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HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

 

 

 Snaha subjektů nabídky a poptávky na trhu s 
výrobky a službami dosáhnout určitých výhod 
před ostatními v oblasti hospodářských výsledků 
při vzájemném ovlivňování jejich hospodářské 
činnosti 

 Může probíhat v rovině HORIZONTÁLNÍ – mezi  
účastníky stejného postavení na trhu nebo 
VERTIKÁLNÍ – účastníci mají postavení rozdílné 



HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

 

 

 Podmínkou hospodářské soutěže je existence více 

subjektů na trhu a jeho transparentnost 

 Ovlivňuje ji ekonomický rozvoj, koupěschopnost, 

právní regulace, dostatek či nedostatek výrobků 

 Soutěžitel – FO nebo PO, která se účastní 

hospodářské soutěže 



PRÁVNÍ NORMY UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA HS 

Regulérnost soutěžní činnosti je 
zajišťována soustavou právních norem, 
které brání tomu, aby účast v 
hospodářské soutěži byla zneužita. 

Dělí se na 2 skupiny: 

• Normy, které směřují proti nekalé soutěži (jsou 
obsaženy v občanském zákoníku) 

• Normy, které směřují proti nedovolenému 
omezování hospodářské soutěže (jsou obsaženy v 
zákoně č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské 
soutěže) 



NEKALÁ SOUTĚŽ 

 

 Jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu 

s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit 

újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům 

 Jde nejen o protiprávní jednání, ale i o jednání 

nedbalostní 

 Nekalá soutěž se zakazuje 



FORMY NEKALÉ SOUTĚŽE 

Klamavá reklama 

Klamavé označení 
zboží a služeb 

Vyvolání nebezpečí 
záměny 

Parazitování na 
pověsti závodu, 

výrobků či služeb 



FORMY NEKALÉ SOUTĚŽE 

Podplácení  

Zlehčování  

Srovnávací reklama 

Porušení obchodního 
tajemství 

Ohrožení zdraví nebo 
životního prostředí 
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