zákazu, jejichž podmínky jsou v § 3
odst. 3 a 4, § 4 ZOHS a unijní legislativě. 103
4.1.2.2. Rozhodnutí sdružení soutěžitelů

ZOHS za zakázanou dohodu považuje i rozhodnutí sdružení soutěžitelů, jedná se o koncept
reagující na skutečnost, že mnohá sdružení často fungují jako zdánlivě legální platforma pro
setkávání soutěžitelů z dané oblasti. Ti si však mezi sebou mohou tímto způsobem snadno
vyměňovat informace či jiným způsobem koordinovat postup, čímž se snaží obcházet zákaz
uzavírání vzájemných dohod. Zakázané jsou proto primárně jakékoliv rozhodnutí těchto sdružení,
přičemž je irelevantní, zda se jedná o rozhodnutí pro členy závazná či nikoliv. 104 Soutěžní orgány
proto především posuzují, zda je dané rozhodnutí, popřípadě doporučení, způsobilé ovlivnit
soutěžní chování svých členů. 105 Za zakázané rozhodnutí sdružení je očividně postihováno samo
sdružení, avšak samotní členové mohou být též sankcionováni, a to za účast ve sdružení. V tomto

103

Jedná se především o Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 SFEU
na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě. Úřední věstník Evropské unie L 102/1.
104
Tak je postihováno i například pouhé doporučení svým členům týkající se např. cenových podmínek, reklamních
omezení, množství produkce, apod. K tomu srov. rozsudek Evropského soudního dvora C-45/85 Verband der
Sachversicherer [1987] ECR – 405.
105
Srov. Informační list Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 3, 2014, Sdružení soutěžitelů v hospodářské soutěži
[online].
16.
10.
2014
[aktuální
k 20.
6.
2018].
Dostupné
z
WWW:
http://www.uohs.cz/download/Informacni_listy/2014/Infolist_3-2014_web-orez.pdf.
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ohledu je taktéž zajímavé upozornit, že sdružení nemusí být fakticky ani právnickou osobou,
tj. subjektem s právní osobností.
4.1.2.3. Jednání ve vzájemné shodě

Komentářová literatura106 označuje jednání ve vzájemné shodě jako určitou zbytkovou
kategorii, která je schopna pojmout ta jednání, která nelze zařadit do žádné z předchozích dvou
kategorií. Jednání ve vzájemné shodě tak lze po vzoru unijní judikatury107 kvalifikovat jako formu
koordinace mezi podniky, která, ačkoliv se nevyvinula do formy dohody v úzkém slova smyslu,
vědomě nahrazuje rizika plynoucí z hospodářské soutěže praktickou spoluprací. Ze samotné
definice je zřejmé, že kvalifikace určitého jednání tímto způsobem je v praxi spojeno s náročným
dokazováním, které je ve výsledku mnohdy neúspěšné. V rámci odborné veřejnosti stále probíhá
debata o účinném vymezení tohoto jednání, přičemž je především vytýkána vágnost právních
definicí. Z rozhodovací praxe108 a odborné literatury109 se nicméně vyvinula pětice podmínek,
jejichž splnění předpokládá možnost kvalifikovat jednání ve vzájemné shodě. Tyto podmínky jsou
následující (i) reciproční komunikace mezi podniky (odlišitelná od jednostranného sdělení
o své vlastní činnosti); (ii) taková komunikace se musí vztahovat k zamýšlenému soutěžněrelevantnímu jednání a musí k ní dojít před uskutečněním jednání na trhu; (iii) účinkem takové
komunikace musí být snížení či eliminace nejistoty ohledně chování ostatních zúčastněných
podniků na trhu; (iv) na sladění založeném předchozími třemi prvky musí navazovat jednání
na trhu; (v) mezi sladěním a jednáním na trhu musí existovat příčinná souvislost.
Ačkoliv trestní zákoník výslovně nezmiňuje tuto formu koluze, dle názoru Šámala 110
je nutné přijmou extenzivní výklad, na základě kterého je sankcionována i tato forma uzavření
dohody. O problémech, které takový extenzivní výklad vyvolává, se však blíže zabývám
v podkapitole č. 4.2.2.
4.1.3. Narušení hospodářské soutěže

Jak již bylo výše uvedeno v podkapitole č. 4.1, je soutěžní právo založeno na materiálním
pojetí skutku zakázané dohody, tj. nestačí pouhé splnění formálních znaků zakázané dohody,
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KINDL, J. op. cit. sub 94, str. 82.
Rozhodnutí ESD ve spojených věcech č. 48/69 atd., ICI v. Commission, [1972] ECR 619, odst. 64.
108
Stanovisko generálního advokáta Darmona ve spojených věcech č. C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C117/85 a C-125/85 až C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö and Others v. Commission, [1993] ECR I-1307, zejm.
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avšak musí být současně naplněn znak narušení hospodářské soutěže. Narušení hospodářské
soutěže je navíc u kartelových dohod nejen znakem materiálním vzhledem k § 1 odst. 1 ZOHS,
ale i znakem formálním dle § 3 odst. 1 ZOHS. Již výše popisovaný materiální znak je shodný
pro všechny způsoby narušení hospodářské soutěže, tj. prostřednictvím zakázaných dohod,
zneužitím dominantního postavení a porušením pravidel pro spojování podniků. Z hlediska práva
ochrany hospodářské soutěže je podstatné nejen skutečné protisoutěžní jednání již vyvolávající
negativní následky, ale i jednání, které může (s vysokou mírou pravděpodobnosti) podstatně
omezit nebo narušit hospodářskou soutěž. Co se týče zmíněného kritéria podstatného narušení,
odkazuji na další obligatorní znak – tzv. citelnost, kterou popisuji dále v textu (viz výklad v části
4.1.4). Právo hospodářské soutěže je tak založeno nejen na tzv. skutečné hospodářské soutěži,
ale i tzv. potenciální soutěži. 111 V tomto smyslu proto v konečném důsledku nezáleží,
zda k faktickému narušení již došlo, nebo se jedná pouze o objektivní způsobilost narušení
způsobit.
S tím souvisí i rozdělení, zda zakázaná dohoda má narušení hospodářské soutěže za cíl,
nebo je narušení soutěže jejím výsledkem. Článek 101 odst. 1 SFEU obsahuje shodnou úpravu
jako ZOHS, přičemž v evropské soutěžní judikatuře112 je uvedené dělení podrobně zpracováno
pod pojmy infringements by object a infringements by effect.113 Jedná se tak o další zákonem
stanovený obligatorní znak skutkové podstaty zakázané dohody dle ZOHS. Někteří autoři
komentářové literatury114 považují narušení hospodářské soutěže jako první samostatné kritérium
a skutečnost, že jde o cíl nebo výsledek, jako druhé samostatné kritérium. Domnívám se, že takové
pojetí má své opodstatnění, avšak z důvodu úzkého vztahu mezi oběma podmínkami
jsem přesvědčen, že je přehlednější a vhodnější tyto podmínky vnímat dohromady.
4.1.4. Citelnost (tj. nikoli zanedbatelnost) narušení hospodářské soutěže

Dle § 3 odst. 1 ZOHS platí, že dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž
je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. V této souvislosti se hovoří o pojmu
tzv. citelnosti (angl. appreciability), který je v kontextu evropského soutěžního práva rozpracován
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KINDL, J. op. cit. sub 94, str. 97.
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ECLI:EU:C:2012:795.
113
V této souvislosti by bylo lepší řešení, pokud by ZOHS spíše přijal slovní výrazy „cíl“ a „účinek“, neboť lépe
vystihují smysl dané podmínky.
114
KINDL, J. op. cit. sub 94.
112

43

judikaturou115 v doktríně de minimis. Úřad po vzoru Evropské komise116 vydal soft-law dokument
s názvem Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný,117
ačkoliv se nejedná o zákonný pramen práva, přesto je vhodným vodítkem přístupu Úřadu v otázce
de minimis. Úřad podle něj nepovažuje za nezákonné dohody, kde jejich horizontální soutěžitelé
mají v souhrnu na relevantním trhu tržní podíl nanejvýš 10 %, v případě vertikálního soutěžního
vztahu dokonce až 15 %. Je však nutné upozornit, že kritérium tržního podílu nepůsobí absolutně,
určité typy dohod jsou totiž zakázané vždy, tj. nehledě na pravidla de minimis. Patří mezi
ně především cenové dohody, dohody o rozdělení trhu, omezení a kontroly výroby, bid rigging
či zakázanou výměnu informací. 118 Tyto uvedené typy dohod patří mezi tzv. hardcore kartely,
tj. tvrdá omezení, které jsou vždy citelné, a soutěžitelé je proto nemohou nikdy navzájem uzavírat.
Shodně jako u výkladu v následující části 4.1.5 o výjimkách ze zákazu uzavírání dohod
platí, že splňuje-li některá dohoda podmínku, že se jedná o zanedbatelnou dohodu, nelze takovou
dohodu postihnout ani dle § 248 odst. 2 al. 1 trestního zákoníku. Jak je uvedeno níže, taková
dohoda totiž není protiprávní, čímž není jednak naplněn jeden ze znaků předmětného trestného
činu, jednak ani obligatorní znak protiprávnosti trestného činu ve smyslu § 13 odst. 1 trestního
zákoníku.
4.1.5. Výjimky ze zákazu uzavírání dohod narušujících hospodářskou soutěž

Dle § 3 odst. 4 ZOHS platí, že zákaz uzavírat dohody dle § 3 odst. 1 ZOHS se nevztahuje
na dohody, které (a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře
technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách
z toho plynoucích; (b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů
uvedených výše pod písmenem a) a (c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž
na podstatné části trhu zboží nebo služeb, jejichž dodávka, resp. poskytnutí nebo nákup
je předmětem dohody. Jedná se o legálně stanovené výjimky po vzoru čl. 101 odst. 3 SFEU.
Rozhodnutí, zda dohoda splňuje podmínky některé z uvedených výjimek je plně v diskreci
soutěžních orgánů – tj. Úřadu a Evropské komise. Ačkoli na základě jazykového výkladu vyplývá,
že uvedené výjimky lze uplatnit na veškeré typy dohod, lze v souladu s komentářovou
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literaturou119 mít za to, že dohody představující nejzávažnější narušení hospodářské soutěže
(např. o cenách, rozdělení trhu, vyloučení soutěžitele atp.) jen těžko budou moci spadat pod tyto
výjimky.
Dalším ustanovením týkajícím se výjimek ze zákazu uzavírání protisoutěžních dohod
je § 4 ZOHS, který zavádí tzv. blokové výjimky. Jedná se o poměrně široký soubor120 výjimek pro
určité konkrétní oblasti a konkrétní vztahy. Jednotlivé předpisy přesně stanovují, za jakých
podmínek lze konkrétní sektorové smlouvy uzavírat, aby nedošlo k porušení § 3 odst. 1 ZOHS.
V případech, kdy jsou splněny podmínky pro výjimku ze zákazu kartelových dohod,
a to buď na základě daných blokových výjimek, nebo na základě tzv. individuální výjimky,
kterou Úřad může udělit dle § 4 odst. 2 ZOHS, je z hlediska trestního práva podstatné,
že v takovém případě není naplněn znak skutkové podstaty dle § 248 odst. 2 al. 1 trestního
zákoníku, neboť nedochází k porušení předpisu na ochranu hospodářské soutěže. Shodně by šlo
argumentovat, že není splněn obligatorní znak trestného činu, tj. protiprávnost ve smyslu § 13 odst.
1 trestního zákoníku. Trestným činem může totiž být pouze čin nedovolený, protiprávní. 121
Jelínek dále rozděluje znak protiprávnosti na dvě roviny, a to sice na protiprávnost formální
a materiální. 122 V tomto smyslu tak prostřednictvím získání výjimky není splněna formální
protiprávnost, jelikož ZOHS předmětné jednání neoznačuje za rozporné se zákonem.
Současně není splněna ani materiální protiprávnost, jelikož předmětná dohoda nepředstavuje
narušení hospodářské soutěže, neboť její potenciální negativní následky jsou dostatečně vyváženy
těmi pozitivními. To je v konečném důsledku i v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe.
4.1.6. Sankce

V souladu s § 22 odst. 1, písm. b) ve spojení s odst. 2 ZOHS hrozí fyzické osobě,
která se dopustí přestupku tím, že uzavře zakázanou dohodu dle § 3 odst. 1 ZOHS, pokuta do výše
10.000.000 Kč. V případě právnických osob či podnikajících fyzických osob, které se dopustí
stejného přestupku, hrozí dle § 22a odst. 1 a 2 ZOHS stejná pokuta, tj. až do výše 10.000.000 Kč
nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.
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KINDL, J. op. cit. sub 94, str. 137.
Srov. např. Nařízení Komise (EU) č. 330/2010, Úř. věstník L 102, 23. 4. 2010, s. 1, Vertikální dohody,
které se týkají podmínek, za kterých mohou strany dohody nakupovat, prodávat nebo dále prodávat určité zboží
nebo služby; Nařízení Komise (EU) č. 1218/2010, Úř. věstník L 335, 18. 12. 2010, s. 43, Dohody týkající
se podmínek, za kterých se smluvní strany specializují na výrobu produktů, včetně jednostranných a recipročních
specializačních dohod a dohod o společné výrobě; Nařízení Komise (EU) č. 1217/2010, Úř. věstník L 335, 18.
12. 2010, s. 36, Dohody o výzkumu a vývoji; a další sektorové výjimky pro oblasti pojišťovnictví, liniové dopravy,
železnic, motorových vozidel, atd.
121
JELÍNEK, J., op. cit. sub 20, str. 127.
122
Tamtéž, str. 127.
120

45

Je zřejmé, že výše pokut může být skutečně vysoká. Dosud rekordní výši pokut představuje částka
1,6 miliardy Kč v případě kartelu stavebních společností123 nebo například pokuta 979 milionů Kč
uložená Úřadem devíti mezinárodním strojírenským společnostem za kartelovou dohodu.
Další formou sankce je i skutečnost, že kartelové dohody jsou dle § 3 odst. 1 ZOHS
neplatné. Takový závěr by i bez výslovného uvedení šlo dovodit s ohledem na § 580 odst. 1
občanského zákoníku, dle kterého je neplatné jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl
a účel zákona vyžaduje. Je zřejmé, že smyslem ZOHS je zákaz kartelových dohod narušujících
hospodářskou soutěž, uzavírání takových dohod se proto příčí zákonu a je neplatné.
4.2. Kartelové dohody jako TČ (§ 248 odst. 2 alinea 1)
Trestní zákoník § 248 odst. 2 alinea 1 stanoví znaky trestného činu, jehož skutková podstata
zní: „stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské
soutěže se svým konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou
dohodu narušující hospodářskou soutěž, porušení jiného předpisu na ochranu hospodářské
soutěže.“ Tento jiný právní předpis je nejen ZOHS, ale i příslušné předpisy Evropské unie, o nichž
byla řeč již výše (především však čl. 101 SFEU). Na rozdíl od § 248 odst. 1 trestního zákoníku,
který odkazoval na soukromoprávní předpis, tj. občanský zákoník, odkazuje tato skutková podstata
na předpis veřejnoprávní – jedná se totiž o správní předpis. To je v souladu s názorem uvedeným
výše, že ochrana hospodářské soutěže má zejména veřejnoprávní charakter, což lze navíc vysvětlit
i tím, že veřejný zájem na zachování efektivní hospodářské soutěže je zde převažující.
Dle důvodové zprávy k trestnímu zákoníku je trestní postih protisoutěžního jednání
kartelových dohod zakotven v řadě členských států EU – například v Dánsku, Estonsku, Francii,
Irsku, Německu či v Řecku.124 Cílem trestněprávní úpravy kartelových dohod je tak dle důvodové
zprávy především hrozba kriminálního postihu takového jednání, neboť se údajně jedná
o nejúčinnější odstrašující faktor u fyzických osob, které se takového jednání aktivně zúčastnily,
zatímco administrativní postihy se soustřeďují na společnosti, jejíchž jsou tyto fyzické osoby
statutárními zástupci, manažery atp. Souhlasím, že trestněprávní postih skutečně může plnit funkci
nejvýznamnějšího odstrašovacího faktoru, v této souvislosti proto odkazuji na část 4.2.3,
kde se zabývám otázkou pachatelství, které by dle mého názoru mělo být rozhodně rozšířeno
i na právnické osoby ve smyslu § 7 TOPO.
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Pozn. Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí Úřadu o uložení pokuty z důvodu porušení procesních předpisů
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Jak již bylo uvedeno výše v kapitole 4.1, ochrana hospodářské soutěže se soustředí
na několik oblastí. Trestní zákoník oproti správní úpravě ochrany hospodářské soutěže vypustil
například následující typy jednání: zákaz uzavírání kartelových vertikálních dohod,
zneužití dominantního postavení a porušení pravidel pro spojování podniků. 125 Trestní postih
tak hrozí pouze u jednání naplňujícího znaky zakázané dohody, konkrétně je trestáno uzavření
tzv. horizontální dohody. Na tomto místě je zřejmý záměr zákonodárce trestně postihovat typově
nejzávažnější projevy porušení pravidel hospodářské soutěže, které horizontální kartely dozajista
představují. Takový závěr je v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe, tak jak o ní již bylo
hovořeno v předchozích částech. Přesto si myslím, že by bylo vhodné se zamýšlet nad otázkami,
zda by se trestní postih neměl rozšířit i na jednání naplňující znaky výše uvedených protisoutěžních
jednání. Cílem mé diplomové práce je však zaměřit se na porovnání úpravy postihu horizontálních
kartelů, čemuž se věnuji v následujícím textu.
4.2.1. Objekt TČ

Objektem trestného činu dle § 248 odst. 2 al. 1 trestního zákoníku je především zájem
na dodržování pravidel hospodářské soutěže a zájem na dodržování zákazu uzavírat dohody,
které hospodářskou soutěž narušují. Negativní následky narušení hospodářské soutěže
prostřednictvím uzavření kartelové dohody dle § 3 odst. 1 ZOHS byly již popsány v úvodu
ke kapitole č. 4 výše v textu, kam si na ně dovoluji tímto odkázat.
4.2.2. Objektivní stránka TČ

Objektivní stránkou trestného činu dle § 248 odst. 2 al. 1 je porušení jiného právního
předpisu tím, že dojde k uzavření dohody o určení ceny, dohody o rozdělení trhu nebo uzavření
jiné dohody narušující hospodářskou soutěž se svým konkurentem. Posledním předpokladem
objektivní stránky tohoto trestného činu je, že jsou tím (i) někomu opatřeny ve větším rozsahu
neoprávněné výhody anebo (ii) způsobena ve větším rozsahu újma. Okamžikem dokonání tohoto
trestného činu je tak dle komentářové literatury126 chvíle, kdy nastane porucha dle předchozí věty,
a to vždy alespoň ve větším rozsahu. Nově stanovená skutková podstata tak počítá s porušením
a vyvoláním negativního následku, což je rozdílné východisko od staré úpravy dle zák. 140/1961
Sb., trestního zákoníku. 127 Nutno však dodat, že tehdejší úprava byla daleko obecnější,
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když hovořila pouze o porušení pravidel hospodářského styku a dále nijak nespecifikovala
způsoby narušení hospodářské soutěže. Pro celý § 248 trestního zákoníku nicméně platí,
že se jedná o poruchový trestný čin, tj. k poruše pro jeho dokonání musí dojít. 128
Je zřejmé, že současný trestní zákoník primárně postihuje nejzávažnější druhy kartelových
dohod, což jsou především dohody o určení ceny a rozdělení trhu. V souladu s výše uvedeným
výkladem v části 4.1.2.1 se jedná o tzv. hardcore kartely, které svými negativními důsledky patří
k těm nejškodlivějším narušením hospodářské soutěže.
V této souvislosti je však nutné se pozastavit u zákonné formulace nebo uzavření jiné
dohody narušující hospodářskou soutěž. Jak bylo vysvětleno v části 4.1.2 je pojem dohoda
v soutěžním právu chápán ve dvou rovinách, tj. (i) dohoda v užším smyslu jako výslovný projev
vůle dvou stran a (ii) dohoda v širším významu – tedy i jednání ve vzájemné shodě či rozhodnutí
sdružení soutěžitelů. Komentářová literatura129 uvádí, že formulaci v trestním zákoníku je nutno
chápat v tom smyslu, že § 248 odst. 2 al. 1 trestního zákoníku postihuje dohodu v širším významu,
tj. i jednání ve vzájemné shodě a rozhodnutí sdružení soutěžitelů. Sám autor komentáře130 označuje
takový výklad za extenzivní, nicméně i přesto nutný vzhledem k smyslu a účelu daného
ustanovení, tj. autor užívá především teleologický výklad.
Hlavním argumentem totiž má údajně být skutečnost, že trestní zákoník v § 248 odst. 2 al.
1 vysloveně odkazuje na uzavření dohody v rozporu s ZOHS, který pojímá pojem dohody v širším
významu, čímž je třeba vykládat i pojem uzavření jiné dohody narušující hospodářskou soutěž
v trestním zákoníku extenzivně. Šámal dále tvrdí, že rozšiřující výklad souvisí se snahou
zákonodárce postihnout prostřednictvím § 248 odst. 2 al. 1 trestního zákoníku pouze horizontální
kartely, tj. dohody mezi konkurenty působícími na stejné úrovni trhu, přičemž jeho úmyslem prý
však již nebylo zužovat postihování uzavírání dohod dle § 3 odst. 1 ZOHS. Pojetím dohody
v užším významu by tak totiž došlo k nedůvodnému vypuštění koluzivního jednání, které taktéž
patří k nejzávažnějším porušením pravidel hospodářské soutěže. Taková argumentace
je i víceméně v souladu s důvodovou zprávou k trestnímu zákoníku, která zdůrazňuje, že skutková
podstata směřuje především na tzv. hardcore kartely, tj. ty nejzávažnější typy narušení
hospodářské soutěže. Nelze však odhlédnout od skutečnosti, že autor komentovaného názoru
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a autor předlohy trestního zákoníku je tatáž osoba, o čemž svědčí i shodné použití argumentace
v obou dokumentech.
Jsem názoru, že ačkoliv by pojetí dle Šámala dávalo de lege ferenda smysl, současná
podoba § 248 odst. 2 al. 1 trestního zákoníku neposkytuje dostatečnou oporu pro tento extenzivní
výklad. Především se domnívám, že přijetím takového rozšiřujícího výkladu by došlo k porušení
zásady nullum crimen sine lege certa. Především lze mít pochybnost o dostatečně určitém
vymezení jednání naplňujícího znaky jednání ve vzájemné shodě, se kterým mají praktické
i doktrinální problémy specializované soutěžní orgány v rámci českého, ale i evropského
soutěžního práva. V praxi je kupříkladu velmi složité odlišovat zakázané jednání ve vzájemné
shodě od nezakázané tacitní koordinace na oligopolních trzích, 131 tj. na koncentrovaných trzích
s vysokými překážkami pro vstup, které se vyznačují několika silnými hráči, kteří velice promptně
reagují na jednání svých konkurentů, tudíž se v konečném důsledku může zdát, že jde o jednání
ve vzájemné shodě. Vzhledem k požadavku na předvídatelnost trestných činů (viz úvodní část 2.1)
jsem proto přesvědčen, že alespoň u jednání ve vzájemné shodě není splněna podmínka dostatečně
určitého a srozumitelného vymezení, aby jednající neměl pochybnosti o tom, kdy a za jakých
podmínek se jeho chování stává trestným. Z tohoto důvodu si myslím, že je v nynější podobě
trestního zákoníku nutno takový rozšiřující výklad odmítnout. V podkapitole 4.4 se dále zamýšlím
pomocí úvahy de lege ferenda nad potenciálním zněním této skutkové podstaty, které by plně
vyhovovalo potřebám ochrany hospodářské soutěže.
Domnívám se, že argumentem pro odmítnutí rozšiřujícího výkladu může být i samotná
stylistická úprava dotčeného ustanovení, kdy zákonodárce vyjmenovává dvě konkrétní podoby
zakázané dohody, tj. dohodu o cenách a rozdělení trhu, čímž dává určité vodítko, které dohody
mají být typově postihovány. Následné vyjádření nebo jiné dohody narušující hospodářskou
soutěž tak dle této úvahy dále nijak neimplikuje rozšiřující výklad pojmu dohoda, nýbrž se týká
pouhého druhového znaku těchto zakázaných dohod, tj. toho kterého předmětu, se dohody mají
týkat. Jinými slovy zákonodárce tím měl na mysli spíše vyjádření kvalitativní (co do konkrétního
předmětu dohody), nikoli kvantitativní (co do pojetí a množství forem dohod).
Současně je přinejmenším pozoruhodné si představit, že by zákonodárce trestně
nepostihoval uzavření vertikálního kartelu (vzhledem k formulaci „se svým konkurentem“),
ale postihoval by jednání ve shodě, jehož existenci a negativní důsledky je problematické
prokazovat i pro specializované soutěžní orgány. Na základě tohoto porovnání představuje totiž
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uzavření vertikální kartelové dohody týkající se podstatných okolností (jako například cenových
podmínek, odbytu, vyloučení jiných soutěžitelů atp.) daleko škodlivější jednání, které ovšem
trestněprávně postihováno není.
Použití legislativní zkratky je v tomto ohledu nežádoucí, neboť jednající není schopen
dostatečně přesně předvídat následky svého jednání a trestněprávní důsledky s ním spojené.
Tím je především narušen požadavek nullum crimen sine lege certa na trestněprávní normy.
Je proto otázkou, zda by se dalo uvažovat o aplikaci § 19 odst. 1 trestního zákoníku o právním
omylu. Samotný ZOHS, na který trestní předpis přímo odkazuje, nijak výslovně nestanoví
podmínky jednání ve vzájemné shodě, ty proto musíme dovodit pouze z judikatury, a to především
té evropské (viz část 4.1.2.3), či z právně nezávazných informačních listů Úřadu. Tato skutečnost
by byla argumentem pro okolnost, že jednající nejednal zaviněně. Je nutné však na druhou stranu
vyslovit argument, že každý soutěžitel má obecnou povinnost seznámit se s předpisy na ochranu
hospodářské soutěže, tj. ZOHS. Tento předpis se tak na každého soutěžitele vztahuje i včetně
úpravy zákazu kartelových dohod, jejíž součástí je i zákaz jednání ve vzájemné shodě. Ustanovení
o právním omylu by tak pravděpodobně nebylo s ohledem na § 19 odst. 2 trestního zákoníku
aplikovatelné.
I přesto se však domnívám, že pokud měl zákonodárce v úmyslu postihovat dohody
v širším smyslu, tj. i jednání ve vzájemné shodě a rozhodnutí sdružení soutěžitelů, měl tak učinit
zpřesňujícím vymezením skutkové podstaty v § 248 odst. 2 al. 1 trestního zákoníku.
Tím by předešel právní nejistotě a nutnosti extenzivního výkladu trestní normy, což je jev
v trestním právu obecně nežádoucí. Tento názor nakonec není ani nijak ojedinělý, neboť ho
potvrzuje například Jiří Kindl ve svém odborném článku, 132 kde upozorňuje, že samo soutěžní
právo nijak důsledně nevyužívá legislativní zkratku „dohoda“, která by pojímala (i) dohodu
v užším smyslu, (ii) jednání ve shodě a (iii) rozhodnutí sdružení soutěžitelů, tak jako to údajně
dělá trestní zákoník dle výkladu Šámala. Je prý sice pravda, že se hovoří o (i) dohodě stricto sensu
a (ii) dohodě largo sensu (ta by odpovídala pojetí dle Šámala), avšak nejedná se o legislativní
pojem, nýbrž určité didaktické zjednodušení, díky kterému lze srozumitelně uchopit všechna
kartelová jednání. Dle Kindla ZOHS ale i čl. 101 SFEU operují se všemi třemi formami koluze
samostatně a interpretace, že první jednání dle těchto předpisů zahrnuje v trestním zákoníku
všechna tři jednání, je nepřípustně extenzivní. Kindl totiž namítá, že jednotlivé formy kartelového
jednání vychází z jiných východisek a všechny mají svá specifika. Osobně se domnívám,
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že dle současného znění trestního zákoníku není možné trestně postihovat jednání ve vzájemné
shodě, byť však souhlasím, že de lege ferenda by tak tomu být mohlo, neboť jednání ve vzájemné
shodě také představuje vážné celospolečenské následky a jeho postižení by tak dle mého názoru
nebylo v rozporu se zásadou subsidiarity trestní represe.
Rád bych se na tomto místě ještě zmínil o poněkud problematickém pojetí pojmu „se svým
konkurentem“, neboť soutěžní právo pracuje s variantou nejen skutečného konkurenta,
ale i konkurenta potenciálního.133 To znamená, že i uzavření zakázané dohody se soutěžitelem,
který sice v čase uzavření dohody není přímým konkurentem, avšak který by bez větších obtíží
mohl být konkurentem, je považováno za zakázanou dohodu. Určení, zda se jedná o skutečného
či potenciálního konkurenta je taktéž založeno na vymezení relevantního trhu, jenž je předmětem
úvah správního orgánu. V současném znění trestního zákoníku však není tato okolnost dostatečně
přesně vymezena. Domnívám se však, že by mělo být trestně postihováno pouze jednání
skutečných konkurentů, neboť to představuje nejzávažnější narušení hospodářské soutěže.
V podkapitole 4.4 se v rámci úvahy de lege ferenda k této otázce dále vyjadřuji, včetně návrhu
možného řešení.
V neposlední řadě je vhodné uvést několik poznámek ke třetímu znaku trestného činu
uzavření kartelové dohody, tj. způsobení újmy ve větším rozsahu nebo opatření shodné
neoprávněné výhody. Je nutné si uvědomit, že výpočet výše újmy je u kartelového jednání velice
problematický. Jedním z jeho možných způsobů tak je určení tzv. kartelové přirážky,
která představuje výši nákladů, které bylo nutné navíc vydat za určitý produkt z důvodu existence
kartelu. V praxi se však jedná o velice obtížný ekonomický výpočet, který obvykle neprovádí ani
specializované soutěžní orgány. 134 V této souvislosti lze proto namítnout, zda přílišná
komplikovanost určení vzniklé újmy nepřispívá k velice malému množství případů trestních
postihů za tento trestný čin. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že podmínka vzniku újmy nad
50.000 Kč v základní skutkové podstatě je správným řešením s ohledem na zásadu subsidiarity
trestní represe, neboť je tak stanovena dělící linie mezi správním a trestním právem.
4.2.3. Pachatel TČ

Trestní zákoník používá ve spojení s pachatelem tohoto trestného činu obecný výraz
„kdo“. Z toho plyne, že obecně se trestného činu dle § 248 odst. 2 al. 1 trestního zákoníku může
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dopustit kdokoliv, tj. každá fyzická osoba (co se týče právnických osob, viz text níže). Na druhou
stranu je nutné si uvědomit, že okruh subjektů, na které se vztahují pravidla o ochraně hospodářské
soutěže, je daleko užší. Trestní zákoník navíc hovoří o zákazu uzavření kartelové dohody „se svým
konkurentem“, z čehož by logicky vyplývalo, že adresátem této normy jsou v konečném důsledku
pouze soutěžitelé na shodné úrovni trhu (tj. horizontální konkurenti). Takový výklad by ovšem byl
určitou nežádanou zkratkou, neboť v takovém případě by nebyli trestně postižitelní
např. zaměstnanci, zástupci či představitelé právnických osob, neboť ti sami o sobě soutěžitelé být
nemusí, ačkoli se na ně pravidla o zákazu kartelových dohod přímo vztahují. Zákon tak tímto
způsobem postihuje jednání i těchto osob, a to v případech, kdy uzavřou kartelovou dohodu
ve prospěch někoho jiného. I přesto lze shrnout, že pachatelem bude osoba, která má faktický vztah
k soutěžiteli a předpisy o dodržování hospodářských pravidel se na ni přímo vztahují. Tento závěr
nakonec vyplývá i z komentářové literatury. 135,136
V této souvislosti je však nutné upozornit na určitý nesoulad vyplývající ze skutečnosti,
že soutěžní právo operuje se subjekty kartelových dohod, kterými jsou „podniky“. Na základě této
logiky proto vyvolává určité pochybnosti následující právní konstrukce v trestním zákoníku.
Trestně odpovědné jsou podle ní totiž fyzické osoby, které sice uzavřely zakázanou dohodu,
avšak uzavřely je s jinou osobou, se kterou však nejsou ve skutečném konkurenčním vztahu.
Jinými slovy, dle soutěžního práva, na které však trestní zákoník odkazuje, konkurenty jsou
samotné právnické osoby (podniky), nikoliv jednotliví manažeři těchto podniků navzájem. 137
V podkapitole č. 4.4 uvádím možné řešení tohoto nesouladu v návrhu de lege ferenda.
Trestní odpovědnost právnických osob je samostatně upravena v zákoně č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a o řízení proti nim, („TOPO“), přičemž trestný čin dle
§ 248 odst. 2 trestního zákoníku je ve smyslu § 7 TOPO uveden jako výjimka, tudíž právnické
osoby za něj nemohou být trestně odpovědné. Jsem názoru, že se jedná o zásadní legislativní
nedostatek, neboť účastníky (a primárními beneficienty) kartelových dohod jsou především
právnické osoby. Domnívám se, že zákonodárce vynechal zařazení tohoto trestného činu
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s úmyslem oddělit trestní odpovědnost fyzických osob a správní odpovědnost právnických osob.
Musím však přesto vyjádřit hluboký nesouhlas s takovým postupem. Cílem trestního práva
je postihovat jednání, které je společensky nebezpečné a vysoce škodlivé. Není pochyb o tom,
že kartelové dohody představují jedny z nejzávažnějších projevů narušení hospodářské soutěže,
které má významné negativní důsledky na trh samotný, ostatní soutěžitele, ale především
i na samotné spotřebitele. V této souvislosti je zcela proti smyslu právní úpravy, aby takové
významné jednání právnických osob nebylo trestně postihováno. Tím spíše, pokud jsou právnické
osoby trestně odpovědné za jiné trestné činy, u nichž je jejich dopad v podobě celospolečenské
škodlivosti značně mírnější.
Jelikož právnické osoby nemohou být trestně odpovědné, je nutné se vypořádat
s hypotetickou situací, kdy by o uzavření kartelové dohody rozhodoval některý kolektivní orgán,
například valná hromada u společností s ručením omezeným či představenstvo u akciových
společností. Jak vyplývá z komentářové literatury,138 v takovém případě by přicházela v úvahu
individuální trestní odpovědnost osob, které hlasovaly daným způsobem. V této souvislosti
je z hlediska trestní odpovědnosti proto podstatné, když se tyto osoby hlasování zdrží, popřípadě
hlasují proti. Z praktického hlediska se však přesto bude jednat o velmi malé množství případů,
neboť jednání, jež splňuje znaky zakázané kartelové dohody v užším smyslu, je většinou
předmětem utajování, proto o něm kolektivní orgány hlasují jen ojediněle. V případech rozhodnutí
sdružení soutěžitelů se může jednat o častější fenomén, avšak v této souvislosti odkazuji na část
4.1.2.2 a 4.2.2, kde jsem upozornil na důvodné pochybnosti, zda by měl být pojem dohoda
interpretován v širším smyslu, tj. i včetně rozhodnutí sdružení soutěžitelů.
4.2.4. Subjektivní stránka TČ

Celý § 248 s ohledem na § 13 odst. 2 trestního zákoník je úmyslným trestným činem,
což znamená, že k odpovědnosti za tento trestný čin je vyžadován úmysl. Úmysl musí proto krýt
nejen samotné uzavření kartelové dohody, ale i způsobení následku, tj. způsobení újmy ve větším
rozsahu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelů, nebo opatření sobě nebo jinému ve větším rozsahu
neoprávněné výhody. V této souvislosti odkazuji na výklad v části 3.3.5, kde jsem se podrobně
zabýval subjektivní stránkou u trestného činu dle § 248 odst. 1 trestního zákoníku, a který je v této
souvislosti shodný i pro kartelové dohody.
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4.3. Související trestněprávní otázky
4.3.1. Program leniency obecně

Důležitou součástí soutěžního práva upravujícího kartelové dohody je tzv. institut
shovívavosti (angl. leniency), prostřednictvím něhož může účastník být zbaven odpovědnosti
za kartelovou dohodu, tj. bude mu prominuta celá pokuta (leniency I. typu) či určitá část – až 50
% (leniency II. typu). V praxi tím tak dochází k odtajňování existencí kartelových dohod jejími
účastníky, kteří Úřad přímo požádají o shovívavost (žádost o leniency). Existence programu
leniency tak mezi účastníky kartelů vnáší významné riziko, neboť kartelisté jsou udržováni
v neustálé nejistotě, zda nedojde k prozrazení kartelu a současně jsou vzhledem k hrozícím
vysokým pokutám motivováni tak učinit jako první. Z hlediska činností soutěžních orgánů se proto
jedná o velice efektivní nástroj pro odhalování a následné trestání zakázaných kartelových dohod,
neboť v naprosté většině se jedná o tajná jednání, jejichž existenci se běžnými prostředky nedaří
odhalovat. V této souvislosti je proto zřejmý převažující veřejný zájem na ochraně hospodářské
soutěže (konkrétně v odhalování kartelových dohod) před zájmem na individuálním potrestání
konkrétního účastníka za uzavření kartelu.
Podmínky pro udělení výjimky, tj. splnění programu leniency, jsou uvedeny v § 22ba
ZOHS,139 a které byly předmětem novely č. 360/2012 Sb. Stručně je lze shrnout tak, že pro splnění
podmínek leniency I. typu musí soutěžitel jako první Úřadu poskytnout veškeré informace vedoucí
k prokázání kartelu, na němž svou účast přiznává, současně však za podmínek nebyl-li
organizátorem tohoto kartelu a spolupracuje-li dostatečně během správního řízení s Úřadem.
Účastníkům kartelové dohody hrozí velmi vysoké pokuty, proto je i pro další účastníky velmi
výhodné připojit se k žádosti o leniency a začít s Úřadem ihned spolupracovat. Tito soutěžitelé
mohou splnit podmínky leniency II. typu, které spočívají v předložení podstatných informací
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Srov. § 22ba odst. 1 ZOHS: Jestliže Úřad uzná soutěžitele vinným z přestupku podle § 22 odst. 1 písm. b) nebo
podle § 22a odst. 1 písm. b),
a) upustí od uložení pokuty, pokud soutěžitel
1. jako první ze všech soutěžitelů předloží Úřadu informace a podklady o utajované horizontální dohodě,
které Úřad dosud nezískal a které odůvodňují provedení cíleného šetření na místě podle § 21f nebo § 21g anebo
prokazují existenci takové dohody podle tohoto zákona,
2. přizná účast na této dohodě,
3. nečiní nátlak na ostatní soutěžitele, aby se této dohody účastnili, a
4. ve správním řízení aktivně napomáhá objasnění případu, zejména poskytne Úřadu všechny jemu dostupné
podklady a informace o této dohodě, nebo
b) sníží pokutu, o jejíž výši informoval účastníky řízení ve sdělení výhrad, až o 50 %, pokud soutěžitel předloží
Úřadu informace a podklady o utajované horizontální dohodě, které mají významnou přidanou důkazní hodnotu
ve vztahu k důkazní hodnotě podkladů a informací Úřadem dosud získaných, a splní předpoklady podle písmene
a) bodů 2 až 4; přihlédne při tom k pořadí soutěžitelů, k době, kdy Úřadu informace a podklady o utajované
horizontální dohodě předloží, a k míře, v jaké informace a podklady posilují svou povahou nebo podrobností
možnost Úřadu prokázat utajovanou horizontální dohodu.
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(koncept tzv. significant added value), kterými významně přispějí k objasnění kartelu, například
ohledně jeho dalších účastníků, délky trvání, způsobu fungování atp. Tito žadatelé musí také splnit
podmínky dle § 22ba odst. 1, písm. a) body 2 – 4 ZOHS, které jsou shodné i pro leniency I. typu.
Kartelistům, kteří se připojí k žádosti až v průběhu, avšak i přesto poskytnou podstatné důkazy,
tak může Úřad pokutu výrazně snížit (až o 50 %).
4.3.2. Program leniency – trestněprávní úskalí před účinností § 248a

Z hlediska trestní odpovědnosti se však dlouho jednalo o velmi problematický institut,
neboť s ním trestní zákoník nijak nepočítal. Skutečnost, že se účastník (zejména právnická osoba)
rozhodl nahlásit svou účast v kartelu za účelem splnění programu leniency totiž nijak nevylučovala
trestní odpovědnost fyzických osob, které takovou dohodu uzavřely. To samozřejmě vedlo
k velice malému zájmu o nahlašování kartelů, což byl jev značně nežádoucí. 140 Odborná
veřejnost141 proto uvažovala o aplikaci již existujících trestněprávních principů na takovou situaci.
Prvním z nich byla myšlenka zániku trestní odpovědnosti účinnou lítostí rozšířením okruhu
trestných činů dle § 33 trestního zákoníku. Takové řešení by však nebylo příliš vhodné,
neboť by jen stěží mohly být splněny podmínky dle písm. a) a b). Vzhledem k tomu, že kartel
je nahlašován po určité době své existence, škodlivému následku trestného činu by již nešlo
zabránit a ani podmínka, spočívající v jeho zamezení či nápravě, by nemohla být splněna.
Nezbývalo než aplikovat zásadu subsidiarity trestní represe dle § 12 odst. 2 trestního
zákoníku za pomoci argumentu, že objektem trestného činu je především veřejný zájem na ochraně
hospodářské soutěže, tj. na odstranění narušení v podobě existence kartelu, a nikoliv samotné
potrestání kartelistů. Tím, že účastníci kartelu značně přispěli k odhalení, a tedy i k odstranění
závadného stavu, tak měl převážit zájem na obnoveném stavu hospodářské soutěže nad
potrestáním jejích účastníků. Přesto lze namítnout, že uvedená argumentace měla jisté nedostatky
v situacích, kdy se jednalo o mimořádně škodlivé kartely (ať již pro svou dlouhodobost či předmět
dohody jako např. extrémní deformace hospodářské soutěže), čímž kartelisté způsobili významné
narušení hospodářské soutěže, ač v konečném důsledku úspěšně splnili podmínky leniency.
Domnívám se, že za takových podmínek by již aplikace argumentace o subsidiaritě trestní represe
byla nad rámec svého smyslu a nebylo by pro ni ostatečné opory.
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Srov. např. Informační list Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 3/2013, Leniency a narovnání [online].
12. 12. 2013 [aktuální k 4. 7. 2018].
Dostupné z WWW: http://www.uohs.cz/download/Informacni_listy/2013/UOHS_Infolist-3-2013_web.pdf.
141
Srov. zejm. ŠÁMAL, P. Trestněprávní postih tzv. horizontálních kartelů podle nového trestního zákoníku. Sborník
XVIII. Karlovarské právnické dny. Praha : Linde, 2010, s. 179–192.
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V tomto smyslu šlo ještě uvažovat o využití procesní zásady oportunity dle § 172 odst. 2
písm. c) trestního řádu. Zásada oportunity totiž umožňuje zastavit trestní stíhání, pokud „vzhledem
k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl dotčen, způsobu provedení
činu a jeho následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k chování obviněného
po spáchání činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu,
je zřejmé, že účelu trestního řízení bylo dosaženo.“ Lze mít za to, že právě snaha kartelisty vedoucí
k odhalení kartelu a jeho spolupráce s Úřadem by byla důkazem o chování obviněného po spáchání
činu, které svědčí o dosaženém účelu trestního řízení.
Přestože bylo pomocí uvedené argumentace možné dosáhnout vynětí z trestní
odpovědnosti, jednalo se o velmi nejisté řešení záležející na individuálním posouzení orgánů
činných v trestním řízení. Byl proto velmi uvítán zákon č. 360/2012 Sb., který novelizoval nejen
ZOHS, ve kterém výslovně upravil podmínky pro splnění leniency žádosti, ale i trestní zákoník,
kde v § 248a zavedl zvláštní účinnou lítost ve vztahu k trestnému činu dle § 248 odst. 2 al. 1
trestního zákoníku.
4.3.3. § 248a – zvláštní ustanovení o účinné lítosti

Dle ustanovení § 248a trestního zákoníku platí, že „trestní odpovědnost za trestný čin
porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea první zaniká,
jestliže pachatel splní podmínky podle jiného právního předpisu na ochranu hospodářské soutěže
pro upuštění od uložení pokuty nebo pro snížení pokuty za účast na dohodě o určení ceny, dohodě
o rozdělení trhu nebo jiné dohodě narušující hospodářskou soutěž se svým konkurentem.“
Jedná se o okolnost způsobující zánik trestní odpovědnosti, která se řadí k dalším třem
ustanovením o zvláštní účinné lítosti u trestných činů dle § 197, 242 a 362 trestního zákoníku.
Jak již bylo uvedeno v části 4.3.2., trestní zákoník v § 33 upravuje podmínky obecné účinné lítosti,
které se v některých podstatných znacích od úpravy § 248a značně liší.
Obecná úprava účinné lítosti je založena na dobrovolném jednání pachatele, které spočívá
v zamezení či nápravě škodlivého následku trestného činu, nebo učinění oznámení v době,
kdy mohlo být škodlivému následku ještě zabráněno.142 Je nutné si uvědomit, že v případě splnění
podmínek pro leniency II. typu se nejedná o dobrovolnost, neboť účastníkovi kartelu je Úřadem
doručeno sdělení výhrad, na jehož základě se kartelista může rozhodnout připojit se k žádosti
o leniency a začít spolupracovat.

142

Srov. § 33 písm. a), b) trestního zákoníku.
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Shodným prvkem pro všechny zvláštní ustanovení o účinné lítosti v trestním zákoníku
je aktivní jednání pachatele. V případě § 248a je to velice zřejmé, neboť kartelista musí dostatečně
spolupracovat s Úřadem ve smyslu § 22ba odst. 1, písm. a) body 1, 2 a 4 ZOHS. Zajímavá otázka
vyvstává v souvislosti se skutečností, že právnické osoby nemohou být za tento trestný čin trestně
odpovědné (viz část 4.2.3). Účastníkem kartelu jsou v drtivé většině právnické osoby,
které následně i mohou žádat o leniency. S ohledem na trestní odpovědnost pouze fyzických osob,
tak musí pro splnění podmínek dle § 248a být dostatečně zřejmý zájem a aktivní jednání fyzických
osob, tj. těch, kteří se na kartelu podíleli, za účelem splnění podmínek leniency. V této souvislosti
starší judikatura143 stanovila, že při účasti více osob na trestném činu se musí podmínky účinné
lítosti posuzovat u každé takové osoby samostatně. Domnívám se shodně s autory uvedeného
komentáře, že takový závěr lze shodně aplikovat i na ustanovení § 248a, ačkoliv dokazování
skutečností, že některá z fyzických osob jednající za právnickou osobu se podílela na žádosti
o leniency více než jiná osoba (či některá se nepodílela vůbec), může v konečném důsledku
představovat pro orgány činné v trestním řízení mnohé praktické obtíže.
Dle názoru autorů komentářové literatury144 se § 248a trestního zákoníku vztahuje nejen
na program leniency, ale i na institut narovnání (angl. settlement) dle § 22ba odst. 2 ZOHS.
Zavedení institutu narovnání bylo provedeno již zmíněným zákonem č. 360/2012 Sb., kterým byl
ZOHS novelizován o program leniency a trestní zákoník o § 248a. Smyslem narovnání je snížit
pokutu soutěžiteli až o 20 %, který se k účasti na kartelu přiznal, pokud má Úřad za to,
že s ohledem na povahu a závažnost přestupku je takový postih dostatečný.145 Názor, že § 248a
dopadá i na institut narovnání je podle mého názoru velmi nesprávný. Domnívám se, že uvedený
závěr se opírá o jazykovou interpretaci § 248a trestního zákoníku, který sice hovoří o splnění
podmínek pro snížení pokuty za účast na zakázané dohodě, avšak z hlediska teleologického
výkladu by taková interpretace nedávala příliš smysl. Cílem institutu narovnání je v zásadě
ulehčení role Úřadu, který nabízí snížení sankce na oplátku za doznání k účasti na kartelu,
zejména tím, že kartelista nezpochybňuje právní či skutkové závěry šetření provedené Úřadem.
Postup při narovnání přitom nesouvisí s aktivním jednáním kartelisty, který by musel plně
spolupracovat s Úřadem a dokládat podstatné skutečnosti objasňující zakázanou dohodu. V tomto
se institut narovnání podstatně liší od leniency II. typu. V konečném důsledku je tak na základě
narovnání kartelista uznán vinným a pouze je mu snížena celková pokuta. Navíc jsem názoru,
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Srov. rozhodnutí R 3/1980 IN DRAŠTÍK, A., op. cit. sub 64, str. 1826.
DRAŠTÍK, A., op. cit. sub 64, str. 1822.
145
Srov. § 22ba odst. 2 ZOHS.
144
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že skutečnost podmiňující snížení celkové pokuty ještě nemá mít za následek zánik trestní
odpovědnosti.
Cílem § 248a trestního zákoníku je motivovat kartelisty ke spolupráci s Úřadem
při objasnění zakázané dohody. Spolupráce spočívá v dokládání velmi citlivých údajů a informací,
což je v konečném důsledku „odměněno“ upuštěním od pokuty či jejím snížení. Institut narovnání
tak má značné důsledky pro konkrétního účastníka kartelu, avšak na celkovém objasnění se nijak
neprojevuje. Jsem proto názoru, že § 248a se vztahuje pouze na podmínky leniency I. a II. typu,
a nikoliv na institut narovnání. Tento závěr navíc potvrzuje i důvodová zpráva k zák. č. 360/2012
Sb., kterým bylo ustanovení § 248a o účinné lítosti do trestního zákoníku zavedeno. Podle ní totiž
§ 248a trestního zákoníku reaguje na zavedení programu leniency dle § 22ba odst. 1 ZOHS, institut
narovnání v odst. 2 tak není nikterak zmíněn.
V neposlední řadě je také vhodné nastínit situaci, kdy se kartelista rozhodne ohlásit
zakázanou dohodu či se připojí k žádosti o leniency, a přesto nakonec nesplní všechny zákonné
podmínky pro udělení leniency. V takovém případě je pachatel i nadále trestně odpovědný,
jeho jednání a pohnutky směřující k objasnění kartelu však mohou představovat alespoň
polehčující okolnost dle § 41 písm. j), k), l) a m) trestního zákoníku při zvažování jeho viny
a trestu.
Ustanovení § 248a trestního zákoníku je z hlediska trestněprávní teorie pozoruhodné ještě
z dalšího důvodu, jenž má přesah do trestního práva procesního. S ohledem na § 9 trestního řádu
jsou orgány činné v trestním řízení oprávněny samostatně posuzovat předběžné otázky,
které se v řízení vyskytnou, a to s výjimkou otázek osobního stavu. V případě, že je však o některé
prejudiciální otázce již rozhodnuto soudem nebo jiným státním orgánem, jsou orgány činné
v trestním řízení tímto rozhodnutím vázány, s výjimkou otázek posouzení viny obviněného.
Jinými slovy to znamená, že v rámci trestního řízení si orgány činné v trestním řízení posuzují
vinu vždy samostatně. Zvláštní ustanovení o účinné lítosti však v § 248a stanoví, že trestní
odpovědnost zaniká, splní-li pachatel podmínky leniency. O závěru, zda byly kartelistou splněny
podmínky pro uznání programu leniency však rozhoduje Úřad na základě § 22ba ZOHS.
Nastává proto značně rozporuplná situace, neboť na tomto místě je trestní odpovědnost závislá
na rozhodnutí správního orgánu. Taková situace je však s ohledem na komentářovou literaturu146
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Srov. ŠÁMAL, P. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7400-465-0. str. 172. „V žádném případě však není orgán činný v trestním řízení vázán takovým
stanoviskem správního orgánu, které má podstatný význam pro posouzení viny obviněného, a proto se od něj
může odchýlit, jestliže zvláštní právní předpisy nebo/a jiné důkazy jeho správnost zpochybňují.“
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z hlediska trestního práva nepřijatelná, neboť orgány činné v trestním řízení nemohou být vázány
správním rozhodnutím, které se týká posouzení viny.
Domnívám se, že v souladu s trestněprávní doktrínou je potřeba ustanovení § 248a
vykládat tím způsobem, že orgány činné v trestním řízení si mohou samostatně posoudit nejen
skutečnost, zda byl kartelista vinen uzavřením zakázané dohody, ale i okolnost, zda byly
dostatečně splněny podmínky leniency programu. V tomto smyslu by však mohla nastat situace,
kdy ač kartelista splnil program leniency, přesto bude trestně odpovědný, neboť orgány činné
v trestním řízení si posoudí otázku viny a splnění podmínek pro aplikaci účinné lítosti rozdílně než
Úřad. Jsem názoru, že taková interpretace je poměrně nešikovná, neboť se tím oslabuje účinnost
zavedeného ustanovení o účinné lítosti, což je zřejmě v rozporu s jejím zamýšleným účelem.
Důvodem je přetrvávající právní nejistota, která již před zavedením § 248a do trestního zákoníku
snižovala efektivnost leniency programů s ohledem na hrozící trestněprávní sankce.
Přesto se myslím nejedná o legislativní mezeru, neboť se podle mého názoru nabízí prostor
pro argumentaci, že v případě splnění programu leniency by v trestním řízení musel státní zástupce
řízení zastavit dle § 172 odst. 1, písm. f) trestního řádu, a to z důvodu zániku trestnosti činu.
Stejným způsobem by eventuálně měl rozhodnout i soud zproštěním obžaloby dle § 226 písm. e)
trestního řádu. Tento závěr navíc potvrzuje i komentářová literatura,147 dle které mohou zánik
trestnosti způsobit pouze důvody účinné lítosti (obecné dle § 33 i zvláštní dle § 197, 242 a 362
trestního zákoníku) a zánik trestnosti pokusu, přípravy a účastenství. Komentář sice nezmiňuje
expressis verbis § 248a trestního zákoníku, ale to lze snadno zdůvodnit starším datem vydání
tohoto komentáře, které dosud nereflektuje novelu trestního zákoníku. Přesto bohužel prozatím
neexistuje žádná judikatura, která by vnesla více právní jistoty do aplikace § 248a trestního
zákoníku.
4.4. Dílčí závěr a návrh de lege ferenda
Vzhledem k výše uvedeným argumentům je zřejmé, že především výklad pojmu dohoda
(srov. část 4.1.2) může působit mnohé obtíže. Domnívám se, že údajné použití legislativní zkratky
„nebo jinou dohodu narušující hospodářskou soutěž“, které zahrnuje dohodu largo sensu je velmi
nevhodné. Aplikace extenzivního výkladu je dle mého názoru v rozporu se zásadou nullum crimen
sine lege certa, neboť takové vymezení skutkové podstaty dle § 248 odst. 2 al. 1 není dostatečně
určité. Pokud měl zákonodárce záměr trestně postihnout i jednání ve vzájemné shodě a rozhodnutí
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Srov. tamtéž, str. 2817.
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sdružení soutěžitelů, měl tak učinit výslovně, aby se předešlo právní nejistotě. Níže proto navrhuji
nové znění předmětné skutkové podstaty, které dle mého názoru reaguje na zmiňované nedostatky.
Jako zásadní nedostatek trestněprávní úpravy považuji absenci trestní odpovědnosti
právnických osob s ohledem na § 7 TOPO. Z praktického hlediska je nepochopitelné, že právnické
osoby dnes nemohou být pachatelem tohoto trestného činu, ačkoliv jsou to právě ony,
které kartelové dohody v drtivé většině uzavírají a v čí prospěch k tomuto jednání dochází.
Domnívám se, že právě tento trestný čin by měl být jedním z úhelných kamenů trestní
odpovědnosti právnických osob, neboť jeho prostřednictvím dochází k těm nejzávažnějším
následkům páchaných právnickými osobami. Tomu by i odpovídalo pojetí nezávislé a souběžné
trestní odpovědnosti právnických a fyzických osob. Navíc, podíváme-li se na ostatní trestné činy
uvedené v § 7 TOPO, je zřejmé, že se ve většině jedná o činy, kterých se právnická osoba vzhledem
ke svému nehmotnému charakteru dopustit ani nemůže. Je proto velmi překvapující, že je uzavření
kartelové dohody mezi tyto výjimky přesto stále zařazeno.
V rámci úvah de lege ferenda bych se přiklonil k výslovnému rozšíření trestní sankce
i na další jednání, která významně narušují hospodářskou soutěž. Jsem si dobře vědom skutečnosti,
že samotné zavedení nových trestných činů ještě zpravidla nezajistí rapidní snížení kriminality.
I přesto věřím, že vzhledem k úloze trestního práva, jakožto prostředku postihujícího společensky
škodlivá jednání, by bylo vhodné rozšířit trestní odpovědnost i na kartelové vertikální dohody.
Současně se záměrem vyjasnit problémy s interpretací pojmu dohoda jsem se rozhodl expressis
verbis uvést i další formy koluzivního jednání, která mají významné negativní následky
na hospodářskou soutěž.
S ohledem na uvedené závěry bych proto de lege ferenda navrhl následující znění § 248
trestního zákoníku.
§ 248 Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
(2) Kdo poruší jiný právní předpis na ochranu hospodářské soutěže tím, že se dopustí
a) uzavření horizontální nebo vertikální dohody,
b) jednání, jež má znaky jednání ve vzájemné shodě, nebo
c) přijetí rozhodnutí sdružení soutěžitelů,
které se týká zejména určení cen, obchodního vedení či rozdělení trhu
a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, nebo opatří
tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
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Navrhované znění by bylo stále součástí § 248 trestního zákoníku s názvem Porušení
předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, neboť se tam systematicky velice dobře hodí.
Současně má za cíl s ohledem na zásadu nullum crimen sine lege certa dostatečně přesně vymezit
jednání, které je skutkovou podstatou trestného činu. Domnívám se, že i z hlediska přehlednosti
je vhodnější, aby každý jednotlivý trestný čin v § 248 měl vlastní odstavec. Za tímto účelem bych
proto nekalé soutěži ponechal první odstavec, čímž by zakázané dohody měly následně druhý
samostatný odstavec (trestné činy dle současného § 248 odst. 2 al. 2 a 3 by též měly vlastní
odstavce, tj. 3 a 4).
V navrženém znění byla též vypuštěna současná formulace „se svým konkurentem“, neboť
jak bylo uvedeno v části 4.1.1, soutěžní právo je založeno na pojmu podniků, jakožto subjektů
zakázaných dohod. V tomto smyslu proto dle soutěžního práva nejsou konkurenty jednotliví
manažeři navzájem. Trestní norma, postihující právě tyto manažery, kteří se dopouští uzavření
dohod, tak v současné době odkazuje na poněkud odlišný koncept, který však v konečném
důsledku nedává logický smysl. Domnívám se proto, že z hlediska racionální návaznosti obou
právních norem je lepším řešením, aby bylo sousloví „se svým konkurentem“ z textu trestního
zákoníku vyřazeno. Skutečnost, že má být trestně postihováno uzavření kartelů se svým
konkurentem, je v mnou navrhovaném řešení dostatečně vyjádřena použitím termínu horizontální
dohoda (k tomuto pojmu srov. část 4.1.2.1).
Na tomto místě však také musím připomenout, že soutěžní právo pracuje nejen s pojmem
skutečného, avšak i potenciálního soutěžitele. V této souvislosti se domnívám, že v souladu
se zásadou subsidiarity trestní represe by mělo být postihováno pouze jednání ve smyslu skutečné
soutěže, tj. dohody mezi skutečnými konkurenty, neboť ty zpravidla představují nejvážnější
narušení hospodářské soutěže. Je zřejmé, že pro úplné a ideální legislativní řešení dle zásady
nullum crimen sine lege certa by měla být i tato okolnost dostatečně přesně vymezena v trestní
normě. Nicméně jsem názoru, že pokus o takové legislativní vyjádření by byl v konečném
důsledku poněkud nešikovný, neboť by vyžadoval definování pojmů skutečné a potenciální
soutěže, což by zřejmě vedlo k nežádoucímu znepřehlednění trestní normy. Domnívám se,
že na tomto místě proto vyvstává důležitá interpretační a aplikační úloha výše zmíněné
trestněprávní zásady subsidiarity trestní represe, jako určitého korektivu. Především důležitá
je potom role soudů, které by měly tuto skutečnost brát v potaz, a v rámci rozhodovací praxe
nastavit a precizovat daná pravidla. 148 Shodně by tímto návrhem byl vyřešen i problém nastíněný

148

Ostatně tak jako je tomu právě v samotném soutěžním právu, kde rozhodovací praxe představuje nepominutelný
zdroj interpretace dotčených předpisů.
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v části 4.1.1 a 4.2.3, spočívající v otázce adresátů soutěžněprávní normy a trestněprávní normy.
Vypuštěním pojmu „se svým konkurentem“ tak dojde k souladu se soutěžněprávní teorií a praxí.
Ačkoliv v části 4.2.2 byla naznačena značná interpretační úskalí s pojmem
„jednání ve vzájemné shodě“, domnívám se, že tyto problémy především vyvstávaly v souvislosti
s pochybností, zda má pojem dohody v současném trestním zákoníku vůbec zahrnovat i tuto formu
jednání či nikoliv. Tím, že by bylo toto jednání expressis verbis uvedeno v trestním zákoníku
dle navrhovaného znění, by tak byl splněn požadavek dostatečné určitosti trestní normy.
Současně je zřejmé, že jednání ve vzájemné shodě představuje závažné narušení hospodářské
soutěže a jako takové se jej proto v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe hodí zahrnout
do předmětné skutkové podstaty. Skutečnost, že jde o jednání, které je značně náročné odhalit
a efektivně potrestat, by neměla být důvodem pro vypuštění z dosahu trestní odpovědnosti.
Myslím, že navrhované znění splňuje svůj účel, neboť přesněji vymezuje pojem zakázané
dohody. Současně nepředstavuje příliš kazuistickou úpravu, neboť i nadále odkazuje primárně
na ZOHS, jenž stanoví podrobnosti a konkrétní znaky zakázaných dohod. Jedná se totiž stále
o normu s blanketní dispozicí. Co se týče trestněprávní sankce, tu jsem ponechal shodnou, přičemž
kvalifikované skutkové podstaty by stanovily přísnější potrestání, jako je tomu však již nyní
(tj. v navrhovaném znění by pravděpodobně šlo nově o odstavce 6 a 7).
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Závěr
V této diplomové práci jsem se zabýval trestným činem dle § 248 trestního zákoníku,
především jsem se však zaměřil na první dvě skutkové podstaty, tj. nekalou soutěž a zakázané
kartelové dohody. Vzhledem ke struktuře trestní normy, která je založena na blanketní dispozici,
tj. odkazuje na ostatní právní předpisy (občanský zákoník a ZOHS), představují obě jednání velmi
komplexní oblasti, jejichž vyčerpávající analýza by mohla tvořit samostatné odborné publikace.
Je proto škoda, že současná odborná právnická literatura dosud takovou obsáhlou práci nenabízí.
Dovolím si tvrdit, že význam ochrany hospodářské soutěže je na vzestupu a lze proto očekávat
nárůst zájmu o řešení mnohých právních otázek spojených s interpretací a aplikací daných
předpisů.
Co se týče úpravy trestného činu nekalé soutěže, dospěl jsem k názoru, že současné znění
je v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe, a to především proto, že trestní zákoník
vyžaduje naplnění generální klauzule za současného naplnění alespoň jednoho ze zvláštních typů
nekalé soutěže. Z toho důvodu je postihováno jednání, které lze označit jako společensky více
škodlivé. Je správné, že pro vznik trestní odpovědnosti nepostačuje pouhé naplnění znaků
generální klauzule, jako tomu bylo za předchozí úpravy, neboť poté by nebyl zcela splněn
ani požadavek nullum crimen sine lege certa. O nezastupitelné funkci generální klauzule nekalé
soutěže jsem však důkladně hovořil v části 3.1.4. V rámci stručného porovnání úpravy nekalé
soutěže v ČR s Německem a Rakouskem jsem došel k závěru, že česká úprava je dostatečná,
ačkoli je tak nekalá soutěž upravena napříč několika předpisy, čímž se právě tento přístup liší
od zmíněných zahraničních úprav. Současně jako další faktor ve prospěch splněné zásady
subsidiarity trestní represe považuji skutečnost, že pro trestní odpovědnost musí dojít ke vzniku
újmy149 v určené výši. Jak k tomu uvádím v podkapitole 3.6, je takový požadavek pro trestní
normu správný, ačkoli z praktického hlediska mohou vznikat obtíže s přesným vyjádřením vzniklé
újmy.
Nejsem naopak názoru, že by bylo nutné zahrnovat dotěrné obtěžování mezi zvláštní typy
nekalé soutěže do trestního zákoníku. Takový krok by zřejmě neobstál s ohledem na zásadu
subsidiarity trestní represe, neboť dle mého názoru by běžný projev dotěrného obtěžování
ve smyslu § 2986 občanského zákoníku nedosahoval intenzity, kdy by bylo nutné vyvozovat
trestní

odpovědnost.

Naopak,

pokud

by

obtěžování

překročilo

únosnou

hranici,

dalo by se uvažovat o aplikaci § 354 trestního zákoníku, tj. trestného činu nebezpečného

149

Pozn.: újmou na tomto místě mám na mysli i opatření neoprávněné výhody.
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pronásledování. V tomto ohledu se proto musí projevit charakter trestního práva jako nástroje
ultima ratio, neboť smyslem trestního práva není a nemá být pouhé kopírování jiných předpisů.
Co se týče dalšího návrhu de lege ferenda, myslím, že by bylo vhodné sjednotit terminologii
trestního

a občanského zákoníku.

Jak jsem však uvedl v podkapitole 3.6, nejedná

se o terminologické nepřesnosti, které by zásadně bránily možnost aplikace, avšak sjednocení
by napomohlo větší jistotě a zpřesnilo současný stav.
Druhá polovina mé diplomové práce se týká kartelových dohod, kdy jsem nejprve
analyzoval primární předpisy, tj. ZOHS a příslušné předpisy EU, a následně trestněprávní normu,
která na primární předpisy svou blanketní dispozicí odkazuje. Je nutno opět zopakovat, že soutěžní
právo představuje velice složitou problematiku, kterou nelze nijak účinně zkrátit pro účely
trestního práva. V konečném důsledku je tak aplikován extenzivní výklad, který je však
z trestněprávního hlediska velice problematický. Z tohoto důvodu jsem uvedl pochybnost
o zahrnutí dohod v širším významu (tj. včetně jednání ve shodě a rozhodnutí sdružení soutěžitelů)
do skutkové podstaty trestného činu dle § 248 odst. 2 al. 1 trestného zákoníku.
Z hlediska požadavku nullum crimen sine lege certa obsahuje kartelový trestný čin mnohé
mezery a nepřesnosti, na jejichž základě je výklad a následně aplikace trestní odpovědnosti
přinejmenším ztížena. Je tak nutné například zmínit odlišný koncept soutěžního práva,
kdy adresáty právních norem jsou tzv. podniky, zatímco adresátem trestněprávní normy jsou
fyzické osoby. Z toho důvodu je nutné aplikovat § 114 trestního zákoníku, ačkoli takové řešení
přesto zanechává určité pochybnosti. Obdobně jako u nekalé soutěže i u kartelových dohod spatřuji
zřejmé praktické potíže s přesným určováním vzniklé újmy. Potenciální řešení konkrétních
sporných bodů jsem de lege ferenda navrhl v podkapitole 4.4.
Jako zásadní nedostatek de lege lata považuji absenci trestní odpovědnosti právnických
osob za tento trestný čin. Z hospodářského hlediska představuje uzavření kartelových dohod jedno
z nejškodlivějších jednání, které má významné celospolečenské následky. Vzhledem k úloze
trestního práva, které má plnit funkci odstrašující, ale i funkci represe, měly by i právnické osoby
být trestně odpovědné, a tento trestný čin by proto měl být vypuštěn z výjimek dle § 7 TOPO.
Naopak jako obecně pozitivní vnímám zavedení ustanovení o zvláštní účinné lítosti v § 248a
trestního zákoníku. Je nutné však dodat, že institut leniency i přesto vyvolává mnohé sporné
otázky, které jsem rozebral v podkapitole 4.3.
Co se týče trestního postihu kartelových dohod, není v této oblasti dostupná prakticky
žádná soudní rozhodovací praxe, ze které by šlo vycházet při praktické analýze trestní normy.
Jsem však přesvědčen, že se tento trend bude postupně měnit a časem se budou objevovat první
trestní postihy za uzavření kartelových dohod.
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Seznam použitých zkratek
ČR

Česká republika

ESD

Evropský soudní dvůr

Generální klauzule

generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu § 2976
občanského zákoníku

Kartelový zákon

zákon č. 141/1933 Sb. z. a n., o kartelech a soukromých
monopolech

Komise

Evropská Komise

NS

Nejvyšší soud ČR

NSS

Nejvyšší správní soud ČR

Pařížská úmluva

Pařížská unijní úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví
z roku 1883

SDEU

Soudní dvůr Evropské unie

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

TČ

trestný čin

TOPO

zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim

Trestní zákoník

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších
předpisů

Trestný čin nekalé soutěže

trestný čin spočívající v porušení jiného předpisu o nekalé
soutěži (tj. občanského zákoníku) ve smyslu § 248 odst. 1
trestního zákoníku

Úřad

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

UWG

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Německý zákon
proti nekalé soutěži)

Zákon proti nekalé soutěži

zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži

ZOHS

zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže
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Abstrakt
Trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
Tato diplomová práce se zabývá trestným činem porušení předpisů o pravidlech
hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku. Tento trestný čin zahrnuje čtyři samostatné
skutkové podstaty, přičemž autor se zaměřuje pouze na skutkovou podstatu nekalé soutěže
a uzavření kartelových dohod.
V první kapitole se autor stručně věnuje historickému vývoji, který je pozoruhodný
především s ohledem na prvorepublikovou úpravu. Význam tohoto právního období spatřuje
v tom, že tehdejší zákon proti nekalé soutěži byl jistým zdrojem i pro současnou úpravu
v občanském zákoníku. Současně chtěl autor upozornit na tehdejší úlohu právní úpravy
kartelových dohod, která je v porovnání s dnešní situací zcela odlišná.
Po obecné charakteristice předmětného trestného činu ve smyslu systematického zařazení
a výkladu jeho základních pojmů autor v druhé kapitole představuje dvě trestněprávní zásady,
tj. subsidiaritu trestní represe a požadavek nullum crimen sine lege certa, v jejichž světle obě
skutkové podstaty v rámci celé diplomové práce zkoumá.
Ve třetí kapitole se již autor zabývá komplexní analýzou nekalé soutěže, přičemž hlavní
důraz klade na existenci a úlohu tzv. generální klauzule nekalé soutěže. Autor postupuje tím
způsobem,

že

nejprve

představuje

mimotrestní,

tj.

civilní úpravu

nekalé

soutěže,

jež je východiskem pro trestněprávní předpis, a poté důkladně zkoumá trestněprávní úpravu
postupnou charakteristikou všech typových znaků trestného činu. Autor dále upozorňuje
na odlišné pojetí v rámci zahraniční úpravy, konkrétně porovnává německý a rakouský zákon proti
nekalé soutěži. Zjištěná východiska z této části poté aplikuje v rámci detailního rozboru aktuálního
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. V dílčím závěru tak autor nakonec dochází k názoru,
že ačkoliv se objevují určité menší nesoulady, jejichž řešení je de lege ferenda navrhováno,
je dnešní úprava nekalé soutěže v právním řádu České republiky dostatečná a dobře obstojí i ve
světle obou zmíněných zásad.
Ve čtvrté kapitole autor obdobným způsobem zpracovává trestný čin uzavření zakázané
dohody dle § 248 odst. 2 alinea 1 trestního zákoníku. Stejně jako ve třetí kapitole i zde pokládá
za nutné vysvětlit a stručně popsat východiska mimotrestní úpravy a až poté se zabývá důkladnou
analýzou tohoto trestného činu. V případě soutěžního práva autor poukazuje na rozsáhlou
rozhodovací praxi evropských i českých soutěžněprávních autorit, jež je zásadním zdrojem
pro výklad a aplikování daných pravidel. Dále upozorňuje na mnohé odlišné koncepty,
které při pouhém odkazu prostřednictvím blanketního ustanovení trestního zákoníku působí
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praktické i teoretické problémy. Mezi zásadní otázky patří zejména interpretace pojmu dohoda,
kdy ji část odborné veřejnosti má tendenci vykládat poměrně extenzivně. Autor uvádí mnohé
argumenty rozporující toto pojetí, a to znovu i s ohledem na požadavek nullum crimen sine lege
certa. Nemožnost vzniku trestní odpovědnosti za tento trestný čin považuje za další podstatný
nedostatek současné úpravy de lege lata. V neposlední řadě se autor zabývá institutem leniency
a jeho vztahem k trestnímu právu. Závěrem se autor snaží de lege ferenda nalézt vhodná řešení
rozpracovaných problémů prostřednictvím nového návrhu znění trestného činu uzavření kartelové
dohody.

Klíčová slova: pravidla hospodářské soutěže, nekalá soutěž, kartelová dohoda.
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Abstract
The crime of breach of regulations on rules of economic competition
This thesis deals with the crime of breach of regulations on rules of economic competition
under section 248 of the Criminal Code. This section consists of four separated crimes, where the
author focuses only on the crime of unfair competition and the crime of conclusion of cartel
agreement.
In the first chapter the author concisely describes the historical background which
is notable especially for legislation from period of the First Czechoslovak Republic. The author
considers its significance mainly since the then Unfair Competition Act has been a source for the
current provisions on unfair competition in the Civil Code. Moreover, the author intended to point
out a very different rationale and approach to cartels under the then Act on Cartels in comparison
with contemporary legal situation.
After a general description of the elements of the crime in question in sense of systematic
classification and introduction of its main issues the author presents two criminal law principles,
i.e. subsidiarity of prosecution in criminal law and requirement of nullum crimen sine lege certa.
The author examines both crimes in the light of these two principles throughout his whole thesis.
In the third chapter the author inquires into legal analysis of unfair competition where
he puts emphasis on existence and importance of so-called general clause of unfair competition.
The author firstly introduces provisions of other legal branches, i.e. civil provisions which serve
as the basis for the Criminal Code and then he thoroughly assesses criminal provisions on unfair
competition by subsequent analysis of all elements of crime. Furthermore, the author points out
a different approach to unfair competition in foreign legal systems, in particular he compares
German and Austrian Unfair Competition Act. Previous conclusions are then applied on detailed
analysis of the current judgement by the Highest Court of the Czech Republic. Finally, the author
comes to intermediate conclusion that despite of existence of certain marginal discrepancies,
for which he also provides solution under de lege ferenda consideration, the current Czech
provisions on unfair competition are sufficient and stand the test of the requirements laid down by
the two principles mentioned above.
In the fourth chapter the author adopts a similar approach to the crime of conclusion
of cartel agreement under Section 248 (2) alinea 1 of the Criminal Code. Even in this chapter
he considers as important to explain and aptly describe the basis of non-criminal provisions
and then he inquires into a thorough analysis of this crime. In case of competition law, the author
emphasises large body of case law that has originated from practise of European and Czech
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competition authorities and which is essential basis for interpretation and application
of competition rules. Furthermore, the author enumerates number of legal institutes that diverse
between standard competition law and criminal law. Mere application of these competition law
concepts on criminal cases thus results in practical and theoretical problems. Interpretation
of “agreements” belongs between these essential issues since a substantial number of legal
scholars from criminal law area tend to interpret this concept extensively. The author puts forward
many legal arguments that disapprove this extensive approach, e.g. again also in light of nullum
crimen sine lege certa requirement. Fact that legal persons are not liable for this crime
is by the author considered as another imperfection of the current legal provisions. Moreover,
the author is concerned with leniency and its connection with criminal law provisions. Finally,
the author attempts to find a suitable solution for given issues by draft of new wording of the crime
of cartel agreements.

Key words: rules of economic competition, unfair competition, cartel
agreement.
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