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§ 2894–§ 2990 HLAVA III – Závazky z deliktů

funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napo-
dobitel učinil veškerá opatření, která lze na něm požado-
vat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň pod-
statně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat 
nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení se 
soutěžitelem, jeho závodem, pojmenováním, zvláštním 
označením nebo s výrobkem či výkonem jiného soutěži-
tele.

§ 2982
Parazitování na pověsti

Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku 
nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro vý-
sledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož 
by soutěžitel jinak nedosáhl.

§ 2983
Podplácení

Podplácením ve smyslu tohoto zákona je jednání, 
jímž

a) soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo 
jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v pracovním 
poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo na-
bídne, slíbí či poskytne jakýkoliv prospěch za tím 
účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na úkor 
jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele 
přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži, 
anebo

b) osoba uvedená v písmenu a) přímo či nepřímo žádá, 
dá si slíbit nebo přijme za stejným účelem jakýkoliv 
prospěch.

§ 2984
Zlehčování

(1) Zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel uvede 
nebo rozšiřuje o poměrech, výkonech nebo výrobku jiné-
ho soutěžitele nepravdivý údaj způsobilý tomuto soutěži-
teli přivodit újmu.

(2) Zlehčováním je i uvedení a rozšiřování pravdivé-
ho údaje o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného sou-
těžitele, pokud jsou způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit 
újmu. Nekalou soutěží však není, byl-li soutěžitel k tako-
vému jednání okolnostmi donucen (oprávněná obrana).

§ 2985
Porušení obchodního 

tajemství
Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž jed-

nající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe 
nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může 
být využito v soutěži a o němž se dověděl

a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo 
přístupným na základě jeho pracovního poměru 
k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, 
popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem 
nebo jiným orgánem povolán, nebo

b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.

§ 2986
Dotěrné obtěžování

(1) Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o soutěži-
teli, zboží nebo službách, jakož i nabídka zboží nebo slu-
žeb s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické 
pošty nebo podobných prostředků, ačkoli si takovou čin-
nost příjemce zjevně nepřeje, nebo sdělování reklamy, při 
kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž 
ho lze zjistit, a neuvede, kde příjemce může bez zvlášt-
ních nákladů přikázat ukončení reklamy.

(2) Rozesílá-li se reklama na elektronickou adresu, 
kterou podnikatel získal v souvislosti s prodejem zboží 
nebo poskytnutím služby, nejde o dotěrné obtěžování, po-
kud podnikatel tuto adresu používá k přímé reklamě pro 
vlastní zboží nebo služby a druhá strana reklamu nezaká-
zala, ačkoli ji podnikatel při získání adresy i při každém 
jejím použití k reklamě zřetelně upozornil na právo přiká-
zat bez zvláštních nákladů ukončení reklamy.

§ 2987
Ohrožení zdraví nebo 

životního prostředí
Ohrožení zdraví nebo životního prostředí je jednání, 

jímž soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže 
tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobek nebo pro-
vádí výkon ohrožující zájem na ochraně zdraví nebo ži-
votního prostředí chráněný zákonem, aby tak získal pro 
sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiného soutěžitele 
nebo zákazníků.

Ochrana proti nekalé soutěži

§ 2988
Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo 

nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se ne-
kalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále 
může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu ško-
dy a vydání bezdůvodného obohacení.

§ 2989
(1) Právo, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo 

aby odstranil závadný stav, může mimo případy uvedené 
v § 2982 až 2985 uplatnit též právnická osoba oprávněná 
hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků.

(2) Uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel zdržel 
nekalé soutěže nebo aby odstranil závadný stav a jde-li 
o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo 
v § 2987, musí rušitel prokázat, že se nekalé soutěže ne-
dopustil. Uplatní-li spotřebitel právo na náhradu škody, 
musí rušitel prokázat, že škoda nebyla způsobena nekalou 
soutěží.

§ 2990
Ochrana proti omezování soutěže

Osoba, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno ne-
dovoleným omezením soutěže, má práva stanovená 
v § 2988.
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