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Úvod  

Reklama je celosvětovým fenoménem dnešní doby. Její podstatou je, že obsahuje 

informaci, která je za účelem propagace určité produkce nebo subjektu distribuována 

vybranými komunikačními kanály. Nárůst významu informace, jež je zásadním 

způsobem schopna ovlivňovat rozhodování jedinců nebo ekonomický úspěch, a expanze 

internetu a jeho komercializace, s sebou nesou masivní využití a zjednodušení šíření 

reklamy. Na tento vývoj úzce navazuje i působení reklamy na její adresáty, kterými je 

čím dál tím častěji reflektována jako nevyžádaná a obtěžující. Předkládaná rigorózní 

práce se zaměřuje téměř výhradně na adresnou reklamu, kterou právo označuje za 

nevyžádanou, případně za ni stanoví postih, ačkoli na základě subjektivního vnímání 

osob, jimž je reklama určena, by mohl být de facto zahrnut širší okruh jevů. 

Oblast práva nevyžádané reklamy je v České republice roztříštěná a relevantní 

právní normy spadají do několika právních oborů jak práva soukromého, tak práva 

veřejného. Výsledkem je částečná duplicitní právní úprava a relativně různorodá možnost 

postihu nevyžádané reklamy. Navíc přijetí občanského zákoníku, který zavedl 

nekalosoutěžní skutkovou podstatu dotěrného obtěžování, přineslo nové nejasnosti, které 

se sice snaží osvětlit doktrína, ale zaniknout mohou až s existencí rozhodnutí soudů 

především vyšších instancí. Oblast práva nevyžádané reklamy ve Spolkové republice 

Německo je na druhou stranu historicky jednotně upravena v rámci oblasti práva nekalé 

soutěže, přičemž případná relevantní ustanovení v dalších zákonech na ni logicky 

navazují. Zákonná úprava je navíc doplněna bohatou judikaturou. Předkládaná rigorózní 

práce si klade za cíl komplexně a podrobně zanalyzovat právní úpravu nevyžádané 

reklamy v českém a německém právním řádu, upozornit na odlišnosti a společné prvky 

v jednotlivých právních úpravách a především přinést pro český právní řád možná 

interpretační vodítka, zejména z německé soudní praxe a konstantní právní úpravy. Zde 

autorka spatřuje možnost praktického přínosu této práce. Problematika je o to zajímavější, 

že zákonné úpravy obou právních řádů z velké části vycházejí ze stejného unijního 

základu. Tato práce se tedy také zaměří na výsledek transpozice příslušných směrnic do 

vnitrostátního práva. 

Text je systematicky členěn do čtyř na sebe navazujících částí. První část je 

úvodním zamyšlením nad samotnou potřebou právní regulace nevyžádané reklamy. 

Druhá část přináší zasazení problematiky do širšího právního rámce, obecná východiska 
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regulace nevyžádané reklamy a nástin její současné podoby. Nejprve je uveden krátký 

historický exkurs právních úprav, na který navazují ústavněprávní základy v obou 

státech. Následuje uvedení nevyžádané reklamy v kontextu evropského práva primárního 

a především sekundárního, které je jejím neopomenutelným základem a současně by mělo 

sloužit jako pomocný nástroj interpretace implementovaných vnitrostátních úprav. 

Poslední kapitolou této části je přehled platné právní úpravy v českém a německém 

právním řádu. Třetí část analyzuje nevyžádanou reklamu nikoli separátně na základě 

jednotlivých zákonných právních úprav, ale dle pojmových znaků nevyžádané reklamy 

napříč právním řádem. Nejprve je uvedeno, co je reklamou, co je podstatou její 

nevyžádanosti a jak je vyjádřena v jednotlivých právních úpravách. Dále jsou rozebrány 

některé způsoby šíření a projevy nevyžádané reklamy, jež jsou zvoleny s ohledem na 

jejich aktuálnost nebo inspirativní rozhodovací praxi soudů ve Spolkové republice 

Německo. Následují důvody, na základě kterých je reklama, která by jinak byla 

považována za nevyžádanou, šířená legálně, tedy souhlas adresáta reklamy a existence 

předchozího zákaznického vztahu. Poslední kapitola této části definuje tzv. anonymní 

reklamu, jako speciální typ nevyžádané reklamy, při které nejsou dodrženy stanovené 

informační povinnosti. V poslední části, čtvrté, jsou rozebrány možnosti postihu 

nevyžádané reklamy a to jak prostředky soukromoprávními, tak veřejnoprávními. V textu 

bude vždy analyzována problematika v rámci práva českého a následně odpovídající jevy 

v právu německém. 

 Při zpracování předkládané rigorózní práce bude užito v nejobecnější rovině 

vědeckých metod analýzy a syntézy. Využívány budou také základní metody interpretace 

práva, tedy metoda jazykového, logického, systematického a historického výkladu. Při 

komparaci relevantních vnitrostátních předpisů českého a německého práva bude 

využíváno také metody komparační.1 

  

                                                 

1 SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008. 134 

s. ISBN 978-80-7400-037-9. S. VIII. 
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1. Nevyžádaná reklama jako fenomén dnešní doby 

Nevyžádaná reklama, spojení dvou slov, střet několika právních zájmů balancujících 

na společné hranici, velké téma související s rozvojem informačních a komunikačních 

technologií. Zamyslíme-li se nad nevyžádanou reklamou z pozice laika, je nasnadě dospět 

ke zjednodušenému závěru, že jde o informace o obchodníkovi nebo o jeho zboží či 

službách, které příjemce, ač nežádal, tak obdržel nebo mu byly alespoň nabízeny. Pokud 

by se tak mělo dít v malém měřítku a společensky přijatelným způsobem, mohla by se 

zdát právní regulace tohoto jevu malicherná. Do určité doby tomu tak i bylo.  

Na jedné straně stojí soutěžní chování jedinců a zájem na jeho svobodném projevu. 

Člověk má přirozenou snahu prosadit se mezi ostatními, jež se promítá i do sféry 

ekonomické a jednou z forem projevu takové snahy je právě reklama. Reklama jako 

přesvědčovací proces realizovaný pomocí prostředků určených k přenosu informací, 

jehož cílem je dosažení určitého prospěchu, má nepochybně pozitivní dopad na jejího 

strůjce. Ten se pomocí reklamy jednoduše dostává do povědomí veřejnosti, láká své 

potenciální zákazníky a distribuuje mezi ně potřebné informace. Reklama má jistě 

pozitivní vliv také na existenci konkurenčního prostředí. Do jisté míry totiž muže 

formovat cenu na trhu a určovat kvalitu zboží. Pro veřejnost reklama představuje výhodu 

v podobě snadného přístupu k informacím a zvýšení možnosti výběru. Na druhé straně 

stojí protichůdné zájmy, kterými jsou zejména čistota soutěžního prostředí, zachování si 

možnosti učinit racionální rozhodnutí a ochrana osobní sféry jedince. Pokud reklama 

negativně dopadá na tyto chráněné zájmy vyšší než odůvodnitelnou měrou, vyvstává 

potřeba volnost soutěžního chování, v tomto případě projeveného prostřednictvím 

reklamy, omezit. 

Současná doba je označována jako doba informační a její počátek se datuje 

k poslední čtvrtině 20. století. Jak už napovídá název, je příznačná jednoduchou 

dostupností informací širokému okruhu lidí a to zejména díky počítačovým 

technologiím.2 Druhou stranou mince je pak zjednodušení a zefektivnění cesty, jak 

informace mezi masy dostat. Další neodlučitelnou vlastností současnosti je tendování 

společnosti ke konzumu, tedy nadměrné spotřebě nad míru převyšující základní potřeby, 

která je spoluvytvářena právě reklamou a marketingem. Všechny zmíněné faktory 

                                                 

2 Information Age. The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus [online]. Princeton 

University: Farlex Inc. [cit. 20. 10. 2018]. Dostupné z: http://www.thefreedictionary.com/information+age.   

http://www.thefreedictionary.com/information+age
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vyústily k výsledku, že šíření reklamy (tedy projevu soutěžního chování) se pomocí 

informačních technologií stalo jednodušším, často finančně dostupnějším, obchodníky 

pro své nepopiratelné výhody hojně využívaným a bohužel až zneužívaným. Nákladné 

zasílání dopisů, roznášení letáků, oslovování jednotlivců na ulici nebo dnes již zcela 

neúčinné faxování, je čím dál tím častěji nahrazováno direct maily, SMS zprávami, 

telemarketingem a dalšími moderními marketingovými nástroji. Do popředí tak vstupuje 

především přímý marketing3, který využívá jako distribuční kanál velmi často internet, 

k němuž mělo pro představu v roce 2016 přístup 82 procent ze všech českých a 92 procent 

ze všech německých domácností.4 Potřeba regulace nevyžádané reklamy se tak v souladu 

s tímto vývojem dostala do popředí všeobecného zájmu a reklama začala být v daném 

kontextu vnímána jako jev kontraproduktivní a negativní. Ve společnosti, která tenduje 

ke konzumnímu způsobu existence, a je doslova zahlcená neustálým přísunem 

komerčních informací5, je tak přirozeně zvyšující se zájem na reklamě, která co nejméně 

obtěžuje a zasahuje do soukromí jednotlivců. Je třeba si uvědomit, že vztahy, které 

vznikají při marketingovém působení (ať již v reálném, nebo virtuálním prostředí), 

nestojí mimo právo, ale je třeba podrobit je obecně závazným normám.6 

  

                                                 

3 Přímým marketingem (anglicky direct marketing) se rozumí souhrn veškerých marketingových 

komunikací, zaměřených přímo na konkrétní osobu, nikoli veřejnost. In: NONNEMANN, František. 

Adresný marketing a ochrana osobních údajů. Právní rozhledy. 2013, roč. 21, č. 23-24, s. 813. ISSN 1210-

6410. 
4 Archive: Internet access and use statistics - households and individuals. Eurostat [online]. 2018 [cit. 20. 

10. 2018]. ISSN 2443-8219. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Internet_access_and_use_statistics_-

_households_and_individuals&oldid=379591#More_than_four_fifths_of_Europeans_used_the_internet_i

n_2016.  
5 Uvádí se, že běžný konzument je denně vystaven až 3.000 reklamních sdělení. In: STEINABCH, Jan; 

KRISCH, Michael; HARGUTH, Horst. Helpvertising: Content-Marketing für Praktiker. Wiesbaden: 

Springer Gabler, 2015. ISBN 978-3-658-07690-0. S. 1. 
6 MAREŠ, David. Internetová reklama a nevyžádaná obchodní sdělení šířená elektronickými prostředky. 

epravo.cz [online]. EPRAVO.CZ, a.s., 2010 [cit. 20. 10. 2018]. ISSN 1213-189X. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/internerova-reklama-a-nevyzadana-obchodni-sdeleni-sirena-

elektronickymi-prostredky-63234.html. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Internet_access_and_use_statistics_-_households_and_individuals&oldid=379591#More_than_four_fifths_of_Europeans_used_the_internet_in_2016
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Internet_access_and_use_statistics_-_households_and_individuals&oldid=379591#More_than_four_fifths_of_Europeans_used_the_internet_in_2016
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Internet_access_and_use_statistics_-_households_and_individuals&oldid=379591#More_than_four_fifths_of_Europeans_used_the_internet_in_2016
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Internet_access_and_use_statistics_-_households_and_individuals&oldid=379591#More_than_four_fifths_of_Europeans_used_the_internet_in_2016
https://www.epravo.cz/top/clanky/internerova-reklama-a-nevyzadana-obchodni-sdeleni-sirena-elektronickymi-prostredky-63234.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/internerova-reklama-a-nevyzadana-obchodni-sdeleni-sirena-elektronickymi-prostredky-63234.html
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2. Východiska regulace nevyžádané reklamy a nástin její současné 

podoby 

V úvodní kapitole této části bude nastíněn historický vývoj relevantní právní úpravy, 

ze které vychází regulace nevyžádané reklamy v České republice a Spolkové republice 

Německo. Následující kapitola obsahuje české a německé normativní základy reklamy a 

východiska pro stanovení její nevyžádanosti na ústavněprávní úrovni. V kapitole třetí 

bude nevyžádaná reklama zasazena do kontextu evropského práva, které je shodným 

normativním základem pro oba státy, jakožto členské státy Evropské unie. Poslední 

kapitola bude shrnutím v současnosti platné zákonné právní úpravy nevyžádané reklamy 

v rámci českého a německého právního řádu. 

 

2.1 Historické východisko regulace nevyžádané reklamy 

Vznik reklamy v nejširším pojetí lze dávat do souvislosti s dělbou práce na trhu. 

Zatímco podstata reklamy, tedy komunikovat informace o výrobcích a službách směrem 

k těm, kteří by je mohli požadovat, je stále stejná, tak prostředky, kterými je reklama 

šířena, prošly dynamickým vývojem od využití lidského hlasu při vychvalování výrobků 

na tržišti, přes tištěnou reklamu po vynálezu knihtisku v 15. století, pokračujíce vznikem 

televizní a rozhlasové reklamy ve století 20., až po reklamu šířenou moderními 

technologiemi.7 Právě ony prostředky komunikace jsou významným určujícím prvkem 

potřeby regulace nevyžádané reklamy. 

První pokusy o právní regulaci hospodářské soutěže a potažmo reklamy, jako 

potenciálního typu nekalosoutěžního jednání, na území současné České republiky spadají 

do období přelomu 19. a 20. století. V této době byly přijímány rozmanité speciální 

zákony upravující dílčí otázky, které se nepřímo vztahovaly i na nekalou soutěž.8 Ucelená 

ochrana proti nekalé soutěži byla zavedena až přijetím samostatného zákona 111/1927,  

přičemž se jeho autoři zjevně nechali inspirovat německým zákonem proti nekalé soutěži 

                                                 

7 RIGEL, Filip; MORAVEC, Ondřej; ONDREJOVÁ, Dana. Reklamní právo. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2018. 181 s. ISBN 978-80-7400-686-9. S. 1. 
8 VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita v Brně, 2005. 330 s. ISBN 80-210-3607-9. S. 15. 
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z roku 1909.9 Tento fakt podtrhuje i skutečnost, že stejně jako tomu bylo (a dodnes stále 

je) v případě UWG, obsahoval zákon 111/1927 nejen soukromoprávní ochranu, ale také 

správní a trestní delikty nekalé soutěže a vybraná ustanovení procesní povahy.10 

Systematika zákona 111/1927 byla vystavěna na kazuistickém přístupu se subsidiární 

generální klauzulí obsaženou v § 1 ZPNS a tento zákon obecně zahrnoval pouze jednání 

způsobilá poškodit soutěžitele, nikoli však konzumenty.11 Ačkoli se ustanovení týkající 

se výslovně nevyžádané reklamy v zákoně 111/1927 nevyskytovalo, byla obdobná 

jednání postižitelná prostřednictvím generální klauzule. Účinnost samostatného zákona 

111/1927 neměla ovšem dlouhého trvání, neboť byl zrušen zákonem č. 141/1950 Sb., 

občanský zákoník a nahrazen jeho ustanovením § 352, které v době centrálně plánované 

ekonomiky stejně nenašlo reálné uplatnění. Návrat k plnohodnotné regulaci nekalé 

soutěže inspirovaný zákonem 111/1927 nastal až s účinností obchodního zákoníku od 

1.1.1992, kam byla tato problematika, podle části odborné veřejnosti, poněkud 

nekoncepčně12 zařazena.13 I zde byla nevyžádaná reklama postižitelná pouze v rámci 

generální klauzule nekalé soutěže. Výslovné zákonné zakotvení nevyžádané reklamy 

následovalo až spolu s porevolučním rozvojem práva reklamního, práva ochrany 

spotřebitele, internetového práva a explicitně byla upravena v rámci práva na ochranu 

proti nekalé soutěži až během rekodifikace práva občanského. Stávající zákonná úprava 

nevyžádané reklamy bude dále shrnuta v kapitole 2.4 této části. 

Nevyžádaná reklama je v rámci německého právního řádu až na výjimky upravena 

v rámci práva nekalé soutěže. V německé právní kultuře je oblast práva proti nekalé soutěži 

označována jako „das Recht des unlauteren Wettbewerbs“, překlad pojmu se lingvisticky 

shoduje s českým pojmem práva nekalé soutěže, ale je také užíván název „Wettbewerbsrecht“ 

nebo „Lauterkeitsrecht“, což by se dalo přeložit jako soutěžní právo v nejširším slova smyslu 

                                                 

9 HAVLÍN, Miloslav. Historický vývoj právní úpravy nekalé soutěže. Právník. 1996, roč. 135, č. 9, s. 822-

829. ISSN 0231-6625. 
10 PATĚK, Daniel. Nad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (nejen) v občanském zákoníku. 

Obchodněprávní revue. 2016, roč. 8, č. 3, s. 65-80. ISSN 1803-6554. 
11 VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita v Brně, 2005. 330 s. ISBN 80-210-3607-9. S. 20. 
12 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
13 ŽĎÁRSKÝ, Zbyněk. Civilněprávní a trestněprávní souvislosti nekalé soutěže a ochrany proti ní. 

Trestněprávní revue. 2013, roč. 12, č. 12, s. 352-359. ISSN 1213-5313. 
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a právo „čistoty nebo ryzosti soutěže“.14 Historicky je tato oblast upravena samostatným 

zákonem a prvním takovým byl Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs z 27. 

května 1896 (nazýván „UWG 1896“), který byl kazuistického charakteru, neobsahoval 

obecnou generální klauzuli, a díky tomu se shledal jen s omezeným využitím. Následoval 

druhý Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb ze 7. června 1909 (nazýván „UWG 1909“), 

který již ve svém § 1 generální klauzuli obsahoval a ačkoli několikrát novelizován, platil 

téměř 100 let. V současnosti platný Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb z 8. 

července 2004 (dále jen „UWG“)15 je v pořadí třetí a je výsledkem potřeby liberalizace a 

europeizace práva na ochranu proti nekalé soutěži. Ve srovnání se situací v České 

republice se jeví téměř až neuvěřitelné, že byl tento zákon doposud měněn pouze dvěma 

novelami a to v letech 2008 (nazývána „UWG – Novelle 2008“) a 2015 (nazývána „UWG 

– Novelle 2015“), obzvlášť s ohledem na skutečnost, že do něj bylo transponováno 

několik zásadních evropských směrnic. Nevyžádaná reklama byla výslovně upravena až 

zákonem proti nekalé soutěži v pořadí posledním a do té doby byla, stejně jako v českém 

právním řádu, postihována v rámci generální klauzule nekalé soutěže. 

 

2.2 Ústavněprávní východisko regulace nevyžádané reklamy 

Reklamní právo vychází především ze dvou ústavně zaručených práv a svobod. 

Ústavní soud České republiky ve svém nálezu sp. zn. II ÚS 464/1516 konstatoval, že 

reklama a její prezentace představují realizaci svobody projevu zakotvenou v čl. 17 

Listiny základních práv a svobod a současně je komerčním sdělením, jež je výkonem 

práva na svobodné podnikání a provozování jiné hospodářské činnosti podle čl. 26 odst. 

1 LZPS. Ústavní soud dále rozlišil projevy komerčního a politického charakteru, přičemž 

podstatou dělení je, že komerční projevy požívají nižší míry ochrany, než projevy týkající 

                                                 

14 VACKOVÁ, Linda. Srovnání české a německé právní úpravy nekalé soutěže s přihlédnutím k 

evropskému právu, Praha, 2011. 74 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. S. 10. 
15 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. 
16 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. června 2015, sp. zn. II. ÚS 464/15. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 21. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.beck-

online.cz.  

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=7b4cc8fed8de3283466ed21650fb1e48&tid=&do=main&doo=detail&did=96506
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=7b4cc8fed8de3283466ed21650fb1e48&tid=&do=main&doo=detail&did=96506
https://www.beck-online.cz/
https://www.beck-online.cz/
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se věcí veřejných.17 Existence soutěžního chování, jehož součástí je i reklamní činnost, 

je myslitelná pouze v tržním hospodářství, a zatímco v minulosti bylo hospodářské zřízení 

státu explicitně stanoveno na ústavní úrovni18, v současnosti se dovozuje skrze čl. 26 LZPS.19 

Ústavně zaručená práva a svobody jsou ovšem za určitých podmínek zákonem 

omezitelná a právě právní regulace a restrikce reklamy jsou výrazem takového omezení. 

Meze svobody projevu a práva na svobodné podnikání často vyplývají i z jiných 

ustanovení Listiny základních práv a svobod a jednotlivá ústavně zaručená práva se tak 

často dostávají do vzájemného střetu. V takovém případě je potřeba vážit důležitost 

jednotlivých právem chráněných zájmů.20 Právní regulací nevyžádané reklamy se tak do 

popředí dostává především právo na ochranu soukromí, které je v nejširším smyslu 

zakotveno v čl. 7 LZPS a lze jej chápat jako obecnou reguli ve vztahu k článkům 10, 12 

a 13 LZPS, které chrání konkrétní významné projevy práva na soukromí.21 Soukromí je 

totiž „ona sféra života člověka, do které nikdo (ani stát) nesmí bez jeho souhlasu nebo 

bez výslovného dovolení zákona zasahovat.“22 Dále přichází v úvahu ochrana některými 

autory zmiňovaného „práva nevědět“, jež je implicitně součástí čl. 17 LZPS.23 Cílem 

norem zakazujících nevyžádanou reklamu je zachování možnosti nebýt obtěžován 

komerčními sděleními, vést klidný a pokojný život a právo na tzv. informační sebeurčení, 

jež jednotlivci umožňuje rozhodnout se, které informace přijme a které nikoli.24  

Právní východiska reklamy a jejího případného omezování tvoří ve Spolkové 

republice Německo na nejvyšší úrovni Ústava Spolkové republiky Německo25 a díky jasnému 

                                                 

17 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. února 2015, sp. zn. II. ÚS 2051/14. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 21. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.beck-

online.cz.  
18 Čl. 7 odst. 1 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. 
19 WINTR, Jan in WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch; LANGÁŠEK, Tomáš; POSPÍŠIL, Ivo a 

kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 906 s. ISBN 

978-80-7357-750-6. S. 574. 
20 HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita 

v Brně, 2000. ISBN 80-210-2282-5. S. 29. 
21 DONÁT, Josef; TOMÍŠEK, Jan. Právo v síti: průvodce právem na internetu. 1. vydání, Praha : C. H. 

Beck, 2016. 338 s. ISBN 978-80-7400-610-4. S. 23. 
22 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. díl, Práva a svobody. 2. 

doplněné a podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde, 2003. 975 s. ISBN 80-7201-170-7. S. 112. 
23 HAJN, Petr in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek VI. 1. vydání. Praha : Wolters Kulwer, 2014. 1516 s, ISBN 978-80-7478-630-3. S. 1216. 
24 MAREŠ, David. Internetová reklama a nevyžádaná obchodní sdělení šířená elektronickými prostředky., 

2010, op. cit.   
25 Používá se zkratka „das Bundesverfassungsgesetz“ nebo „Grundgesetz“. 

https://www.beck-online.cz/
https://www.beck-online.cz/
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mezinárodnímu rámci základních práv a svobod nelze očekávat markantní rozdíly oproti 

úpravě v České republice. Existenci práva na reklamu nebo jinak soutěžní chování 

(Wettbewerbsfreiheit) je dovozována ze všeobecné svobody jednání (Handlungsfreiheit), 

upravené v čl. 2 odst. 1 GG a svobody projevu, označované také jako svoboda mínění nebo 

vyjadřování (Meinungsfreiheit), upravené v čl. 5 GG. Reklama je řazena pod pojem projevu 

(Meinung, resp. Meinungsäußerung), který je klíčovým pro čl. 5 odst. 1 GG, nehledě na svůj 

ekonomický záměr. Ústava spolkové republiky Německo ve svém textu neobsahuje výslovně 

ekvivalentní ustanovení k čl. 26 LZPS, tedy právo podnikat a vykonávat jinou hospodářskou 

činnost, ekvivalentní obsah je ovšem dovozován z práva na svobodnou volbu povolání a 

svobodný výkon povolání dle čl. 12 odst. 1 GG (freien Berufswahl und Berufsausübung), jež 

také díky své široké interpretaci v určeném rozsahu právně zaručují svobodnou soutěž.26 Při 

určování, zda je konkrétní ekonomické jednání až přespříliš obtěžující, je vždy třeba zvažovat 

nejen zájmy reklamou dotčených osob, ale také zájmy jednajícího podnikatele. Stejně jako 

má osoba právo na šíření reklamy, tak jiná osoba může mít současně právo být reklamy za 

specifických podmínek ušetřena. Tento zájem je dovozována opět ze základních práv 

uvedených v čl. 2 odst. 1 GG, všeobecná svoboda jednání a čl. 5 odst. 1 GG, svoboda mínění 

a vyjadřování, jejíž součástí je právě také i negativní informační svoboda (negative 

Informationsfreiheit).27 

 

2.3 Nevyžádaná reklama v kontextu evropského práva 

Právo Evropské unie (dříve nazýváno jako „komunitární právo“) je specifickým a 

svébytným právním systémem, který je odlišován jak od práva mezinárodního, tak od 

vnitrostátního práva členských zemí. Evropská unie je zvláštním integračním útvarem 

nadstátního charakteru, a díky principu svěřených pravomocí, které užívá v souladu se 

zásadami subsidiarity a proporcionality, disponuje vlastní pravomocí získanou od svých 

členských států a vlastním právním řádem, kterému jsou podřízeny členské státy a 

nezřídka i jednotlivci.28 V následujícím textu budou zmíněna východiska regulace 

                                                 

26 VACKOVÁ, Linda. Srovnání české a německé právní úpravy nekalé soutěže s přihlédnutím k 

evropskému právu, Praha, 2011. 74 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. S. 14. 
27 KÖHLER, Helmut in KÖHLER, Helmut; BORNKAMM, Joachim. Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb. 35. vydání. München: C. H. Beck, 2017. 2300 s. ISBN 978-3-406-69712-8. § 7 Rn. 22.  
28 TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 7. vydání. Praha: Leges, 2017. 352 s. ISBN 

978-80-7502-243-1. S. 17.  

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=7b4cc8fed8de3283466ed21650fb1e48&tid=&do=main&doo=detail&did=96506
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=7b4cc8fed8de3283466ed21650fb1e48&tid=&do=main&doo=detail&did=96506
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nevyžádané reklamy na úrovni primárního práva a dále nejrelevantnější akty práva 

sekundárního. 

Na úrovni evropského práva primárního, které je tvořeno přímo členskými státy a 

řadí se do této skupiny především zřizovací smlouvy a smlouvy na ně navazující či 

doplňující, se nevyskytují žádná ustanovení týkající se explicitně nevyžádané reklamy. 

V obecné rovině je v evropském právu zaručeno jakési právo na reklamu 

(Werbungsfreiheit), jakožto nedílné součásti hospodářské soutěže, skrze důraz kladený 

na otevřené tržní hospodářství s volnou soutěží. Základy práva na reklamu lze také 

spatřovat v ustanoveních týkajících se některých základních tržních svobod, a to volného 

pohybu zboží (články 34 an. SFEU) a volného pohybu služeb (články 56 an. SFEU) a 

zákazu diskriminace (čl. 18 SFEU).29 Co se týká nevyžádanosti reklamy, případně 

omezování reklamy v širším měřítku, je tato oblast úzce spjata především s ochranou 

spotřebitele (čl. 169 SFEU) a ve věku informačních technologií čím dál více i s ochranou 

osobních údajů (čl. 16 SFEU) příjemců reklamy. 

Další kategorií evropského práva z hlediska dělení podle způsobu resp. subjektu jeho 

tvorby je právo sekundární, neboli akty Evropské unie, které jsou vytvářeny jejími 

orgány.30 K přizpůsobování národního práva jednotlivých členských států, které má 

souvislost s nevyžádanou reklamou, jsou užívány především dva instrumenty – nařízení a 

směrnice. Nařízení přímo zavazuje jak členské státy, tak jejich vnitrostátní subjekty práva, a 

v kontextu nevyžádané reklamy je ho využíváno spíš výjimečně. Směrnice zavazuje členské 

státy pouze co do cíle, jichž má být dosaženo, a musí být v určité lhůtě transponována do 

vnitrostátního práva formou, kterou si jednotlivé státy samy zvolí.31 Právě odchylky či shodné 

prvky v transpozici tematicky relevantních směrnic do českého a německého právního řádu 

budou mimo jiné zmíněny v následujících částech této práce. 

První z relevantních aktů sekundárního práva je směrnice 2000/31, jež tvoří jednotný 

právní rámec pro elektronický obchodní styk (E-commerce). Reguluje krom jiného 

                                                 

29 TOMÁŠEK, Michal; TÝČ, Vladimír a kol. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 

2017. 496 s. ISBN 978-80-7502-184-7. S. 208. 
30 Třetí kategorií jsou mezinárodní smlouvy, jež uzavírá Evropská unie (eventuálně současně také 

s členskými zeměmi) se státy nečlenskými a čtvrtou kategorií jsou obecné zásady, které ač nejsou vytvářeny 

konkrétně žádným orgánem Evropské unie, vznikají generalizací existujících pravidel práva evropského i 

vnitrostátního. Jako pátá kategorie bývá někdy řazena do seznamu také judikatura ESD. In: TÝČ op. cit. S. 

81. 
31 TÝČ op. cit. S. 85. 
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elektronická, především pomocí internetu a emailů realizovaná, obchodní sdělení mezi 

poskytovateli služeb informačních společností a jejich příjemci. Pod tuto kategorii spadají 

především prostředky reklamy a marketingu.32 Ve svém čl. 3 zavádí směrnice 2000/31 

princip země původu (Herkunftslandprincip), podle kterého má členský stát, ve kterém je 

poskytovatel služby informační společnosti usazen, dbát na to, aby byly na jeho území 

dodržovány příslušné vnitrostátní předpisy. Ostatní členské státy nesmí volný pohyb 

služeb informační společnosti, zejména obchodních sdělení, z důvodů týkajících se 

koordinované oblasti omezovat. Pro reklamu na internetu to znamená, že členský stát, ve 

kterém spotřebitel nebo jiný příjemce obdrží informaci, sice v zásadě své vnitrostátní 

právo aplikuje na reklamu, ovšem to nesmí vést k přísnějšímu posouzení, než dle práva 

platného v zemi původu poskytovatele. Soudce, dle německého OLG v Hamburku33, 

který dle mezinárodního práva soukromého aplikuje německé právo, musí současně 

zkoumat, zda je reklama v domovském státě původce reklamy přípustná, a pokud by tomu 

tak bylo, nesmí ji zakázat. Prosadí se tedy mírnější právní úprava země původu. Nicméně 

princip země původu nesmí vést v Evropské unii k diskriminaci občanů vlastního státu a 

je tedy dle čl. 3 odst. 3 směrnice 2000/31 kromě dalšího z aplikace této zásady vyňato 

povolování nevyžádaných obchodních sdělení zasílaných elektronickou poštou.34 

Směrnice 2000/31 přináší jednak v čl. 2 písm. f) definici pojmu obchodní sdělení a dále 

oddíl 2 s názvem „Obchodní sdělení“, který zakotvuje především specifické informační 

požadavky na obchodních sdělení v zájmu zajištění jejich průhlednosti, a podmínky pro 

členské státy, které nevyžádané obchodní sdělení zasílaná elektronickou poštou povolují, 

aniž by bylo definováno, co se nevyžádaností rozumí.  

Směrnice 2002/58  je dalším aktem sekundárního práva regulujícím nevyžádanou 

reklamu. Dle svého čl. 1 je cílem této směrnice zajištění rovnocenné úrovně ochrany 

zejména práva na soukromí, se zřetelem na zpracovávání osobních údajů v odvětví 

elektronických komunikací. Směrnice 2002/58 byla kvůli rychlému technologickému 

vývoji upřesněním a doplněním směrnice 95/46 především o oblast telekomunikací. 

Směrnice 2002/58 stanoví totiž právní rámec pro sítě veřejných komunikací, a navíc se 

její působnost vztahuje také na právnické osoby. Ve svém čl. 13 zakotvuje směrnice 

                                                 

32 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. Einl. UWG Rn. 3.47. 
33 Srov. Rozsudek OLG Hamburg ze dne 9. února 2004, sp. zn. 3 W 1/04. (OLG Hanburg). In GRUR 2004, 

s. 822 (880) a násl. – „Active-Two“. 
34 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. Einl UWG Rn. 3.47. 
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2002/58 pravidla zasílání nevyžádaných sdělení prostřednictvím elektronických 

komunikačních systémů pro účely přímého marketingu, a to především podmínky 

předchozího souhlasu, zákaznickou výjimku nebo požadavek transparentnosti sdělení. 

Směrnice 2002/58 má být nahrazena nařízením o ePrivacy, jehož návrh byl Evropskou 

komisí zveřejněn v lednu 2017. Nařízení o ePrivacy bude sjednocovat pravidla při 

používání elektronických komunikací, zachování jejich důvěrnosti, a mělo by mít dopad 

na široké spektrum komunikačních prostředků35. Nařízení o ePrivacy dále doplní 

ustanovení GDPR, ke kterému bude existovat ve vztahu speciality. Spolu s GDPR je 

nařízení o ePrivacy výsledkem Strategie pro jednotný digitální trh36, jež má za cíl zajištění 

vysoké úrovně ochrany soukromí uživatelů elektronických komunikací a stanovení 

rovných a jednotných pravidel jednotného digitálního trhu pro všechny účastníky.37 

Oproti GDPR, které upravuje pouze práva subjektů údajů, jež jsou fyzickými osobami, 

návrh nařízení o ePrivacy výslovně ve svém ustanovení čl. 16 s názvem „Nevyžádaná 

sdělení“ proklamuje, že i práva osob právnických by měla požívat ochrany v dostatečné 

míře (čl. 16 odst. 5 návrhu nařízení o ePrivacy). Obdobně jako u GDPR byla zvolena 

v případě nařízení o ePrivacy forma nařízení, která zaručuje přímou aplikovatelnost a 

vymahatelnost právní normy v rámci celé Evropské unie38, tím je současně vyjádřen 

vysoký zájem na důsledné úpravě problematiky a snaha zabránit odchylným 

interpretacím v jednotlivých členských státech. 

Poslední, v kontextu nevyžádané reklamy stojící za zmínku, je směrnice 2005/29. 

Tato směrnice přinesla významný posun v harmonizaci ochrany spotřebitele, ovšem 

                                                 

35 Navíc působnost nařízení o ePrivacy má být rozšířena na tzv. nové komunikační služby, multiplatformní 

aplikace jako „Over-the-Top“ (OTT) typu Skype nebo WhatsApp atp.. Zároveň by se měla v nařízení o 

ePrivacy uvedená zásada důvěrnosti vztahovat na komunikační přenos mezi stroji (M2M). In: Pracovní 

skupina WP29 vydala stanovisko k návrhu ePrivacy nařízení. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. 

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2017 [cit. 14. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/pracovni-

skupina-wp29-vydala-stanovisko-k-navrhu-eprivacy-narizeni/d-23467.      
36 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů – Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě, COM(2015) 192 final. In: EUR-lex [právní informační 

systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 27. 10. 2018]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192.  
37 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních 

údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a 

elektronických komunikacích) In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie 

[cit. 27. 10. 2018]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX:52017PC0010. 
38 HAVLÍKOVÁ, Daniela. Nařízení o ePrivacy. Soukromé právo. 2018, roč. 6, č. 6, s. 2-6. ISSN 2533-

4239. 

https://www.uoou.cz/pracovni-skupina-wp29-vydala-stanovisko-k-navrhu-eprivacy-narizeni/d-23467
https://www.uoou.cz/pracovni-skupina-wp29-vydala-stanovisko-k-navrhu-eprivacy-narizeni/d-23467
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52017PC0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52017PC0010
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ačkoli se dle svého čl. 3 vztahuje na nekalé soutěžní jednání vůči spotřebitelům (B2C – 

business to consumer) a její aplikace na vzájemné vztahy obchodníků či jiných soutěžitelů 

(B2B – business to business) je vyloučena, nepřímo chrání i tyto před soutěžiteli, kteří 

nedodržují pravidla zmíněné směrnice (viz bod 8 preambule směrnice 2005/29).39 Pojem 

obchodní praktika výslovně zahrnuje i reklamu (čl. 2 písm. a směrnice 2005/29), 

z hlediska nevyžádané reklamy je nejvíce relevantní skutková podstata agresivní 

obchodní praktiky, která zahrnuje vytrvalé a nevyžádané nabídky. Tato je uvedena 

v čl. 26 přílohy I směrnice 2005/29, která taxativním výčtem stanoví, které klamavé a 

agresivní obchodní praktiky jsou za všech okolností považovány za nekalé (tzv. černá 

listina). 

  

2.4 Přehled zákonné regulace nevyžádané reklamy 

Reklamní právo není samostatným právním odvětvím. Jde o souhrn norem 

soukromého a veřejného práva, které se týkají význačného společenského jevu40, kterým 

reklama nepochybně je. Ačkoli je dělení na soukromé a veřejné právo relativní a obě 

větve se vzájemně prolínají, obě sledují jiný zájem a používají odlišné metody. Fenomén 

reklamy jako běžného nástroje v podnikatelském prostředí, ale zároveň i jakožto forma 

oslovování a ovlivňování rozhodování mas, je v drtivé většině upraven normami 

kogentními, ať se nacházejí v odvětví soukromoprávním či veřejnoprávním. Ani právní 

úprava nevyžádané reklamy, která je jen úzkou výsečí reklamního práva, není v České 

republice upravena komplexně v jednom právním předpisu, ale vyskytuje se v několika 

normách veřejného práva a v rámci práva občanského. Ve Spolkové republice Německo 

panuje až na výjimky jednotnost právní úpravy nevyžádané reklamy, která je regulována 

v rámci oblasti práva nekalé soutěže. V následujícím textu bude nastíněna relevantní 

zákonná úprava nevyžádané reklamy v obou státech. 

V České republice bylo započato se zákonnou regulací nevyžádané reklamy 

v oblasti práva veřejného a to v základním předpisu veřejnoprávní regulace reklamy a 

reklamy vůbec, kterým je zákon o regulaci reklamy. Tento zákon obsahuje zejména 

                                                 

39 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. Einl. UWG Rn. 3.57. 
40 RIGEL op. cit. S. 1.  
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legální definici reklamy, obecná pravidla resp. zákazy, ve kterých případech je reklama 

nepřípustná a konkrétní pravidla pro reklamu vztahující se na vybrané zboží či služby, 

adresáty nebo způsoby její komunikace.41 Poslední část zákona o regulaci reklamy je 

věnována dozoru nad dodržováním zákona a přestupkům za jeho porušení. Jedním ze 

zmíněných obecných zákazů reklamy je i v ustanovení § 2 odst. 1) písm. c) RegRek 

zakotvený zákaz šíření nevyžádané reklamy, a to pouze v listinné podobě, pokud adresáta 

obtěžuje.42 Toto ustanovení zakládá adresátovi reklamy oproti dále zmíněným zákonům 

nejslabší postavení, neboť reklama se stává nevyžádanou až v případě, že adresát projeví 

vůli, že si její šíření vůči své osobě nepřeje. 

Dalším relevantním veřejnoprávním předpisem je zákon o některých službách 

informační společnosti, jehož účelem je zejména omezení obtěžujících forem 

elektronické komunikace, kam nevyžádaná reklama bez pochybností patří.43 Jeho 

působnost se vztahuje na nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky. 

Impulzem pro přijetí tohoto zákona, pro který se vžilo nepřesné označení protispamový 

nebo antispamový, byla především nutnost transpozice směrnice 2000/31 a částečně také 

směrnice 2002/58, neboť vývoj elektronické komunikace byl v posledních desetiletích 

dynamický a některé jeho negativní dopady bylo třeba usměrňovat. Význam zákona o 

některých službách informační společnosti spočívá především v regulaci problematiky 

odpovědnosti poskytovatele služby za obsah přenášených nebo ukládaných informací. 

Cílem tedy bylo vymezit hranice této odpovědnosti, zajistit soukromí uživatelům služeb 

informačních společností, stanovit pravidla šíření obchodních sdělení elektronickými 

prostředky, zvláště těch nevyžádaných, a v neposlední řadě také přinést sankce za 

                                                 

41 V souvislosti se způsobem komunikace reklamy je třeba také přihlédnout k mediálním zákonům, které 

upravují dílčí otázky. Například zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického 

tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 483/1991 

Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění 

pozdějších předpisů. 
42 Historicky první právní regulace nevyžádané reklamy (dříve pod § 2 odst. 1 písm. e) RegRek) se do 

zákona o regulaci reklamy dostala jeho novelizací zákonem č. 138/2002 Sb. s účinností od 1.6.2002 a 

v tomto relativně stručném znění byl stanoven „zákaz šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům 

adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje“. 
43 JANEČKOVÁ, Eva; BARTÍK, Václav. Vybrané základní pojmy používané zákonem o některých 

službách informační společnosti – šíření obchodních sdělení. Právní rozhledy. 2012, roč. 20, č. 4, s. 130. 

ISSN 1210-6410. 
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porušení povinností uložených zákonem o některých službách informační společnosti.44 

Do doby účinnosti zákona o některých službách informační společnosti byla totiž 

odpovědnost poskytovatele služeb pouze předmětem dohody mezi poskytovatelem 

služeb a uživateli, což se jevilo jako nepostačující, neboť odpovědnosti za protiprávní 

jednání není možné se zbavit smluvně. Problematiku nevyžádané komunikace sice v době 

přijetí zákona o některých službách informační společnosti do jisté míry řešil zákon o 

regulaci reklamy, ale s ohledem na složitost materie a nedostatečnost stávající úpravy, 

byla nutná úprava zvláštním předpisem.45 Zákon o některých službách informační 

společnosti obsahuje v § 2 písm. f) legální definici ústředního pojmu obchodní sdělení, 

který se v podstatě překrývá s pojmem reklama dle zákona o regulaci reklamy.  

Ustanovením § 7 SlInfSp se šíření nevyžádaných obchodních sdělení pomocí 

elektronických prostředku zakazuje a je obecně možné pouze s předchozím souhlasem 

jejich adresáta. Výjimku z tohoto obecného pravidla představuje předchozí zákaznický 

vztah s adresátem (tzv. zákaznická výjimka). Dále jsou stanoveny určité informační 

požadavky na zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou, jakými jsou označení 

obchodních sdělení nebo odesílatele a možnosti odmítnutí či ukončení zasílání 

obchodních sdělení.46 Ustanovení § 8 SlInfSp navazuje nad rámec § 7 SlInfSp další 

podmínky pro osoby vykonávající regulované činnosti. Účelem je vztažení interních 

předpisů a v nich obsažených povinností i pro šíření obchodních sdělní osobami 

vykonávajícími regulovanou činnost a současně zvýšení informovanosti adresátů 

reklamy, jaké komory je šiřitel členem a jaké regule by měl dodržovat.47 

Dalším veřejnoprávním předpisem, kde lze nalézt úpravu nevyžádané reklamy, je 

zákon o ochraně spotřebitele, do něhož byla transponována směrnice 2005/29. Nekalými 

obchodními praktikami jsou klamavé konání, klamavé opomenutí a agresivní obchodní 

praktika, příčmý zákon o ochraně spotřebitele před nimi poskytuje ochranu, jak je patrno 

již z názvu, pouze spotřebitelům. Z hlediska regulace nevyžádané reklamy je zajímavý 

§ 4 odst. 3 OchSpotř, který stanoví, že obchodní praktiky, které jsou uvedeny v příloze č. 

                                                 

44 Důvodová zpráva k zákonu č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů. 
45 VANÍČEK, Jiří. K zákonu o některých službách informační společnosti. Právní rozhledy. 2009, roč. 17, 

č. 24, s. 889. ISSN 1210-6410. 
46 Důvodová zpráva k zákonu č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů. 
47 MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář. 1. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2016. 209 s, ISBN 978-80-7400-449-0. S. 140. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6nbyga
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6nbyga
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1 a 2 OchSpotř, se považují za všech okolností za nekalé (tzv. černá listina). Právě příloha 

č. 2 OchSpotř pod písmenem c) uvádí mezi agresivními praktikami opakované 

nevyžádané nabídky spotřebiteli prostřednictvím prostředků přenosu na dálku. Oproti 

úpravě v jiných předpisech je vyžadováno naplnění podmínky opakování, proto může být 

také jakýmsi dalším stupněm po porušení zákona o některých službách informační 

společnosti.48 Do ustanovení písm. c) přílohy č. 2 OchSpotř je téměř doslova 

transponována agresivní obchodní praktika dle č. 26. přílohy I směrnice 2005/29. Část 

odborné veřejnosti tvrdí, že zmíněné ustanovení dopadá pouze na nabídky šířené 

elektronicky a netýká se reklamy šířené listinnou podobou.49 S tímto tvrzením ovšem 

nelze souhlasit, neboť pod pojmem „prostředek přenosu na dálku“, v anglickém znění 

směrnice 2005/29 je použitý výraz „remote media“, se rozumí všechny komunikační 

prostředky, které mohou být použity pro přenos informací mezi spotřebitelem a 

podnikatelem bez současné přítomnosti smluvních stan.50 

Okrajově upravuje přímý marketing šířený prostřednictvím sítí nebo služeb 

elektronických komunikací také zákon o elektronických komunikacích. Ten ve svém § 41 

upravuje vydávání účastnických seznamů, které mohou obsahovat určité osobní údaje 

účastníka, tedy potenciálního příjemce obchodních sdělení. Účastníkům musí být 

vydavatelem takového seznamu dána možnost nebýt do takového seznamu zařazen nebo 

přímo vyjádřit v seznamu svůj generální nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení. Dle 

§ 96 ElKom je zakázáno zasílat obchodní sdělení účastníkům, kteří vyjádřili nesouhlas 

s kontaktováním za účelem marketingu dle předchozí věty. Současně je také zakázáno 

využít údaje z účastnických seznamů pro účely marketingu pomocí automatických 

volacích zařízení, faksimilních přístrojů a elektronické pošty bez předchozího souhlasu 

dotčeného účastníka.51  

Nevyžádaná reklama je regulována i v rámci soukromého práva a jejím hlavním 

pilířem je právní úprava nekalé soutěže, která je relativně nově obsažena v rámci 

obecného občanskoprávního kodexu, tedy v občanském zákoníku. Úprava nekalé soutěže 

je zařazena do části čtvrté s názvem „relativní majetková práva“ a dále do její hlavy III. 

                                                 

48 MAISNER op. cit. S 143. 
49 Srov. ONDREJOVÁ, Dana. Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES. 

Bulletin advokacie. 2016, č. 4, s. 17. ISSN 1210-6348. 
50 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 101. 
51 MAISNER op. cit. S. 142. 
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„závazky z deliktů“, což se jeví jako příhodnější oproti předešlému, poněkud 

nekoncepčnímu, zařazení v rámci obchodního zákoníku v jeho první části s názvem 

„obecná ustanovení“. Samotná nevyžádaná reklama je pak upravena v § 2976 ObčZ 

s názvem „dotěrné obtěžování“, jako jedna ze zákonem demonstrativně vyčtených 

zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže. Skutková podstata dotěrného obtěžování 

je explicitně upravena v zákoně poprvé od účinnosti občanského zákoníku a do té doby 

byla obdobná jednání postihována jako tzv. soudcovská (nepojmenovaná) skutková 

podstata na základě generální klauzule nekalé soutěže dle § 2976 odst. 1 ObčZ (před jeho 

účinností dle § 44 odst. 1 ObchZ). Dosavadní praxe používala označení nevyžádaná 

reklama, v původním návrhu občanského zákoníků byla dokonce skutková podstata 

nazvána „nepřiměřené zatěžování“, což by téměř korespondovalo s názvem používaným 

pro odpovídající skutkovou podstatu nekalé soutěže ve Spolkové republice Německo 

(unzumutbare Belästigung). Není tedy zcela jasné, proč bylo nakonec užito označení 

dotěrné obtěžování.52 Ustanovení § 2986 odst. 1 ObčZ se rozděluje na dvě dílčí skutkové 

podstaty. První je sdělování informací komerčního charakteru, které si příjemce zjevně 

nepřeje a druhou je utajování informací o původci reklamy a nemožnost přikázat 

ukončení reklamy. V rámci odborné veřejnosti nepanuje shoda, zda předmětné 

ustanovení dopadá obecně na všechny formy a prostředky šíření reklamy53 nebo pouze 

na reklamu šířenou prostředky elektronické komunikace54. Z textace ustanovení neplyne 

jednoznačně, zda se způsob šíření „s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické 

pošty nebo podobných prostředků“ vztahuje pouze na „nabídky zboží a služeb“ nebo na 

obecné všezahrnující „sdělování údajů“.  Autorka se přiklání  k názoru, že jsou zahrnuty 

všechny formy nad míru obtěžujících jednání, neboť výraz „podobný prostředek“ je 

možné vykládat extenzivně.55 Druhým argumentem je účel zákonné úpravy této skutkové 

podstaty nekalé soutěže, kterým bylo plošné postihnutí negativního jevu nevyžádané 

reklamy a zakotvení soudcovské skutkové podstaty, která byla dovozována z aplikace 

generální klauzule, přímo do zákonné úpravy za účelem ochrany „před jevem, který stále 

                                                 

52 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2014. 364 s, ISBN 978-80-7400-522-0. S. 225. 
53 Srov. HAJN, Petr in ŠVESTKA op. cit. S. 1216 nebo LEVICKÁ, Tereza. Dotěrné obtěžování – nová 

zákonná skutková podstata. Obchodněprávní revue, 2014, roč. 6, č. 6, s. 161-167. ISSN 1803-6554. 
54 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář., 2014, op. cit. S. 229. 
55 HAJN, Petr in ŠVESTKA op. cit. S. 1216. 
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častěji zasahuje do soukromé sféry lidí i právnických osob“.56 Z praktického hlediska tato 

nejasnost ale nehraje zásadní roli, neboť budou pravděpodobně nejčastěji postihována 

marketingová sdělení šířená zákonem vyčtenými prostředky, a stále lze využít podpůrné 

a doplňující funkce generální klauzule nekalé soutěže. Následuje v § 2986 odst. 2 ObčZ 

upravená zákaznická výjimka, která má užší působnost a výslovně se váže na využití 

elektronické adresy. Ustanovení § 2986 odst. 2 ObčZ se svým obsahem velmi podobá § 7 

odst. 3 SlInfSp. Důvodem zavedení této ne zcela efektivní duplicitní úpravy je zřejmě 

snaha o zvýšení právní jistoty, bylo by však účelnější užít přinejmenším shodnou 

terminologii v rámci obou zákonných úprav.  

Určité doplnění veřejnoprávní a soukromoprávní zákonné úpravy reklamy 

představuje její právně nezávazná samoregulace prostřednictvím etických norem 

přijímaných Radou pro reklamu. Byla založena v roce 1994 zadavateli, agenturami a 

médii jako první východoevropská organizace samoregulace reklamy a od roku 1995 je 

pak řádným členem EASA – Evropské asociace samoregulačních orgánů.57 Etický kodex 

reklamy 2013 vydaný Radou pro reklamu upravuje reklamu šířenou pomocí SMS a 

MMS, pro svou nevymahatelnost je ovšem tato norma řazena do kategorie soft law. 

S ohledem na shora uvedené lze shrnout, že oblast právní úpravy nevyžádané 

reklamy v České republice je roztříštěná a díky tomu do jisté míry komplikovaná. Vždy 

bude rozhodné, jakou formou je reklama šířena a kdo je jejím příjemcem, případně 

původcem. Často bude konkrétní jednání současně naplňovat znaky nevyžádané reklamy 

dle několika výše zmíněných předpisů, na jejichž základě bude možné postihnout rušitele 

a domoci se práva. Určení, která norma bude aplikována na konkrétní rušivé jednání, 

bude rozhodné pro stanovení možností jeho postihu a ochrany adresáta rušivého jednání. 

Ve Spolkové republice Německo je reklamní právo také roztříštěným právním 

odvětvím, dokonce zde neexistuje ani obecný kodex reklamy srovnatelný s českým 

zákonem o regulaci reklamy. V německém právním řádu je reklama upravena pouze 

speciálními zákony, které se vztahují buďto na reklamu na určité zboží či služby58, 

                                                 

56   Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
57 Profil Rady pro reklamu [online]. Rada pro reklamu [cit. 20. 10. 2018]. Dostupné z: 

http://www.rpr.cz/cz/profil.php.  
58Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens z 19. října 1994 (Heilmittelwerbegesetz – 

HWG), v překladu zákon o reklamě v oblasti zdravotnictví.  

http://www.rpr.cz/cz/profil.php
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určenou specifickým adresátům59 nebo šířenou určitým způsobem60. Výseč německého 

reklamního práva, které se týká nevyžádané reklamy, je oproti české právní úpravě 

jednodušší a tak přehlednější. Obdobně jako v České republice proběhla transpozice 

směrnice 2000/31 do několika právních předpisů, kterými jsou především Gesetz über 

rechlichen Rahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr (Elektronischer  

Geschäftsverkehr - Gesetz) ze 14. prosince 200161 a Telemediengesetz62. Právě druhý 

zmíněný Telemediengesetz je relevantní z hlediska nevyžádané reklamy, protože 

upravuje specifika komerčních sdělení šířených elektronickými prostředky, případně 

pouze elektronickou poštou, která jsou v českém právu včleněna do zákona o některých 

službách informační společnosti. Telemediengesetz obsahuje definici komerčního 

(obchodního) sdělení (§ 2 čísl. 5 TMG), informační povinnosti jejich šiřitelů (§ 6 odst. 1 

a 2 TMG) a delikt za nedodržení některých povinností, které stanovuje (§ 16 odst. 1 

TMG), přičemž v ostatním odkazuje na německý zákon proti nekalé soutěži. Na rozdíl od 

České republiky je právo proti nekalé soutěži ve Spolkové republice Německo historicky 

komplexně upraveno samostatným zákonem proti nekalé soutěži. Tento zákon se dělí do 4 

kapitol. První z nich s názvem “obecná ustanovení“ (Allgemeine Bestimmungen), přináší 

definice základních pojmů, generální klauzuli63 nekalé soutěže a jednotlivé skutkové 

                                                 

59 Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien 

(Jugendmedienschutz – Staatsvertrag), v překladu Státní smlouva o ochraně lidské důstojnosti a ochraně 

dětí a mládeže v médiích. 
60Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien z 31. srpna 1991 (Rundfunkstaatsvertrag – RStV), v překladu 

Státní smlouva o rozhlasovém a televizním vysílání.  
61 Překládán jako „zákon o elektronickém obchodu“. 
62 Překládán jako „zákon o elektronických informačních a komunikačních službách“ nebo volně také jako 

„zákon o online mediích“. Je pro něj používána zkratka „EGG“. 
63 Německé nekalosoutěžní právo je vybudováno na podobné systematice jako v České republice. Existuje 

zde generální klauzule a dále jednotlivé zákonem demonstrativně vyčtené skutkové podstaty. Obecná 

generální klauzule obsažená v § 3 odst. 1 UWG stanoví, že obchodní jednání (srovnatelné s pojmem 

„jednáním v hospodářském styku“ užitým v generální klauzuli v § 2976 odst. 1 ObčZ), jež je nekalé 

(unlauter), je nedovolené. Generální klauzule dle § 3 odst. 1 UWG je považována za skutkovou podstatu 

základní a zároveň existující v poměru subsidiarity („Grund- und Auffangtatbestand“) k ustanovení (1) § 3 

odst. 2 UWG, které stanoví, že „obchodní jednání vůči spotřebiteli jsou nekalá, pokud neodpovídají 

náležité odborné péči a jsou způsobilá ovlivnit ekonomické chování spotřebitele“ a k ustanovení (2) § 3 

odst. 3 UWG, které odkazuje na tzv. černou listinu obsahující obchodní jednání vůči spotřebiteli, jež jsou 

považována za nedovolená vždy. Ustanovení § 3 odst. 2 a 3 UWG jsou výsledkem transpozice směrnice 

2005/29. Význam obecné generální klauzule dle § 3 odst. 1 UWG, jako skutkové podstaty zahrnující 

jednání zákonem neupravená, bude tak dopadat na obchodní jednání poškozující zájmy ostatních 

soutěžitelů a jiných účastníků trhu, nikoli spotřebitelů. Obecná generální klauzule je také v poměru 

subsidiarity k jednotlivým zákonem stanoveným skutkovým podstatám nekalé soutěže. Pokud však 

konkrétní obchodní jednání naplňuje znaky některé ze skutkových podstat, není třeba dále zkoumat 

naplnění generální klauzule. Na rozdíl od české generální klauzule nekalé soutěže, není v § 3 odst. 1 UWG 

uvedeno, že jednání musí být způsobilé přivodit újmu, neboť tako „způsobilost citelně poškodit zájmy“ 
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podstaty. Druhá kapitola s názvem „právní následky“ (Rechtsfolge) obsahuje právní 

prostředky ochrany proti nekalé soutěži, tedy nároky oprávněné osoby proti rušiteli. Kapitola 

třetí „procesní předpisy“ (Verfahrensvorschriften), zakotvuje specifika řízení ve věcech 

nekalé soutěže. Poslední čtvrtá kapitola se nazývá „trestní a přestupkové předpisy“ (Straf- 

und Bußgeldvorschriften) a obsahuje některé trestné činy a správní delikty související 

s nekalou soutěží.  

Samotná nevyžádaná reklama je upravena v ustanovení § 7 UWG s názvem 

„unzumutbare Belästigung“, které je výsledkem transpozice především čl. 13 směrnice 

2002/58. Nevyžádaná reklama byla poprvé zařazena do v současnosti platného UWG v roce 

2004, jako jedna ze zákonem uvedených skutkových podstat nekalé soutěže. Aby bylo 

jednání spadající pod § 7 UWG kvalifikováno jako zakázané, muselo současně naplnit znaky 

generální klauzule, především porušení dobrých mravů, které bylo jedním z jejích znaků 

v dříve platné úpravě. Do stávající podoby byl § 7 UWG upraven novelou UWG v roce 2008 

a nyní je koncipován jako jakási samostatná zákazová skutková podstatou (selbstständiger 

Verbotstatbestand). Jeho samostatnost se vyznačuje tím, že v § 7 UWG uvedené jednání není 

označeno jako nekalé, a tudíž dle § 3 odst. 1 UWG zakázané, ale zákaz vychází z ustanovení 

samotného.  Norma se skládá z malé generální klauzule v § 7 odst. 1 UWG, ve které je 

stanoveno, že obchodní jednání, které v nepřiměřené míře zatěžuje, je nedovolené, přičemž 

toto platí obzvláště pro reklamu, u které je zřejmé, že si jí adresát nepřeje. Následující 

ustanovení § 7 odst. 2 UWG taxativním výčtem uvádí případy, jež jsou vždy považovány za 

nepřiměřené zatěžování, a tento odstavec je systematicky dělen dle jednotlivých 

komunikačních prostředků, kterými je reklama šířena. Poslední § 7 odst. 3 UWG přináší 

zákaznickou výjimku pro reklamu šířenou elektronickou poštou. Ustanovení se neomezuje 

na obchodní jednání či reklamu šířenou jen některými komunikačními prostředky, ale 

představuje komplexní rámec pro postih nevyžádané reklamy. Tato jednotnost je dána i 

smíšenou povahou UWG, který seskupuje normy soukromoprávní i veřejnoprávní povahy. 

V rámci německého právního řádu byla směrnice 2005/29 zasazena do kontextu práva 

proti nekalé soutěži a implementována do UWG. V této souvislosti je třeba zmínit § 4a UWG 

s názvem agresivní obchodní jednání (aggressive geschäftliche Handlungen), které se 

uskutečňuje prostřednictvím obtěžování, donucování zahrnujícího i použití fyzického násilí 

a nepatřičného ovlivňování. Právě pod výraz obtěžování (Belästigung) jsou transponována 

                                                 

(Geeignetheit die Interessen spürbar zu beeinträchtigen) byla z UWG vypuštěna jeho novelou v roce 2015 

a nahrazena zmíněnou „nekalostí“ (Unlauterkeit), která je konstatovaná v jednotlivých zákonných 

skutkových podstatách.  
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ustanovení č. 25 a výše zmiňovaného č. 26. přílohy I směrnice 2005/29, na rozdíl od 

směrnice a českého zákona o ochraně spotřebitele však § 4a UWG slouží k ochraně nejen 

spotřebitelů, ale také jiných účastníků trhu. Současná aplikace § 7 a § 4a UWG se 

nevylučuje a obě mohou být společným základem pro uplatňování nároků v rámci 

jednoho řízení. Na druhou stranu vždy je třeba zkoumat, do jakých chráněných zájmů 

obtěžování zasahuje, neboť § 4a UWG slouží k ochraně hospodářských zájmů 

spotřebitelů a jiných účastníků trhu a § 7 UWG k ochraně osobní sféry spotřebitelů a 

obchodní sféry jiných účastníků trhu. Pokud je však rušivé jednání způsobilé poškodit 

pouze svobodu rozhodování spotřebitele, aplikuje se přednostně ustanovení § 4a UWG.64  

                                                 

64 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 4a Rn. 1.38. 
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3. Pojmové znaky nevyžádané reklamy 

Jak bylo napsáno v předchozí části, nevyžádaná reklama je v České republice 

upravena v několika zákonech. Jednotlivé právní úpravy se v ideálním případě doplňují, 

ale většinou více či méně prolínají a někdy dokonce i překrývají. Proto by nebylo účelné 

rozdělit tuto část na kapitoly dle jednotlivých zákonů, ve kterých se úprava nevyžádané 

reklamy vyskytuje, ale dle institutu samotného, respektive dle pojmových znaků 

nevyžádané reklamy. Nejprve bude osvětleno, co se rozumí samotnou reklamou a v čem 

jednotlivé zákony spatřují její nevyžádanost. Dále bude uveden přehled vybraných forem 

nevyžádané reklamy a komunikačních prostředků, kterými je šířena. Následovat bude 

rozbor okolností, které mohou vyloučit nevyžádanost jednání, která by jinak znaky 

skutkové podstaty nevyžádané reklamy naplňovaly, tedy souhlas adresáta a zákaznická 

výjimka. V poslední kapitole bude podán přehled informačních povinností, jež je třeba 

dodržovat při šíření reklamy elektronickými prostředky, aby jednání nespadalo do 

kategorie reklamy nevyžádané. 

 

3.1 Nevyžádaná reklama jako reklama 

V první řade je třeba objasnit, co je rozuměno pod slovem reklama v nejširším slova 

smyslu, neboť pozitivní právo v souvislosti s nevyžádanou reklamou užívá různá 

označení tohoto jevu. 

Zákon o regulaci reklamy byl koncipován jako obecná úprava reklamy ve 

veřejnoprávní oblasti a tomu odpovídá i definice v něm obsažená.65 Podle § 1 odst. 2 

RegRek se reklamou rozumí „oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské66 činnosti, zejména podporu 

spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo 

využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky“. 

Nejvyšší správní soud České republiky definici dále zpřesnil a stanovil, že reklamou ve 

                                                 

65 ONDREJOVÁ, Dana. Nevyžádaná reklama napříč současnou, budoucí a evropskou právní regulací. 

Právní fórum. 2012, roč. 9, č. 7, s. 312-319. ISSN 1214-7966. 
66 Dle § 420 odst. 1 ObčZ je za podnikatele považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a 

odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně 

za účelem dosažení zisku.  



26 

 

smyslu § 1 odst. 2 (dříve § 1 odst. 1) RegRek se rozumí jakákoli veřejná prezentace, 

jejímž cílem je propagace podnikatelské činnosti určitého subjektu, přitom pro naplnění 

samotné definice reklamy není podstatné, jaké jsou pohnutky šiřitele reklamy k této 

činnosti, zda ji provádí za úplatu nebo bezúplatně, či zda jde nebo nejde o součást jeho 

vlastního podnikání.67 Stěžejním prvkem je tedy účel reklamy, kterým je hledání a získání 

uživatelů zboží a služeb68, přičemž forma může být různorodá. Negativní definice 

reklamy na obecné úrovni v zákoně o regulaci reklamy obsažena není a vyskytuje se zde 

pouze ve vztahu k jednotlivým výrobkům či službám.69 Z pohledu zákona o regulaci 

reklamy pod definici reklamy nebude spadat například tzv. reklama sociální, která je 

nekomerční a neorientuje se na propagaci materiálních statků.70 Za reklamu nebude 

považováno ani označení provozovny dle § 17 živnostenského zákona nebo povinné 

označení listin podnikatele dle § 435 ObčZ, neboť se jedná o plnění povinností 

plynoucích ze zákona.71 Od reklamy je také odlišováno sponzorování72 resp. prezentování 

sponzora, na které se zákon o regulaci reklamy vzhledem ke shodným znakům s reklamou 

také vztahuje, aby nedocházelo k obcházení zákona.73  

Německý právní řád neobsahuje obecnou legální definici reklamy,74 vychází však 

přímo z definice užité v čl. 2 písm. a) směrnice 2006/114, podle které se reklamou rozumí 

„každé předvedení související s obchodem, živností, řemeslem nebo svobodným 

povoláním, jehož cílem je podpora odbytu zboží nebo poskytnutí služeb, včetně 

nemovitostí, práv a závazků“. Tato definice je také poměrně široká, jsou zahrnuty nejen 

projevy na veřejnosti, ale i v menším kruhu, a to také při sjednávání smlouvy. Definice je 

                                                 

67 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 22. července 2010, sp. zn. 5 As 48/2009. 

In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 21. 10. 2018]. Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz.  
68 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 

č. 468/1991Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 
69 Např. § 5 odst. 2 RegRek. 
70 ONDREJOVÁ, Dana. Nevyžádaná reklama napříč současnou, budoucí a evropskou právní regulací., 

2012, op. cit.  
71 RIGEL op. cit. S. 38. 
72 Sponzorováním se rozumí dle § 1 odst. 4 RegRek příspěvek poskytnutý sponzorem jiné osobě s cílem 

podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorování není 

darováním, jehož cílem je podpora odlišného subjektu bez protiplnění. 
73 CHALOUPKOVÁ, Helena. Regulace reklamy. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 322 s. 

ISBN 978-80-7400-180-2. S. 5. 
74 Některé právní předpisy jako např. ustanovení § 2 odst. 2 čísl. 7. RStV obsahují legální definici reklamy, 

ale pouze pro účely daného právního předpisu. 

https://www.beck-online.cz/
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stručnější, ale významově v podstatě shodná s definicí obsaženou v zákoně o regulaci 

reklamy. 

Zákon o některých službách informační společnosti používá pro nevyžádanou 

reklamu souhrnný pojem obchodní sdělení a rozumí se jím dle § 2 písm. f) SlInfSp  

„všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, 

určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je 

podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost“. Lze dovodit, že obchodní sdělení je 

pro účely tohoto zákona rozuměno jako pojem širší než reklama. Tato definice vychází z 

čl. 2 písm. f) směrnice 2000/31. Do přijetí novely zákona o některých službách informační 

společnosti účinné od 1. 1. 201275 obsahovala definice obchodního sdělení důkladněji 

provedenou transpozici zmíněné směrnice, neboť zahrnovala i jeho negativní vymezení. 

Za obchodní sdělení nebyly považovány údaje umožňující přímý přístup k informacím o 

činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa 

elektronické pošty, dále pak údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či 

právnické osoby nebo podniku získané uživatelem nezávisle. Ačkoli bylo negativní 

vymezení obchodních sdělení určeno zejména pro případy zasílání informace o změně 

kontaktních údajů osobám mimo rámec § 7 a § 8 SlInfSp nebo soukromých zpráv, ovšem 

z adresy obsahující doménové jméno, jiné označení podnikatele nebo automatický 

podpis, byla tato výjimka často využívána osobami, které jednaly v rozporu 

s povinnostmi stanovenými v zákoně o některých službách informační společnosti. 

Současně bylo negativní vymezení považováno za nadbytečné.76 Otázkou zůstává, jakým 

způsobem by po vypuštění negativního vymezení obchodního sdělení z jeho definice bylo 

kvalifikováno jednání, kterým poskytovatel služby informuje například o změně svých 

kontaktních údajů spolu s názvem internetových stránek nebo adresy sídla a v podstatě 

tak nepřímo podporuje odbyt svého zboží a služeb. Autorka se ztotožňuje s názorem 

autora komentáře, že vypuštěním negativního vymezení obchodních sdělení se působnost 

definice mohla rozšířit, neboť například i sdělení informace o kontaktech určitého 

podnikatele elektronickou cestou by měla podléhat podmínkám stanoveným v § 7 

                                                 

75 Zákon č. 468/2011Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a 

některé další zákony.  
76 MAISNER op. cit. S. 12. 
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SlInfSp.77 Ačkoli byl před novelou například dnes již neexistujícím ministerstvem 

informatiky zastáván názor, že informace o změně telefonního čísla, sídla nebo e-mailové 

adresy společnosti není obchodním sdělením ve smyslu zákona o některých službách 

informační společnosti78. Z logiky věci vyplývá, že změna kontaktních údajů určitého 

podnikatele bude vítaná pouze adresáty, kteří s odesílatelem již dříve v kontaktu byli, 

například předchozím navázáním obchodních vztahů. Za obchodní sdělení ve smyslu 

SlInfSp může být považováno i pouhé spojení výrobku nebo služby se známou osobností, 

kulturní akcí nebo naopak zatajení určitých informací o nich. Obchodní sdělení může být 

také určeno k podpoře image podniku, kterou lze dávat do souvislosti s pověstí právnické 

osoby ve smyslu § 135 odst. 2 ObčZ, ale také s vážností a ctí osoby fyzické dle § 81 odst. 

2 ObčZ. Jde tedy o jakési vnímání podnikatele nebo osoby vykonávající regulovanou 

činnost širokou společností. U fyzické osoby může být v praxi těžké oddělit, kdy bude 

šířit obchodní sdělení v rámci své podnikatelské nebo regulované činnosti a kdy bude 

naopak podporovat svou image ve sféře osobní a o obchodní sdělení se tedy jednat 

nebude. S ohledem na skutečnost, že jednání fyzické osoby společnost bude často vnímat 

jako celek, bude se tak nezřídka jednat o nepřímou podporu podnikání i pokud bude jednat 

ve sféře osobní.79 Za obchodní sdělení budou považovány dále slevy, různé individuální 

nabídky, propagační soutěže a hry, ale také pozvánky na různé kulturní či podobné akce, 

jejichž součástí má být komerční prezentace či přání k svátku nebo Vánocům.80 

Definice obchodního sdělení (kommerzielle Kommunikation nebo kommerzielle 

Mitteilung) tak, jak je obsažena v čl. 2 písm. f směrnice 2000/31, byla v podstatě doslovně 

převzata do § 2 čísl. 5 TMG. Jde tedy o případ maximálního souladu, tzv. plné 

harmonizace (Vollharmonisierung). Definice obsahuje i negativní vymezení obchodního 

sdělení, které bylo dříve součástí definice obsažené v zákoně o některých službách 

informační společnosti. Nejen zde se promítá obecná tendence německého zákonodárce, 

aby se text vnitrostátních zákonů vždy co nejvíce blížil textu transponované směrnice, o 

to více, jde-li o definice pojmů. 

                                                 

77 MAISNER op. cit. S. 16. 
78 PATĚK, Daniel. Obchodní sdělení advokáta: (z pohledu zákona č. 480/2004 Sb.). Bulletin advokacie. 

2005, č. 2, s. 15-19. ISSN 1210-6348.  
79 MAISNER op. cit. S. 17. 
80 Často kladené otázky k nevyžádaným obchodním sdělení a zákonu č. 480/2004 Sb. Úřad pro ochranu 

osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů [cit. 27. 11. 2018]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/k-nevyzadanym-obchodnim-sdelenim-a-zakonu-c-480-2004-sb/ds-1024/archiv=0. 

https://www.uoou.cz/k-nevyzadanym-obchodnim-sdelenim-a-zakonu-c-480-2004-sb/ds-1024/archiv=0
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Soukromoprávní linie ochrany před nevyžádanou reklamou uvedená ve skutkové 

podstatě dotěrného obtěžování v § 2985 odst. 1 ObčZ vymezuje předmětné jednání jako 

„sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož i nabídka zboží nebo služeb“ a 

dále v textu je užíván pojem „reklama“. Zatímco definice reklamy v zákoně o regulaci 

reklamy zmiňuje podporu podnikatelské činnost a definice obchodních sdělení v zákoně 

o některých službách informací podporu podniku osoby, která je podnikatelem nebo 

vykonává regulovanou činnost, dotěrné obtěžování je vázáno k pojmu soutěžitele. Každé 

nekalosoutěžní, a tedy zakázané jednání, musí naplňovat znaky generální klauzule nekalé 

soutěže a v tomto kontextu je třeba zmínit především jednání v hospodářském styku. 

Nejvyšší soud České republiky judikoval, že rozhodujícím faktorem je, zda lze v osobě, 

která jedná nekalosoutěžně, seznat soutěžní záměr či účel (nikoli však úmysl), a tedy zda 

jsou jednáním objektivně sledovány konkurenční cíle.81 Aby mohlo být jednání 

kvalifikováno jako jednání v hospodářském styku, je nutné dovodit existenci určitého 

zájmu na výsledku soutěže (určitého soutěžního cíle či záměru) a soutěžního vztahu (tj. 

vztahu k hospodářské soutěži) mezi subjekty, jejichž zboží či služby lze navzájem 

substituovat, a to v nejširším slova smyslu.82 

Německá právní úprava nevyžádané reklamy, jež je poměrně komplexně upravena v § 7 

UWG, vládne i větší jednotou pojmů. Skutková podstata nepřiměřeného obtěžování zahrnuje 

nejen reklamu, jak je definována výše, ale všechna „obchodní jednání“ (geschäftliche 

Handlung). Pojem obchodní jednání je vedle pojmu „nekalosti“ (Unlauterkeit) centrálním pro 

celou oblast práva nekalé soutěže. Slouží k oddělení oblasti působnosti nekalosoutěžního 

práva a obecného deliktního práva.83 Aby mohlo být určité jednání kvalifikováno jako 

nekalosoutěžní, musí být v první řadě obchodním jednáním ve smyslu legální definice dle § 2 

odst. 1 čísl. 1. UWG. Obchodním jednáním se rozumí „jakékoli jednání osoby ve prospěch 

jejího podnikání nebo podnikání třetí osoby před, během nebo po uzavření obchodu, které 

objektivně souvisí s podporou prodeje nebo dodání zboží či služeb nebo uzavřením či plněním 

smlouvy o zboží nebo službách“. Cílem obchodního jednání je vždy ovlivnit obchodní 

rozhodnutí spotřebitelů a jiných účastníkům trhu nebo působit na obchodní zájmy soutěžitelů. 

                                                 

81 Rozhodnutí nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. května 2007, sp. zn. 32 Odo 229/2006. In: 

Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 21. 10. 2018]. Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz.  
82 ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2010. 315 s. ISBN 978-80-7357-505-2. S. 29. 
83 § 823 a násl. BGB. 

https://www.beck-online.cz/
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Skutková podstata nevyžádané reklamy podle zákona o ochraně spotřebitele pojmově 

spadá pod obchodní praktiku vůči spotřebiteli. Tento pojem vychází ze směrnice 2005/29, 

která je založena na metodě maximální harmonizace, a rozumí se jím dle „jednání, 

opomenutí, chování nebo prohlášení, obchodní sdělení včetně reklamy a uvedení na trh 

ze strany obchodníka přímo související s propagací, prodejem nebo dodáním produktu“. 

Obchodní praktikou je způsob chování prodávajícího vůči spotřebiteli spočívající mimo 

jiné v obchodním sdělení včetně reklamy. 

Do německého UWG, do kterého byla celá směrnice 2005/29 transponována, pojem 

obchodních praktik vůbec převzat nebyl s odkazem, že centrální pojem obchodní jednání 

je širší a tedy dostatečný.84 Německý spolkový soudní dvůr se k tomu vyjádřil tak, že 

„obchodní jednání zahrnuje oproti obchodní praktice dle směrnice 2005/29 prostředky 

směřující nejen proti spotřebitelům, ale také proti soutěžitelům a jiným účastníkům trhu, 

jakož i jednání třetích osob k podpoře prodeje nebo obytu zboží a služeb podnikatele, tyto 

osoby však nemusí jednat jménem nebo na příkaz podnikatele“.85 Vždy je ovšem třeba 

pojem obchodního jednání vykládat ve světle definice obchodních praktik dle čl. 2 písm. 

d směrnice 2005/29, a tedy ve světle smyslu směrnice (Gebot der richtlinienkonformen 

Auslegung).86 

Ať je nevyžádaná reklama v nejširším slova smyslu v různých právních předpisech 

označovaná přímo jako reklama, obchodní sdělení, jednání v hospodářském styku, obchodní 

praktika nebo obchodní jednání (geschäftliche Handlung), povětšinou jsou si zmíněné pojmy 

obsahově blízké díky svému častému unijnímu základu. Vždy jde o jednání spočívající v 

podpoře určité podnikatelské činnosti a orientované na ekonomické cíle. Je třeba posuzovat 

záměr, nikoli skutečný výsledek zamýšlené podpory. Jedná se totiž o objektivní kritérium, 

rozhodující je tedy jak sdělení působilo na adresáta.87 Široké chápání ekonomicky 

orientovaného jednání vyslovil také Německý spolkový soudní dvůr ve svém rozhodnutí s 

                                                 

84 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. UWG § 2 Rn. 8. 
85 Srov. Rozsudek BGH ze dne 6. února 2014, sp.zn. I ZR 2/11. In WRP 2014, s. 1058 a násl. – „GOOD 

News II“. 
86 Požadavek výkladu národního práva v souladu se směrnicemi je uznán judikaturou i literaturou a jeho 

normativním základem je čl. 288 SFEU. Jsou k němu povinny všechny národní orgány a to sice (v každém 

případě) po uplynutí lhůty určené o provedení směrnice. In: KOLB, Stefan. Die Übergangsregelung der 

Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015. ISBN 978-3- 16-154120-9. 

S. 31. 
87 MAISNER op. cit. S. 17. 
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názvem „Freunde finden“88, týkající se provozovatele internetové platformy Facebook. 

Na této platformě si její uživatelé zřizují profilovou stránku, na které se představí a mohou 

zde umisťovat fotografie a videa. Zároveň je Facebook platformou pro marketingovou 

inzerci třetích osob, kdy jsou adresáty reklamy právě uživatelé Facebooku. Předmětné 

rozhodnutí se týká funkce „najít přátele“, která umožňovala Facebooku pomocí přístupu 

k emailové schránce jeho uživatele zasílat automaticky emaily osobám, jejichž kontaktní 

údaje Facebook získal skrze uživatelovu emailovou schránku, a které současně ještě 

nebyly registrovanými uživateli sociální sítě Facebook. Odesílané emaily obsahovaly 

odkaz na webovou stránku Facebooku, kde bylo možno se do sociální sítě registrovat. 

Účelem funkce „najít přátelé“ bylo skrze zasílání těchto zvacích emailů upozornit na 

služby odesílatele. Zvací emaily nepředstavovaly žádné doporučení soukromé povahy 

k registraci uživatele do sociální sítě, nýbrž obchodní jednání odesílatele emailů 

(Facebooku) podléhající podmínkám § 7 odst. II UWG a tedy předchozímu souhlasu 

adresátů emailové reklamy (viz dále).  

 

3.2 Charakter reklamy jako nevyžádané  

Vycházeje pouze z lingvistického (resp. sémantického) výkladu adjektiva 

„nevyžádaný“, by bylo možné dospět k extrémnímu závěru, že většina reklamní 

prezentace je adresátem nežádaná. Zatímco podstata nevyžádanosti reklamy, kterou je 

nepřiměřené obtěžování, zásah do osobní či obchodní sféry adresáta a s tím spojené 

negativní následky89, jsou jednotícím prvkem regulace nevyžádané reklamy, tak 

podmínky, za jakých je šíření reklamního sdělení legální a za jakých nikoli, se v rámci 

jednotlivých právních předpisů liší.  

Existuje několik režimů šíření reklamních sdělení, které různou měrou chrání 

zájmy jejich adresátů. Nejvyšší míru ochrany představuje systém opt-in, který se také 

nazývá systém přihlašovací. V tomto případě jsou reklamní metody a podobná jednání, 

obzvláště pokud mají potenciál působit rušivě, dovolena pouze s výslovným předchozím 

souhlasem adresáta. Tento systém se někdy také nazývá jako single opt-in, vedle kterého 

                                                 

88 Srov. Rozsudek BGH ze dne 14. listopadu 2016, sp. zn. I ZR 65/14. In GRUR 2016, s. 956 a násl. – 

„Freunde finden“. 
89 ONDREJOVÁ, Dana. Nevyžádaná reklama napříč současnou, budoucí a evropskou právní regulací., 

2012, op. cit. 
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existuje ještě double opt-in systém. V případě double opt-in režimu adresáti sice také 

udělí souhlas se zasíláním obchodních sdělení jako v režimu single opt-in, ale jejich 

kontakt je dále verifikován tím, že je adresát vyzván k dalšímu úkonu, který je zapotřebí 

k dokončení celého procesu. V praxi může tento režim vypadat tak, že adresát nejprve 

zaškrtne políčko, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, a na sdělený email mu 

následně přijde zpráva s odkazem, přičemž na tzv. mailing list příslušného odesílatele je 

zařazen až po prokliknutí zaslaného odkazu. Poněkud méně striktní je systém soft opt-in. 

Reklamní metoda je sice také dovolena jen se souhlasem adresáta, ale souhlas adresáta je 

bez dalšího předpokládán, je zde dána domněnka souhlasu. Nejslabší pozici mají adresáti 

při použití systému opt-out, někdy nazývaného jako režim odhlašovací. Reklamní metoda 

je obecně dovolena dokud adresát výslovně neprojeví svůj nesouhlas.90 

V českém právním řádu je třeba vycházet z prvotní úpravy nevyžádané reklamy 

obsažené v zákoně o regulaci reklamy založené na režimu opt-out. Dle ustanovení § 2 

odst. 1 písm. c RegRek se o nevyžádanou reklamu v listinné podobě91 jedná tehdy, pokud 

adresáta obtěžuje, a za obtěžující se považuje reklama při kumulativním splnění 

podmínek, kterými jsou směřování reklamy ke konkrétnímu adresátovi a existence 

adresátova jasného a srozumitelného projevu vůle, že si reklamu nepřeje. Pro naplnění 

skutkové podstaty nevyžádané reklamy je zapotřebí tedy konkrétnost adresáta, přičemž 

je bez pochybností, že podmínka bude naplněna, pokud se bude jednat o zcela 

individualizovanou osobu nebo osobu spadající do konkrétně individualizované skupiny. 

Vždy budou zahrnuty nástroje přímého marketingu spočívající v adresném oslovování 

formou letáků nebo reklamních dopisů. Druhou podmínkou je předem jasně a 

srozumitelně daný nesouhlas adresáta se šířením reklamy, o který se bude jednat vždy, 

pokud bude na poštovní schránce umístěno oznámení „nevhazujte reklamu“ apod. nebo 

bude fyzicky odmítnuta reklama vůči osobě, která reklamní tiskoviny rozdává.92  

                                                 

90 OHLY, Ansgar; SOSNITZA, Olaf. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. 5. vydání. München: C. 

H. Beck, 2010. 1257 s. ISBN 978-406-59461-8. § 7 Rn 27. 
91 Do účinnosti zákona o některých službách informační společnosti byla podle zákona o regulaci reklamy 

postihována i nevyžádaná reklama šířená elektronickými prostředky a dle § 2 odst. 1 písm. e) RegRek bylo 

zakázáno šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje. 

Výdaje adresáta byly jako pojmový znak nevyžádané reklamy ze zákonné dikce vypuštěny, neboť by 

z postihu byla vyloučena mnohá jednání, která ač obtěžují, nepředstavují pro adresáta žádný náklad. 
92 ONDREJOVÁ, Dana. Nevyžádaná reklama napříč současnou, budoucí a evropskou právní regulací., 

2012, op. cit. 
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Zákon o některých službách informační společnosti zakazuje šíření nevyžádaných 

obchodních sdělení a stanovuje obecné pravidlo, že je možné šířit obchodní sdělení 

systémem opt-in, tedy šířit pouze obchodních sdělení vyžádaná.93  Dle § 7 odst. 2 SlInfSp 

je možné podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení 

využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Neuplatní se 

tzv. first-shot-rule, jehož podstatou je zaslání sdělení adresátovi, ve kterém je požádán o 

souhlas se zasíláním obchodních sdělení.94 Zákon o některých službách informační 

společnosti váže nevyžádanost reklamy na absenci předchozího souhlasu a současně dle 

§ 7 odst. 4 SlInfSp v případě šíření pomocí elektronické pošty na nedostatečné označení 

samotného sdělení jako obchodní, skrývání či utajování totožnosti odesílatele a 

nemožnost jednoduchého zamezení dalšího zasílání obchodních sdělení. Jedinou 

výjimkou, kdy zasílání obchodních sdělení nepodléhá předchozímu souhlas adresáta, je 

jejich distribuce elektronickou poštou stávajícím zákazníkům (o zákaznické výjimce bude 

pojednáno podrobně v kapitole 3.5 této části). Osobní působnost ustanovení § 7 SlInfSp 

není ve vztahu k odesilatelům obchodních sdělení omezena a může jím být jak fyzická, 

tak i právnická osoba, a ačkoli se ve většině případů bude jednat o podnikatele, 

odesílatelem může být teoreticky vzato i spotřebitel. Obdobně se v případě adresáta, který 

požívá ochrany před nevyžádanými obchodními sděleními, může jednat o fyzickou i 

právnickou osobu, kterou může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo právnická osoba 

nepodnikající.95 Na rozdíl od zákona o regulaci reklamy, ustanovení § 7 SlInfSp nestanoví 

jako jeden z předpokladů nevyžádanosti obchodní sdělení konkrétnost jeho adresáta, tu 

lze ovšem dovodit z podmínky získání předchozího souhlasu, eventuálně předchozího 

zákaznického vztahu. Předpokladem doložení jejich existence je totiž jednoznačná 

identifikace adresáta ze strany odesílatele. Adresný marketing je proto ze své podstaty 

úzce spjat se zpracováním osobních údajů. Bez souhlasu adresáta se zasíláním 

obchodních sdělení nelze k jejich šíření použít ani kontakty získané z veřejně dostupného 

seznamu nebo poskytnuté odesílateli třetí osobou. Zákon o některých službách 

informační společnosti nepodmiňuje jeho aplikaci masovostí rozesílání obchodních 

sdělení a skutková podstata nevyžádané reklamy je naplněna odesláním i jediného 

                                                 

93 Důvodová zpráva k zákonu č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů. 
94 MAISNER op. cit. S. 151. 
95 MAISNER op. cit. S. 149. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6nbyga
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nevyžádaného obchodního sdělení. Zaslání poptávky na předložení nabídky na určitý 

produkt, i v případě oslovení více možných dodavatelů, není považováno za šíření 

nevyžádaných obchodních sdělení, neboť je výsledkem inzerce či reklamy nabízejícího, 

a jeho souhlas je tak předpokládán.96  

Nevyžádaná reklama je také postihována na základě skutkové podstaty nekalé 

soutěže s názvem dotěrné obtěžování dle § 2986 ObčZ. Nevyžádanost komerčních sdělení 

spočívá v podstatě ve dvou dílčích skutkových podstatách. První z nich je založena na 

skutečnosti, že si příjemce sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách zjevně 

nepřeje, přičemž se jedná se o neurčitý pojem, u kterého není zcela jasné, jak by mělo být 

plnění této podmínky ze strany adresáta realizováno.97 Z adjektiva obsaženého v názvu 

skutkové podstaty - „dotěrný“ lze vyvodit, že půjde o jednání dolézavá, neodbytná, 

otravná, vtíravá, až drzá.98 Ačkoli je v textu zákona použito slovo „sdělování“, které je 

odvozeno od slovesného vidu nedokonavého, nelze akceptovat nepostižitelnost i jediného 

jednání, pokud bude v rozporu s dobrými mravy dle generální klauzule nekalé soutěže.99 

Použití adjektiva ve výrazu, že si adresát reklamu „zjevně“ nepřeje, vede některé autory 

k názoru, že zákon nehodlá zakázat první kontakt s adresátem v situaci, kdy není jasné, 

zda si informace obdržet přeje, či nikoli.100 Někteří autoři se také přiklánějí k názoru, že 

zákon v této části vychází z režimu opt-out, a je tedy možné adresátovi obchodní sdělení 

zasílat do té doby, než vyjádří vůli, že si je nepřeje.101 V souvislosti s § 2986 odst. 1 ObčZ, 

nepanuje jednotný názor týkající se jak formy šíření reklamních sdělení zmíněný 

v předchozí části (kapitola 2.4), tak zda ustanovení spadá pod režimu opt-in či opt-out, a 

s tím spojené uplatnění first-shot-rule v rámci první dílčí skutkové podstaty. Aplikační 

vodítka snad přinese v budoucnu vzniklá judikatura. Dle názoru autorky by v případech 

reklamy šířené elektronickými prostředky měla být zachována praxe zavedená zákonem 

o některých službách informační společnosti, tedy režim opt-in, v ostatních případech by 

                                                 

96 Často kladené otázky k nevyžádaným obchodním sdělení a zákonu č. 480/2004 Sb. Úřad pro ochranu 

osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů [cit. 27. 11. 2018]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/k-nevyzadanym-obchodnim-sdelenim-a-zakonu-c-480-2004-sb/ds-1024/archiv=0.  
97 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář., 2014, op. cit. S. 229. 
98 LEVICKÁ, Tereza. Dotěrné obtěžování – nová zákonná skutková podstata. Obchodněprávní revue, 2014, 

roč. 6, č. 6, s. 161-167. ISSN 1803-6554. 
99 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář., 2014, op. cit. S. 227. 
100 HAJN, Petr. O dotěrném obtěžování. Patria.cz [online]. Patria online, 2013 [cit. 29. 11. 2018]. Dostupné 

z: https://www.patria.cz/pravo/2504136/o-doternem-obtezovani.html.  
101 Srov. MAISNER op. cit. S. 145. 

https://www.uoou.cz/k-nevyzadanym-obchodnim-sdelenim-a-zakonu-c-480-2004-sb/ds-1024/archiv=0
https://www.patria.cz/pravo/2504136/o-doternem-obtezovani.html
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měl být volen režim dle okolností jednotlivého případu a intenzity zásahu do právních 

statků. Druhou dílčí skutkovou podstatou § 2986 odst. 1 ObčZ je sdělování již pouze 

reklamy, pokud její původce utají či zastře své údaje nebo neuvede, kde může příjemce 

přikázat bez zvláštních nákladů ukončení reklamy. V této části, stejně jak je tomu 

v případě obdobného ustanovení v § 7 odst. 4 SlInfSp, vychází nevyžádanost z určitého 

typu klamání adresáta a skrývání podstatných údajů.  

Nevyžádaná reklama je také postihována jako agresivní nekalá obchodní praktika 

na základě zákona o ochraně spotřebitele a je uvedena pod písmenem c) přílohy č. 2 

k zákonu o ochraně spotřebitele s názvem agresivní obchodní praktiky. Nevyžádanost 

reklamy je zde spatřována v prvku agrese, který se projevuje tím, že prodávající činí 

spotřebiteli opakované nevyžádané nabídky. Oproti jiným, v této kapitole doposud 

zmíněným rušivým jednáním, se v případě zákona o ochraně spotřebitele vyžaduje 

opakovanost. Opakované nevyžádané nabídky šířené prostředky přenosu na dálku, které 

nejsou zmíněným ustanovením zahrnuty, ovšem mohou naplnit znaky definice nekalé 

obchodní praktiky dle § 4 odst. 1 OchSpotř, resp. agresivní praktiky dle § 5b odst. 1 

OchSpotř. Z německé judikatury lze uvést například rozsudek OLG ve Frankfurtu102, 

který stanovil, že podnikatel zabývající se výrobou náhrobních kamenů, který zašle 

písemně nabídku svých služeb krátce po smrti osoby jejím rodinným příslušníkům, naplní 

svým jednáním znaky agresivní obchodní praktiky. Nejvyšší správní soud České 

republiky103 se ztotožnil se závěry Krajského soudu v Brně, který konstatoval, že prvek 

agrese je třeba vykládat jako „vědomé (z pohledu podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli) 

využití jakékoli konkrétní individuální situace spotřebitele nebo jiných závažných 

okolností, které vedou ke zhoršení úsudku spotřebitele, k ovlivnění rozhodnutí 

spotřebitele ve vztahu k podnikatelově plnění. Takové počínání však naplňuje znaky 

agresivní praktiky (tu tedy „nepatřičného ovlivňování“) pouze tehdy, pokud výrazně 

zhoršuje nebo může výrazně zhoršit svobodnou volbu nebo chování spotřebitele.“104 

                                                 

102 Srov. Rozsudek OLG Frankfurt ze dne 29. ledna 2009, sp.zn. 6 U 90/08. 
103 Rozsudek Nejvyššího správního soud České republiky ze dne 23. října 2014, sp. zn. 7 As 110/2014. In: 

Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 27. 11. 2018]. Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz. 
104 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 12. června 2014, sp. zn. 62 A 44/2013. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 27. 11. 2018]. Dostupné z: https://www.beck-

online.cz.  

https://www.beck-online.cz/
https://www.beck-online.cz/
https://www.beck-online.cz/
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Vždy musí jít o vědomé jednání podnikatele vůči spotřebiteli a nikoli jednání nevědomé 

či opomenutí.105 Agrese obchodních praktik je považována za natolik závažný jev, že 

judikatura označila opakované agresivní obchodní praktiky za důvod zrušení 

živnostenského oprávnění.106 

V německém právním řádu vychází zákaz nevyžádané reklamy v první řadě 

z generální klauzule nepřiměřeného obtěžování uvedené v § 7 odst. 1 věta 1. UWG, která 

stanoví, že „obchodní jednání, při kterém je účastník trhu obtěžován nepřiměřeným 

způsobem, je nepřípustné“. Vztahuje se tedy na všechna obchodní jednání nehledě na 

formu nebo způsob šíření, která směřují vůči jakémukoli účastníku trhu. Následuje v § 7 

odst. 1 věta 2. UWG uvedené konstatování, že „to platí obzvlášť pro reklamu, při které 

je zřejmé, že si oslovený účastník trhu takovou reklamu nepřeje“, přičemž představuje 

pouze speciální skutkovou podstatu nepřiměřeného obtěžování, která se vztahuje 

výhradně na obchodní jednání, které je reklamou (Beispielstatbestand). Nelze ovšem bez 

dalšího a contrario dovozovat, že reklama nepředstavuje žádné obtěžování do doby, než 

adresát vyjádří vůli, že si ji nepřeje.107 V některých případech totiž příjemce není schopen 

dát okamžitě najevo protichůdnou vůli, jako například při oslovování na veřejnosti nebo 

zasílání nevyžádaného zboží. Zda a do jaké míry jsou jednotlivé formy reklamy 

nepřiměřeně obtěžující, musí být doplněno judikaturou.108 Nejprve je třeba vyložit 

pojmem „obtěžování“ (Belästigung). Je jím obchodní jednání, které je příjemci vnuceno 

a je adresátem kvůli svému způsobu a metodě nehledě na obsah vnímáno jako rušivé. 

Ustanovení § 7 UWG není aplikovatelné na obchodní jednání obtěžující adresáta svým 

obsahem.109 Nikoli každé obtěžující obchodní jednání je ovšem nepřípustné, ale pouze 

takové, které obtěžuje nepřiměřenou měrou. Tato „nepřiměřenost“ (Unzumutbarkeit) je 

jakousi bagatelní klauzulí předmětné skutkové podstaty. Německý spolkový soudní dvůr 

v rozhodnutí s názvem „Grabmalwerbung“ konstatoval, že „nepřípustné je obtěžování, 

které dosáhne takové intenzity, že je velkou částí spotřebitelů vnímáno jako nesnesitelné, 

                                                 

105 ONDREJOVÁ, Dana. Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES., 

2016, op. cit. 
106 RIGEL, Filip. Judikatura NSS: Reklama jako nekalá obchodní praktika. 2017, roč. 23., č. 7-8, s. 238-

240. ISSN 1211-4405. 
107 Begründung zum Regierungsentwurf UWG 2004, BT-Drucks. 15/1487, S. 21. 
108 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. UWG § 7 Rn. 31. 
109 Begründung zum Regierungsentwurf UWG 2004, BT-Drucks. 15/1487, S. 20. 
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přičemž základním měřítkem je průměrně vnímavý adresát“110, nikoli konkrétní jedinec 

v daném případě. V rozhodnutí „Kreditkartenübersendung“ shledal německý Spolkový 

soudní dvůr, že jednorázové nevyžádané zaslání kreditní karty, která je vyhotovená přímo 

na jméno příjemce bankou svému zákazníkovi, nepředstavuje nepřiměřené obtěžování 

dle § 7 odst. 1 UWG. Je tomu tak za předpokladu, že příjemce jednoduše rozpozná, že 

k aktivaci kreditní karty musí učinit další samostatné prohlášení, a pokud by nabídku 

nepřijal, je oprávněn kreditní kartu jednoduchým způsobem vrátit nebo zlikvidovat.111 

Následující ustanovení § 7 odst. 2 UWG obsahuje výčet čtyř obchodních jednání, 

která jsou vždy považována za nepřiměřené obtěžování, zákazy samy o sobě – bez dalšího 

zkoumání (Per-se-Verbote). Při posouzení určitého rušivého jednání se vždy nejprve 

zkoumá, zda byla naplněna některá ze speciálních skutkových podstat uvedených v § 7 

odst. 2 UWG nebo příloze k § 3 odst. 3 UWG nazývané „schwarze Liste“, jež představuje 

výsledek transpozice příloh I a II směrnice 2005/29. Až následně je jednání případně 

subsumováno pod generální klauzuli v § 7 odst. 1 UWG. V souvislosti s jednáními 

obsaženými v § 7 odst. 2 UWG nebude dále zkoumána bagatelní klauzule obsažená v § 7 

odst. 1 věta 1. UWG, a tedy zda je obtěžování nepřiměřené.  

Prvním obchodním jednáním, které bude bez dalšího považováno za nepřiměřené 

obtěžování, je dle § 7 odst. 2 bodu 1  UWG  reklama za použití jiných prostředků přenosu 

na dálku, než uvedených pod body 2 a 3 tohoto odstavce (tj. jiných než telefon, 

automatická volací zařízení, faksimilní přístroje a elektronická pošta), kterou je 

spotřebitel vytrvale oslovován, ačkoli si jí zjevně nepřeje. Toto ustanovení je sice 

odrazem transpozice čl. 26 přílohy I směrnice 2005/29 a v praxi bude dopadat především 

na dopisy, tiskoviny, prospekty a katalogy, ale nikoli například na inzertní noviny. 

Pojmovým znakem vytrvalosti oslovování je nepochybně jeho opakování, což je dle 

německé judikatury nejméně třikrát. Pokud by však pouze jediné oslovení adresáta bylo 

nepřiměřeně obtěžující, je možné postihnout jej podle § 7 odst. 1 UWG.112 Ustanovení 

zahrnuje reklamu, jež si adresát „zjevně nepřeje“ a sice nejen pokud se v tomto smyslu 

aktivně vyjádří, ale také v případě, že si oslovování nežádal, tedy pokud chyběl 

                                                 

110 Srov. Rozsudek BGH ze dne 22. dubna 2010, sp. zn. I ZR 29/09. In GRUR 2010, s. 1113 a násl. – 

„Grabmalwerbung“. 
111 Srov. Rozsudek BGH ze dne 3. března 2011, sp. zn. I ZR 167/09. In GRUR 2011 s. 747 a násl. – 

„Kreditkartenübersendung“. 
112 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. UWG § 7 Rn. 102a. 
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adresátův souhlas. V pochybnostech je třeba zkoumat, zda původce reklamy při jejím 

šíření vycházel z profesionální péče a zda má průměrný spotřebitel zájem být oslovován. 

Odmítnutí reklamy adresátem nebo absence souhlasu je předpokládána, pokud je 

reklamní materiál uložen na místě, které k tomu účelu není určeno, například za stěračem 

automobilu.113 Výše zmíněný výklad pojmového znaku, že si adresát jednání vůči němu 

„zjevně nepřeje“, by mohl sloužit jako inspirace pro výklad v § 2986 odst. 1 ObčZ  užité 

identické textace zákona. Velká část autorů se totiž omezuje na konstatování, že jde o 

„neurčitý pojem“, který osvětlí až rozhodovací praxe soudů.114 

Další jednání, které bude bez dalšího považováno za nepřiměřené obtěžování 

obsažené v § 7 odst. 2 bodu 2 UWG, se vztahuje na reklamu šířenou prostřednictvím 

telefonních hovorů, neboli telemarketing. V souvislosti s telefonními hovory zavádí 

UWG dvoukolejnost právní úpravy v návaznosti na adresáta reklamy. Za nepřiměřené a 

tedy zakázané obtěžování jsou vždy považovány telefonní hovory vůči spotřebiteli bez 

jeho předchozího výslovného souhlasu, vůči jinému účastníku trhu pak bez jeho 

přinejmenším domnělého souhlasu. Pokud volající nedopatřením souhlas volaného 

předpokládá, jde jednání k jeho tíži a je postihováno jako nepřiměřené obtěžování dle § 7 

odst. 2 bodu 2 UWG. Pokud však volající omylem vytočí špatné telefonní číslo nebo mu 

bylo, aniž by o tom věděl, špatné telefonní číslo sděleno, nebude se jednat o dotěrné 

obtěžování, pokud si na počátku hovoru ověří identitu volaného a po zjištění omylu 

v osobě příjemce mu nebude reklamu dále vnucovat. Je-li telefonní přípojka sdílena více 

osobami, jako například ve vícečlenné domácnosti, a hovor přijme osoba, jejíž souhlas 

volajícímu dán nebyl, je nutné, aby volající ihned sdělil, že chce hovořit s osobou, jejímž 

souhlasem disponuje.115 Patří-li přípojka podnikateli a telefonní hovor je určen jeho 

pracovníkovi v postavení spotřebitele, je zapotřebí nejen výslovní souhlas volaného 

pracovníka, ale také přinejmenším předpokládaný souhlas vlastníka telefonní přípojky.116 

Za marketingový telefonní hovor je považována i poptávková reklama, například 

poptávka realitního makléře volajícího soukromým osobám za účelem zajištění prodeje 

či pronájmu jejich nemovitostí, telefonický hovor za účelem sjednání schůzky 

                                                 

113 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 102b. 
114 Srov. ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář., 2014, op. cit. 

S. 229. 
115 Srov. Rozsudek OLG Köln ze dne 5. června 2009, sp. zn. 6 U 1/09. In GRUR-RR 2010, s. 219 a násl.  
116 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. UWG § 7 Rn. 128e. 
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s obchodním zástupcem nebo sdělení zaslání bližších informací poštou.117 Nevyžádaným 

a obtěžujícím se vyznačuje telefonát, který se snaží směřovat pozornost spotřebitele 

k určitému produktu.118 

Třetí, v § 7 odst. 2 bodě 3 UWG uvedenou, skutkovou podstatou, která je 

považována bez dalšího za nepřiměřené obtěžování, je reklama za použití automatického 

volacího zařízení, faxu nebo elektronické pošty bez předchozího výslovného souhlasu 

adresáta. Podmínky jsou jednotné, ať je příjemcem reklamy kterýkoli subjekt. 

Automatické volací systémy jsou hojně využívány pro domnělé oznamování výher, které 

mají vést spotřebitele ke zpětnému volání nákladné služby tzv. služby s přidanou 

hodnotou (Mehrwertdienst nebo Value-added service). Pod reklamu šířenou pomocí 

automatických volacích systémů spadají také tzv. „lock nebo ping hovory“. Jedná se o 

zavolání, které skončí po velmi krátké době, na telefonu volaného se pak objeví oznámení 

o zmeškaném hovoru a telefonní číslo volajícího. Smyslem těchto volání je přimět 

volaného, aby zavolat na číslo volajícího zpět, přičemž se zpravidla jedná o zpoplatněnou 

linku nebo také linku zpoplatněnou dle běžného tarifu, ale náklady reklamy ponese stále 

spotřebitel namísto jejího šiřitele.119 Faxová reklama je čím dál méně využívána. Její 

nevyžádanost spočívá nejen v tom, že je rušivá, ale navíc její příjem způsobuje adresátovi 

náklady. Pod reklamu šířenou elektronickou poštou je řazena emailová reklama a reklama 

šířená prostřednictvím SMS a MMS zpráv. K naplnění skutkové podstaty postačí jediné 

nevyžádané zaslání emailu.  

Poslední skutková podstata bez dalšího považovaná za nepřiměřené obtěžování 

uvedená v § 7 odst. 2 bod 4 UWG je souhrnně nazývaná jako anonymní elektronická 

reklama (anonyme elektronische Werbung), ta obsahuje tři případy reklamy s 

(elektronickým) sdělením120.  Jmenovitě se jedná o reklamu (1) při níž je identita 

odesílatele, na jehož příkaz je sdělení odeslané, zastřená nebo utajená, (2) při níž je 

                                                 

117 Srov. Rozsudek BGH ze dne 27. ledna 2000, sp. zn. I ZR 241/97. In GRUR 2000, s. 818 a násl. – 

„Telefonwerbung VI“ 
118 Srov. Rozsudek OLG Stuttgard ze dne 17. ledna 2002, sp. zn. 2 U 95/01. In GRUR 2002, s. 457 a násl. 
119 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 128b. 
120 Sdělením se rozumí dle § 2 odst. 1 bod 4 UWG „jakákoli informace, která se vyměňuje nebo přenáší 

mezi určitým počtem zúčastněných stran prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických 

komunikací; toto nezahrnuje informace přenášené jako součást vysílání pro veřejnost prostřednictvím sítě 

elektronických komunikací s výjimkou případů, kdy lze informace přiřadit k identifikovatelnému účastníku 

nebo uživateli, který tyto informace přijímá“. Definice byla doslovně převzata z čl. 2 odst. 2 písm. d 

směrnice 2002/58. 
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porušen § 6 odst. 1 TMG nebo kterou je příjemce vybízen, aby navštívil internetovou 

stránku, která je v rozporu s tímto předpisem, nebo (3) při které není k dispozici platná 

adresa, na kterou by se příjemce mohl obrátit s požadavkem zákazu takovýchto sdělení, 

aniž by mu vznikly náklady s tím spojené v míře vyšší, než dle základního tarifu.  Pod 

prvním i druhým bodem, resp. v § 6 odst. 1 TMG, se skrývá informační povinnost, a pod 

bodem třetím jsou uvedené podmínky zapovězení šíření reklamy, které budou podrobněji 

rozvedeny v kapitole 3.6 této části. 

 

3.3 Vybrané způsoby šíření nevyžádané reklamy 

Aby byl naplněn účel reklamy, je třeba, aby se informace obsažená v reklamě dostala 

k jejímu adresátovi, aby mu byla určitým způsobem sdělena. Podoba sdělení může být 

obecně vzato velmi rozmanitá, a to jak slovní, ať ústní či písemná, tak obrazová, zvuková, 

hmatová či pachová. Sdělení je přenášeno pomocí komunikačních prostředků či médií, 

která jsou různou měrou využívána pro šíření nevyžádané reklamy. Ustanovení zakazující 

nevyžádanou reklamu se de facto vztahují na individuální reklamu (Individualwerbung), 

která cílí na jednotlivé osoby. Ve většině případů se bude jednat o často skloňovaný pojem 

přímého marketingu (Direktmarketing, Direktwerbung). Vedle individualizované 

reklamy existuje všeobecná reklama (Allgemeinewerbung), která plošně oslovuje 

neurčitý okruh osob, jako například plakátová reklama nebo mediální reklama (zejména 

televizní či rozhlasová), která sice může být určitým jednotlivcem vnímána jako 

obtěžující, ale dokud se jí může jednotlivec bez dalšího vyhnout, například tím, že se bude 

dívat jinam nebo odejde pryč, nebude třeba adresáta před jejím působením chránit 

zákonnými prostředky. Pokud by tato možnost byla adresátovi odepřena, například 

během vtíravé hlučné reklamní prezentace v letadle nebo vlaku, zůstává zde v německém 

právním řádu teoretická možnost subsumovat jednání pod generální klauzuli 

nepřiměřeného obtěžování dle § 7 odst. 1 věta 1. UWG.121 Teoreticky vzato by v českém 

právním řádu mohlo být ustanovení § 2986 odst. 1 ObčZ také aplikováno jako jakási 

generální klauzule nevyžádané reklamy. Bylo by neúčelné (a z hlediska rozsahu této 

práce i téměř nemožné) vyjmenovávat zde všechny možné formy nevyžádané reklamy a 

v následujícím textu budou proto zmíněny pouze vybrané typy nevyžádané reklamy 

                                                 

121 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. UWG § 7 Rn. 33. 
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zajímavé z hlediska četnosti jejich využití, relativní novosti, případně bohatosti německé 

judikatury, jež by mohla být českému prostředí inspirací.  

Prvním takovým typem je podomní reklama (Haustürwebung), která má ve Spolkové 

republice Německo dlouholetou tradici. Obecně platí, že podomní reklama je dovolená.122 

Návštěva mající za cíl reklamní prezentaci se stává nepřiměřeně obtěžující dle § 7 odst. 

1 UWG až v okamžiku, kdy není dbáno rozpoznatelného zákazu vlastníka obydlí 

(například v podobě nápisu „zákaz podomního obchodu“), což platí obdobně pro zákaz 

návštěv nebo jejich omezení (například nápis „návštěvy obchodních zástupců pouze od 

14:00 do 17:00“) v obchodních prostorách podnikatele, který je adresátem reklamy. 

Nepřiměřené obtěžování se předpokládá, chybí-li skutečný nebo alespoň domnělý 

souhlas adresáta reklamy.123 Skutečný souhlas může být snadno získán prostřednictvím 

zaslání odpovědního dopisu s předplacenou poštovní známkou pro zpětné odeslání, ve 

které je předformulován souhlas s konkrétní návštěvou. Domnělý souhlas je posuzován 

podle konkrétních okolností jednotlivého případu, jako například čas návštěvy, místo, kde 

se odehrává nebo typ nabízeného produktu. Všeobecně je souhlas předpokládán, jestliže 

mezi subjekty existuje již přechozí obchodní vztah, tedy určitá vzájemná důvěra. Pokud 

je však obchodní návštěva subjektu písemně předem oznámena a adresátovi je dána 

příležitost ji odmítnout odesláním přiloženého dopisu s předplacenou poštovní známkou, 

domnělý souhlas dán není.124 V rámci českého právního řádu by mohla být podomní 

reklama postihována na základě nekalosoutěžní skutkové podstaty dotěrného obtěžování 

upravené v § 2986 ObčZ za předpokladu, že bude ustanovení soudy aplikováno na 

všechny způsoby šíření nevyžádané reklamy a nikoli pouze prostředky elektronické. 

Podmínkou použití předmětného ustanovení na nevyžádanou podomní reklamu bude 

projev adresáta, že si ji nepřeje, za současného splnění všeobecných znaků generální 

klauzule. Další možnost postihu pro spotřebitele nabízí písm. b) přílohy č. 2 k zákonu o 

ochraně spotřebitele125, které za agresivní obchodní praktiku označuje osobní návštěvy 

prodávajícího v bydlišti spotřebitele, ačkoli ho vyzval, aby jeho bydliště opustil a 

                                                 

122 Srov. Rozsudek BGH ze dne 18. června 2014, sp. zn. I ZR 242/12. In WRP 2014, s. 1050 a násl. – 

„Geschäftsführerhaftung“. 
123 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. UWG § 7 Rn. 46. 
124 Srov. Rozsudek BGH ze dne 5. května 1993, sp. zn. I ZR 168/1992. In GRUR 1994, s. 818 a násl. – 

„Schriftliche Voranmeldung“. 
125 Jedná se o transpozici ustanovení č. 25 přílohy I směrnice 2005/29. 
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nevracel se.126 Často se bude jednat o agresivní projevy podomních prodejců, kteří 

odmítají opustit bydliště spotřebitele.127 Podomní prodej, který je neoddělitelně spjat 

s podomní reklamou, lze dokonce na území nebo části území určité obce zakázat na 

základě § 18 odst. 3 ŽZ nařízením, které vydává příslušná obec v přenesené působnosti. 

Ústavní soud České republiky v nálezu ÚS 57/13 konstatoval, že účelem takových zákazů 

je „zamezení jednání, jež v konkrétních poměrech obce narušuje veřejný pořádek a působí 

na její obyvatele obtěžujícím způsobem“.128 

Další reklamní technikou, které se ve Spolkové republice Německo judikatura hojně 

věnuje, je oslovování na veřejnosti (Ansprechen in der Öffentlichkeit). Rozumí se jím 

cílený individuální kontakt osoby na veřejně přístupném místě se záměrem podpořit 

odbyt zboží a služeb. Za veřejnost jsou považovány nejen ulice či náměstí, ale také 

veřejné dopravní prostředky, veřejně přístupné budovy, jako například nádraží, obchodní 

centra, obchodní pasáže atp.,129 nebo veřejná prostranství. Pro posouzení, zda se jedná o 

nekalosoutěžní oslovování na veřejnosti, není podstatné, komu náleží vlastnictví 

k nemovitosti, kde se oslovování odehrává, ani zda s ním vlastník nemovitosti souhlasil 

nebo jej alespoň strpěl.130 Tato reklamní metoda byla v minulosti bez dalšího považována 

za nekalou131 až spolu s platností UWG 2004 a navazující judikaturou bylo zpřesněno, že 

nepřiměřeně obtěžujícím je oslovování na veřejnosti, ke kterému nedal oslovovaný 

souhlas. Souhlas může být buď výslovný, nebo vyjádřený jednáním osloveného, jako 

například vstupem do obchodu s obsluhou. Jako konkludentní souhlas ovšem nepostačí 

pouhé postávání před výlohou obchodu, případně propagačním vozem opatřeným 

reklamou,132 nebo vstup do samoobsluhy.133 Za nekalé jsou nehledě na souhlas 

                                                 

126 S výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými 

právními předpisy. 
127 ONDREJOVÁ, Dana. Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES., 

2016, op. cit. 
128 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 20. května 2014, sp. zn. Pl. ÚS 57/13. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 21. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.beck-

online.cz.  
129 Srov. Rozsudek BGH ze dne 1. dubna 2004, sp. zn. I ZR 227/01. In GRUR 2004, s. 699 a násl. – 

„Ansprechen in der Öffentlichkeit I“. 
130 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 63. 
131 Srov. Rozsudek BGH ze dne 4. prosince 1964, sp. zn. Ib ZR 38/63. In GRUR 1965, s. 315 a násl. – 

„Werbewagen“. 
132 Srov. Rozsudek BGH ze dne 4. prosince 1964, sp. zn. Ib ZR 38/63. In GRUR 1965, s. 315 a násl. – 

„Werbewagen“. 
133 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 69. 

https://www.beck-online.cz/
https://www.beck-online.cz/
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považovány případy, kdy oslovující nedá najevo svou identitu, oslovený jej ze slušnosti 

zprvu neodmítne a věnuje tak pozornost původně skrytému obchodnímu cíli, kterému by 

za běžných okolností pozornost nevěnoval.134 Jinak je tomu v případech, kdy je oslovující 

od počátku jednoznačně jako takový rozpoznatelný, zejména odpovídajícím reklamním 

oděvem nebo tím, že stojí za označeným stánkem. Oslovený má možnost vyhnout se 

nabídce bez velkého snažení, nebo jednoduchým odmítavým gestem. Skutková podstata 

nepřiměřeného obtěžování podle § 7 odst. 1 UWG by zde byla naplněna až při urputném 

oslovováním adresátů, například bráněním kolemjdoucím pokračovat v chůzi, jejich 

pronásledováním nebo oslovováním na místech, kde se mu nelze jednoduše vyhnout 

(např. úzký průchod).135 Ve Spolkové republice Německo také existuje bohatá judikatura 

týkající se oslovování na místě dopravní nehody, s cílem uzavřít smlouvu, jejímž 

předmětem bude nájem náhradního vozu, zajištění odtahové služby nebo opravy vozu 

atp. a v zásadě platí, že je nepřípustné. Podstatou je využití diskomfortní situace účastníka 

nehody, která může ovlivnit jeho rozhodování. O nepřiměřené obtěžování se nejedná, 

pokud oslovující čeká v dostatečné vzdálenosti od nehody a účastník jej osloví sám 

z vlastní inciativy.136 V České republice by mohla být nevyžádaná reklama realizovaná 

oslovováním na veřejnosti postihována, stejně jako v předchozím odstavci zmíněná 

podomní reklama, tedy v rámci nekalosoutěžní skutkové podstaty dotěrného obtěžování 

dle § 2986 odst. 1 ObčZ, případně jako agresivní obchodní praktika vůči spotřebiteli dle 

§ 5b odst. 1 OchSpotř. Nejvyšší soud České republiky se v rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 

1909/2011 vyslovil k tématu možného teritoriálního omezení oslovování potenciálních 

zákazníků tak, že „zakázat provozovat reklamní aktivity konkurence je možné na 

pozemcích ve vlastnictví soutěžitele, resp. na pozemcích, k nimž má užívací právo. To 

však neplatí pro pozemky, k nimž soutěžiteli nenáleží vlastnické právo či užívací právo a 

na nichž neprovozuje svoji podnikatelskou činnost.“ Není tedy možné vytvářet jakousi 

„ochrannou zónu“ před konkurencí, která by se nacházela na pozemcích, které soutěžitel 

pro svou činnost neužívá.137 

                                                 

134 Srov. Rozsudek BGH ze dne 9. září 2004, sp. zn. I ZR 93/02. In GRUR 2005, s. 443 a násl. – 

„Ansprechen in der Öffentlichkeit II“. 
135 Tamtéž. 
136 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 73. 
137 Nález Nevyššího soudu České republiky ze dne 24. dubna 2013, sp. zn. 23 Cdo 1909/2011. In: Beck-

online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 27. 12. 2018]. Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz.  

https://www.beck-online.cz/
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Další skupinou nekalosoutěžního jednání spadajícího pod nevyžádanou reklamu je 

fenomén neobjednaného zboží nebo služeb (unbestellte Waren oder Dienstleistungen), 

kterým se rozumí dodání nebo plnění bez příslušné platné smlouvy, za určitých okolností 

spadá v německém právním řádu pod postih na základě § 7 odst. 1 UWG. O nepřiměřené 

obtěžování se nejedená, pokud je základem neúčinný smluvní vztah nebo se dodavatel 

zmýlil v osobě adresáta, případně v dodávaném zboží či službě, neboť se zde nebude 

jednat o obchodní jednání, jež by mělo za cíl podporu odbytu zboží ve smyslu definice 

obchodního jednání. Dodání nevyžádaného zboží a služeb je považováno současně za 

agresivní obchodní praktiku dle bodu 29 přílohy I směrnice 2005/29, jež je transponován 

do čísla 29 přílohy k § 3 odst. 3 UWG. Zmíněné ustanovení se však oproti 7 odst. 1 UWG 

vztahuje výhradně na příjemce, kteří jsou spotřebiteli, a na případy, kdy je za nevyžádané 

zboží nebo služby požadováno protiplnění v podobě platby, vrácení nebo uschování 

nevyžádaných výrobků. Za nepřiměřeně obtěžující dle § 7 odst. 1 UWG je považováno 

neobjednané zboží a služby, pokud se jejich obdržením příjemce ocitne v situaci, že je 

kupříkladu nucen zboží složitě rozbalovat a následně díky povaze zboží či služby, které 

nelze jednoznačně označit za reklamní předmět či dárek, zvažovat, jak s nimi dále naložit. 

V případě, že se příjemce rozhodne zboží vrátit, ať již kvůli obavě, že by na něm mohla 

být požadována platba nebo jeho vrácení, způsobuje mu to náklady a námahu. 

V některých případech odesílatel dokonce na příjemce neobjednaného zboží nebo služeb 

vytvoří morální tlak, a ten pak zaplatí dobrovolně. Jednoznačně lze konstatovat, že 

nekalost je vyloučena, pokud příjemce se zasláním neobjednaného zboží nebo 

poskytnutím nevyžádané služby souhlasil nebo jeho souhlas lze alespoň předpokládat, 

jako například v případě stávajících obchodních vztahů.138 V České republice je 

problematika nekalého zasílání neobjednaného zboží a služeb, pokud je adresátem 

spotřebitel, upravena pod písm. f) přílohy č. 2 k zákonu o ochraně spotřebitele. Předmětné 

ustanovení dopadá spíše na případy, kdy je spotřebiteli zasláno neobjednané zboží 

s přiloženou výzvou k zaplacení nebo s žádostí o vrácení zboží, se kterým jsou spojeny 

náklady adresáta.139  

                                                 

138 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 90. 
139 ONDREJOVÁ, Dana. Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES., 

2016, op. cit. 
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Nejmasivněji je nevyžádaná reklama šířena elektronickými prostředky, konkrétně 

elektronickou poštou. Elektronická pošta je definována v čl. 2 písm. h) směrnice 2002/58 

jako jakákoli textová, hlasová, zvuková či obrazová zpráva posílaná prostřednictvím 

veřejné komunikační sítě, kterou lze uchovávat v síti nebo v koncovém zařízení příjemce, 

dokud si je nevyzvedne.140 Pod pojem elektronická pošta jsou řazeny kromě emailu 

(electronic mail), také SMS zprávy (short message service) a MMS zprávy (multimedia 

messaging service). V souvislosti se šířením nevyžádaných obchodních sdělení 

právě elektronickou poštou se často hovoří o „spammingu“. Pojem spamu není legálně 

vymezen, obecně je za něj však považováno „hromadné šíření zpráv negativně 

ovlivňujících infrastrukturu sítě, prostřednictvím které k tomuto šíření dochází 

(kvantitativní kritérium), případně jednání, které lze z pohledu adresáta takové zprávy 

vnímat pro zanedbatelnou informační hodnotu těchto zpráv nebo jejich zjevnou 

neúčelnost (balast) a celkovou neefektivitu jako jednání obtěžující (kvalitativní 

kritérium)“.141 Účelem spamů je většinou podpora obchodních aktivit nebo dokonce 

trestná činnost (např. získání osobních údajů a hesel, šíření virů apod.) a proto je 

vyžadována jeho regulace napříč celým právním řádem, neboť má negativní dopad jak na 

infrastrukturu sítě, tak na adresáty.142 Zasílání obchodních sdělení prostřednictvím 

elektronické pošty je v českém i německém právním řádu shodně možné pouze na základě 

předchozího souhlasu adresáta, případně na základě zákaznické výjimky. 

Vedle nevyžádaná reklamy šířené prostřednictvím elektronické pošty, v dnešní době 

považované za její klasický projev, vznikají spolu s rozmachem internetu nové formy 

reklamy či marketingu, které adresátem budou často vnímány jako obtěžující, ačkoli 

v obecné rovině nejsou kvalifikovány jako protiprávní. Do této skupiny jsou řazeny 

zejména vyskakovací okna (pop-up okna a pop-under okna143) či bannery (někdy 

                                                 

140 Obdobně zní definice elektronické pošty uvedená v § 2 písm. b) SlInfSp. 
141 JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Pavel; ČERMÁK, Jiří; MALIŠ, Petr; HOSTAŠ, Petr; MATĚJKA, Michal; 

MATEJKA, Ján. Internetové právo. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2016. 432 s. ISBN 978-80-251-

4664-4. S 259. 
142 JANSA op. cit. S 260. 
143 Vyskakovací okna jsou automaticky otevírána navštívenou webovou stránkou k zobrazení reklamy. 

Pop-under okna se zařadí pod prohlíženou webovou stránku a uživatel si jí tak všimne až po zavření stránky, 

se kterou pracoval. In: Pop-up [online]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2018 [cit. 29. 11. 2018]. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pop-up.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pop-up
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označovány jako reklamní proužky)144, intersticiální reklamy145 nebo automatické 

přehrání videa. Dle německé judikatury nejsou zmíněné formy považovány za 

nepřiměřeně obtěžující, pokud má uživatel možnost v krátkém čase jednoduchým 

kliknutím reklamu odstranit nebo intersticiální reklama v krátkém čase zmizí sama.146 

S cílením různých forem internetové reklamy na konkrétního uživatele, které se nazývá 

remarketing147, souvisí problematika cookies. Jde o datové soubory, které slouží 

provozovatelům internetových stránek, především provozovatelům e-shopů, k účelnější 

personalizaci obsahu reklamy a tak jejímu efektivnějšímu dosahu. Mezi informace 

získané pomocí souborů cookies je i IP adresa, která může za určitých okolností sloužit 

k identifikaci uživatele.148 Směrnice 2002/58 v čl. 5 odst. 3149 stanovuje povinnost 

informovat uživatele o používání cookies150 a zároveň získat jeho souhlas s užitím 

cookies, čímž byl zaveden princip opt-in. Česká právní úprava je ovšem založena na 

systému opt-out a dle ustanovení § 89 odst. 3 ElKom je souhlas účastníka předpokládán, 

přičemž je mu dána možnost zpracování následně odmítnout.151 Obdobně je tomu ve 

Spolkové republice Německo a v § 15 odst. 3 TMG je zakotveno právo uživatele 

                                                 

144 Je druhem internetové reklamy, která má většinou podobu obdélníkového obrázku nebo animace 

nacházející se blízko okraje webové stránky. Jedná se o jednu z nejčastějších a nejstarších forem reklamy, 

objevuje se proto reakce na bannery známá jako tzv. bannerová slepota. S rostoucím výskytem bannerů a 

zvyšující se zkušeností uživatelů se totiž jejich účinnost snižuje. In: Banner [online]. Wikipedie: Otevřená 

encyklopedie, 2018 [cit. 29. 11. 2018]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Banner.  
145 Jedná se o formát internetové reklamy zobrazovaný přes většinu plochy webové stránky na 5 až 

maximálně 18 sekund objevující se před načtením požadované webové stránky. Po několika sekundách 

automaticky mizí. Měl by obsahovat tlačítko „zavřít“ a odkaz „přeskočit reklamu“. In: Interstitial [online]. 

Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2018 [cit. 29. 11. 2018]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Interstitial.   
146 Srov. Rozsudek LG Berlin ze dne 14. září 2010, sp. zn. 103 O 43/2010. In GRUR-RR 2011, s. 332 a 

násl. 
147 Remarketing je realizován prostřednictvím tzv. PPC systémů (pay per click, neboli placení za klik) typu 

Sklik, Google Adwords, Facebook Ads. apod. 
148 Podle bodu 30 preambule GDPR „Fyzickým osobám mohou být přiřazeny síťové identifikátory, které 

využívají jejich zařízení, aplikace, nástroje a protokoly, jako například adresy internetového protokolu či 

identifikátory cookies, nebo jiné identifikátory… Tímto způsobem mohou být zanechány stopy, které mohou 

být zejména v kombinaci s jedinečnými identifikátory a dalšími informacemi, které servery získávají, použity 

k profilování fyzických osob a k jejich identifikaci.“ 
149 Tento článek byl novelizován směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 

2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí 

a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně 

soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi 

vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. Ve 

Spolkové republice Německo je nazývána také jako „Cookie-Richtlinie“. 
150 Děje se tak pomocí tzv. cookie bannerů. 
151 JANSA op. cit. S 259. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Banner
https://cs.wikipedia.org/wiki/Interstitial
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odmítnout užívání cookies. Jednotnost úpravy lze očekávat s účinností nařízení o 

ePrivacy. 

Často se vyskytuje také reklama na internetových diskusích a sociálních sítích. Jedná 

se například o případy, kdy šiřitel reklamy působí jako tzv. „black messanger“.  Pod 

nevyžádanou reklamu tedy spadají situace, kdy osoba s falešnou identitou vystupuje 

v diskusních skupinách, pod příspěvkem e-shopu, na sociální síti Facebook apod. a 

doporučuje „na základě vlastní dobré zkušenosti“ konkrétní zboží a služby, přičemž 

zájem na odbytu má subjekt, který si osobu pro tyto účely sjednal.152 Na sociální síti 

Facebook si může uživatel zřídit nejen svůj osobní profil, ale také například podnikatel 

zde může provozovat firemní fanouškovské stránky. Pro ty platí, že zaškrtnutím tlačítka 

„To se mi líbí“ nedává uživatel souhlas se zasíláním obchodních sdělení, ale pouze se 

zobrazením běžných příspěvků na Timeline příslušného facebookového profilu.153 

V posledních letech se na internetu hojně objevuje také nativní reklama154 šířená tzv. 

bloggery či influencery155 nejčastěji na sociálních sítích, především na sociální síti 

Instagram. Takové jednání nezřídka skrývá svůj reklamní charakter, spadalo by tedy pod 

skutkovou podstatu klamavého opomenutí upravenou v českém právním řádu zejména 

ustanovením § 5a OchSpotř156 nebo pod skutkovou podstatu klamavé reklamy dle § 2977 

ObčZ, která, ač o klamavém opomenutí nehovoří výslovně, na základě požadavku 

interpretace a aplikace národního práva v souladu s příslušnými směrnicemi, klamavé 

opomenutí zahrnuje.157 Případně by takto skrytá reklama mohla být postihována dle 

                                                 

152 HAJN, Petr in ŠVESTKA op. cit. S. 1217. 
153 JANSA op.cit. S 263. 
154 Reklama, která má svým obsahem a formou zapadnout do okolního prostředí a nepůsobit na první pohled 

jako inzerce. 
155 Influencerem se rozumí osoba, která díky svému širokému dosahu působení na konkrétní komunitu 

může být použita ke komerčním a komunikačním účelům. Důvěra jeho cílové skupiny v influencera 

umožňuje, aby jím zveřejněné umístění produktu nebo hodnocení produktu zesílilo hodnotu a důvěru 

v určitou značku. In: LETTMANN, Sabine. Schleichwerbung durch Influencer Marketing – Das 

Erschreibungsbild der Influencer. GRUR 2018, s. 1206 a násl. 
156 Do srpna roku 2015 obsahoval zákon o regulaci reklamy v § 2 odst. 1 písm. d) zákaz skryté reklamy, 

který byl novelou zákona o regulaci reklamy zrušen. Tato zrušená úprava skryté reklamy byla České 

republice Evropskou Unií vyčítána jak z důvodu její přísnosti jdoucí nad rámec úpravy ve směrnici 

2005/29, tak z důvodu existence duplicity právní úpravy, která se nacházela v zákoně o ochraně 

spotřebitele. In: Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
157 HAJN, Petr in ŠVESTKA op. cit. S. 1179. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe2v6nbq
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6nbwha
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mrvgy
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generální klauzule nekalé soutěže, jakožto nepojmenovaná soudcovská skutková podstata 

nekalé soutěže.158 Německý právní řád obdobné jednání řadí především pod ustanovení 

§ 5a UWG skutkovou podstatu klamavého opomenutí (Irreführung durch Unterlassung). 

Všechna zmíněná ustanovení jsou zcela nebo alespoň částečně výsledkem transpozice 

směrnice 2005/29. Influenceři současně často šíří reklamu nevyžádanou ve smyslu 

neplnění informační povinnosti zakotvené na evropské úrovni v čl. 6 směrnice 2000/31, 

zejména nedodržují podmínku jasné rozeznatelnosti obchodního sdělení jako takového. 

Tento požadavek je v německém právním řádu doslovně transponován do § 6 odst. 1 

TMG, který stanovuje informační požadavky na obchodní sdělení, jež jsou součástí 

služby informační společnosti nebo která tuto službu tvoří. Následně může být jednání 

postihováno jako skutková podstata nekalé soutěže dle 3a UWG (Rechtsbruch), 

spočívající v porušení právních předpisů sloužících k ochraně zájmů účastníků trhu. 

V České republice je čl. 6 směrnice 2000/31 transponován do § 7 odst. 4 SlInfSp, ovšem 

požadavky uvést základní informace nedopadají obecně na obchodní sdělení, ale pouze 

na „zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení“, pod které činnost 

influencerů nespadá. Požadavek jasné rozeznatelnosti reklamy nestanoví ani skutková 

podstata dotěrného obtěžování dle § 2986 ObčZ, ale uvádí pouze požadavek na údaje o 

původci reklamy. Ačkoli se v praxi čím dál více objevují případy, kdy influenceři své 

příspěvky označují nadpisem „placené partnerství“ nebo hashtagem „spolupráce“ apod., 

bude v českém právním řádu třeba doplnit právní regulaci obdobné čím dál tím 

populárnější formy marketingu, například zobecněním § 7 odst. 4 písm. a) SlInfSp podle 

vzoru v čl. 6 směrnice 2000/31. Stejné povinnost uvedené u tématu influencerů se vztahují 

také na tzv. youtubery, kteří působí na internetovém serveru pro sdílení videí YouTube159. 

Německá judikatura se, ač v rámci tématu porušení autorských práv, vyjádřila 

k odpovědnosti zveřejněných příspěvků, že: „provozovatel platformy YouTube není ani 

pachatelem ani účastníkem porušení autorských práv, které je spácháno prostřednictvím 

umístění videoklipu obsahujícího právně chráněné hudební dílo na tuto platformu.“160 

                                                 

158 MIKEŠ, Stanislav in MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek 

IX. § 2894-3081. 1. vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-199-1. § 2976. 
159 Alespoň jednoho youtubera sleduje cca 20% české populace a ve věkové skupině 15-20 let toto číslo 

dosahuje až 80%. In: MIKEŠ, Stanislav. Právní aspekty reklamních sdělení v tvorbě youtuberů. Právní 

rozhledy. 2017, roč. 25, č. 13-14, s. 479. ISSN 1210-6410. 
160 Srov. Rozsudek OLG München ze dne 28. ledna 2016, sp. zn. 29 U 2798/15. In GRUR 2016, s. 612 a 

násl. – „Keine Täter- oder Teilnehmerhaftung eines Videoclip- Plattformbetreibers“. 
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3.4 Souhlas adresáta reklamy 

Z doposud uvedeného textu vyplývá, že ve velké části případů, ať již v českém, tak 

německém právním řádů, je právě souhlas adresáta s komerční prezentací rozhodujícím 

prvkem, zda bude jednání kvalifikováno jako sankciovatelná nevyžádaná reklama či 

nikoli. Východiskem pro definice a výklad pojmu souhlas je čl. 2 písm. f a bod 17 

preambule směrnice 2002/58, které odkazují na definici souhlasu obsaženou v čl. 2 písm. 

h dnes již neplatné směrnice 95/46. Tento článek stanoví, že souhlasem je „jakýkoli 

svobodný, výslovný a vědomý projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení k tomu, 

aby osobní údaje, které se jej týkají, byly předmětem zpracování“. Souhlas je tedy 

jednostranné právní jednání (a nikoli dvoustrannou smlouvou)161 ve smyslu § 545 a násl. 

ObčZ162 a jeho platnost je třeba posuzovat v souladu s obecnou právní úpravou. V rámci 

německého práva nekalé soutěže je chápán jako souhlas se skutečným zásahem do 

právního statku, totiž do privátní sféry, případně obchodní sféry určité osoby, a může být 

udělen jak jednostranně, tak smluvně.163 

Obecně je třeba, aby adresát dával svobodný, vážný, určitý a informovaný souhlas.164 

Svobodně, resp. dobrovolně udělený souhlas představuje vůli projevenou bez fyzického 

i psychického násilí. O svobodném souhlasu nelze hovořit v případě, že klauzule o udělení 

souhlasu bude takovou součástí smlouvy, o které nebude možné jednat.165 Souhlas 

nemůže být ani součástí jiného dokumentu, například všeobecných obchodních 

podmínek, být skrytý nebo získaný od subjektu jednajícího v omylu, adresát si musí být 

vždy vědom, že jej uděluje.166 Adresátovi musí být dána možnost souhlas neudělit, 

případně následně vzít zpět, aniž by to pro něj mělo negativní následky.167 Prodej zboží 

nebo poskytnutí služby nesmí být podmíněno udělením souhlasu. Při udělování souhlasu 

                                                 

161 Stanovisko č. 2/2011. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů, 

2011 [cit. 11. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/files/stanovisko_2011_2.pdf. 
162 MAISNER op. cit. S. 152. 
163 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 143. 
164 MAISNER op. cit. S. 152. 
165 Stanovisko č. 2/2008. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů, 

2008 [cit. 11. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/files/stanovisko_2008_2.pdf.  
166 MAISNER op. cit. S. 153. 
167 DONÁT op. cit. S. 49. 

https://www.uoou.cz/files/stanovisko_2011_2.pdf
https://www.uoou.cz/files/stanovisko_2008_2.pdf
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musí být zřejmé, kdo jej dává, komu a za jakým účelem.168 Dále je zapotřebí, aby byl 

souhlas vědomý, tedy aby subjekt souhlas udělující si byl vědom možných následků jeho 

udělení.169 Německá judikatura akcentovala, že vědomé (in Kenntnis der Sachlage) 

udělení souhlasu znamená, že spotřebitel ví, že jeho projev vůle představuje souhlas a 

k čemu se vztahuje. To znamená, že souhlas musí být proveden pro konkrétní případ, kdy 

je jasné, které zboží a služby kterého podnikatele zahrnuje. Pokud byl získán souhlas 

v souladu s právními předpisy, je nepodstatné, zda reklamu šíří sám podnikatel nebo jím 

zprostředkovaný zástupce.170 Dalším rozhodnutím bylo stanoveno, že podmínka 

konkrétnosti souhlasu je naplněna i tehdy, vztahuje-li se spotřebitelem udělený souhlas 

na více reklamních kanálu a není třeba výslovný souhlas pro každý jednotlivý reklamní 

kanál samostatně. V tomto konkrétním případě jediné ustanovení zahrnovalo prohlášení, 

že adresát souhlasil, být v budoucnu informován o nabídkách prostřednictvím emailu, 

telefonu a SMS a MMS zpráv.171 

Souhlas musí být udělen předem a je tedy vyloučeno first-shot-rule. Například i 

zaslání prvního obchodního sdělení i jedinému adresátovi s žádostí o vyslovení souhlasu 

se zasíláním obchodních sdělení v budoucnu je obchodní sdělení nevyžádané, a jako 

takové není v souladu se zákonem.172 Smyslem je, aby bylo zamezeno aktivnímu 

oslovování potenciálních zákazníků, a tím i zamezení přílišným zásahům do jejich 

soukromé či obchodní sféry. Jde o pravidlo přísné, ale vezmeme-li v úvahu, že pokud by 

jednoho adresáta kontaktoval jen zlomek podnikatelů působících na trhu, byl by tento 

zahlcen. Dle německé judikatury například nepostačí dodatečné schválení jednání 

adresátem bez jeho předem uděleného souhlasu, neboť k obtěžování již došlo.173 

Jednou udělený souhlas je v zásadě časově neomezen, pokud sám adresát (případně 

odesílatel) konkrétní časové omezení neurčil. Souhlas může být zrušen uplynutím doby, 

                                                 

168 Obecně k zákonu č. 480/2004 Sb. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních 

údajů [cit. 11. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/obecne-k-zakonu-c-480-2004-sb/ds-

1499/archiv=0&p1=1493.  
169 DONÁT op. cit. S. 51. 
170 Srov. Rozsudek BGH ze dne 25. října 2012, sp. zn. I ZR 169/10 (KG). In GRUR 2013, s. 531 a násl. – 

„Einwilligung in Werbeanrufe II“. 
171 Srov. Rozsudek BGH ze dne 1. února 2018, sp. zn. III ZR 196/17. In GRUR 2018, s. 545 a násl. – 

„mehrere Werbekanäle“. 
172 MAISNER op. cit. S. 151. 
173 Srov. Rozsudek BGH ze dne 24. ledna 1991, sp. zn. I ZR 133/89. In GRUR 1991, s. 764 a násl. – 

„Telefonwerbung IV“. 

https://www.uoou.cz/obecne-k-zakonu-c-480-2004-sb/ds-1499/archiv=0&p1=1493
https://www.uoou.cz/obecne-k-zakonu-c-480-2004-sb/ds-1499/archiv=0&p1=1493
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ovšem podstatné budou vždy okolnosti jednotlivého případu. Například pokud by šiřitel 

měl uděleného souhlasu poprvé využít po delším čase, lze předpokládat, že adresát již 

nemusí mít ani ponětí o udělení souhlasu, ani zájem o samotná obchodní sdělení.174 

Německá judikatura se vyslovila, že souhlas je zrušen, není-li šiřitelem emailové reklamy 

využit jeden a půl roku od jeho získání.175 

Požadavky na formu souhlasu nejsou stanoveny a v bodě 17 preambule směrnice 

2002/58 je uvedeno, že souhlas může být udělen jakýmkoli vhodným způsobem včetně 

zaškrtnutí políčka při návštěvě internetových stránek. Nepostačí, pokud by bylo políčko 

s udělením souhlasu vyplněno předem, ale vyžadován je aktivní úkon subjektu. ÚOOÚ 

zaujímá ustálený názor, že například u obchodních sdělení šířených elektronickou poštou 

je souhlas nutné ještě potvrdit z adresy, na kterou mají být zasílána.176 Účelem tohoto 

postupu je zvýšení pravděpodobnosti, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení udělila 

osoba, která je současně vlastníkem emailové schránky.177 Současně tímto potvrzením 

může v případě potřeby odesílatel jednoznačně prokázat udělení souhlasu. Schopnost 

odesílatele doložit udělení souhlasu bude často rozhodující v případě nejasností, sporu či 

správního řízení. V souvislosti se souhlasem získaným elektronickou cestou by měl být 

jeho disponent schopen doložit alespoň čas, kdy byl souhlas udělen, a IP adresu, ze které 

byl zaslán.178 Německá judikatura několikrát potvrdila, že břemeno tvrzení a břemeno 

důkazní v případě prokazování existence souhlasu vždy nese původce reklamy179, a jsou 

využívány především tři důkazní prostředky – telefonní nahrávky, výstupy z double opt-

in systému pro souhlasy získané elektronicky a písemná potvrzení.180 Velmi populárním 

jevem je nákup databází kontaktů subjektů za účelem šíření obchodních sdělení těmto 

subjektům. ÚOOÚ se vyslovil, že: „je vysoce nepravděpodobné, že bude existovat taková 

databáze, která by splňovala kritérium vědomého souhlasu. Souhlas pro zasílání 

obchodních sdělení nemůže být dán generálně, tj. neurčitému okruhu subjektů (šiřitelů 

                                                 

174 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 148. 
175 Srov. Rozsudek LG Berlin ze dne 9. prosince 2011, sp. zn. 15 O 343/11. In WRP 2012, s. 610 a násl. – 

„Einwilligung in E-Mail-Werbung“. 
176 Jde o výše zmíněný double opt-in systém. 
177 MAISNER op. cit. S. 154. 
178 JANSA op. cit. S 268. 
179 Srov. Rozsudek BGH ze dne 11. března 2004, sp. zn. I ZR 81/01. In GRUR 2004, s. 517 a násl. – „E-

Mail-Werbung I“. 
180 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 154. 
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obchodních sdělení) k neurčitým nabídkám.“181 Obdobně je konstatováno německou 

judikaturou, že neúčinný je souhlas zahrnující generální projev vůle. Adresát musí být 

vždy seznámen s informacemi jaké zboží či služby kterého podnikatele jeho souhlas 

zahrnuje.182 

Na rozdíl od české právní úpravy, která v souvislosti s nevyžádanou reklamou v § 7 

odst. 2 SlInfSp užívá pouze jediného výrazu „předchozí souhlas“, v textaci ustanovení 

§ 7 UWG jsou rozlišovány dva typy souhlasu. Jedná se o „předchozí výslovný souhlas“ 

(vorherige ausdrückliche Einwilligung) použitý ve většině případů183 a „souhlas 

domnělý“ (mutmaßliche Einwilligung), který postačí v případě reklamy šířené telefonicky 

vůči jiným subjektům než spotřebitelům.184 Ochrana ostatních účastníků trhu před 

nevyžádanou telefonickou reklamou tedy nebude tolik intenzivní z důvodu, že zásah 

nesměřuje do osobní sféry adresáta, nýbrž do sféry obchodní. Při posuzování existence 

domnělého souhlasu je třeba vycházet vždy z okolností jednotlivého případu před 

samotným telefonátem a zohlednit jak způsob a obsah reklamy, tak věcný zájem volaného 

na reklamním hovoru.185 Je-li věcný zájem příliš obecný, domnělý souhlas nelze 

předpokládat. Ani samotným podnikatelem zveřejněné osobní údaje nepředstavují jeho 

domnělý souhlas s reklamními telefonáty. Riziko špatného vyhodnocení existence 

domnělého souhlasu jde k tíži volajícího.186 Pokud volaný již v minulosti komerční 

telefonáty odmítnul, domnělý souhlas je vyloučen. Důvodem předpokládat existenci 

souhlasu je také stávající nebo připravovaný obchodní vztah. Domnělý souhlas volaného 

na základě jeho věcného zájmu například zakládá situace, kdy osoba informuje zákazníky 

svého předchozího zaměstnavatele o přechodu k jinému zaměstnavateli, který je 

                                                 

181 Výroční zpráva 2017. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů, 

2018 [cit. 11. 1. 2019]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=29122. 
182 Srov. Rozsudek BGH ze dne 14. března 2017, sp. zn. VI ZR 721/15. In GRUR 2017, s. 748 a násl. – 

„Robinson-Liste“. 
183 V případě reklamy šířené automatickými volacími zařízeními, faxy a elektronickou poštou vůči všem 

subjektů dle § 7 odst. 2 bod 3 UWG a reklamy šířené telefonicky vůči spotřebitelům dle § 7 odst. 2 bod 2 

UWG. 
184 Dle § 7 odst. 2 čísl. 2 UWG. 
185 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 164. 
186 Srov. Rozsudek OLG München ze dne 19. května 2011, sp. zn. 6 U 458/11. In WRP 2011, s. 1216 a 

násl. – „Mutmaßliche Einwilligung zur Telefonwerbung“. 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=29122
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podnikatelem ve stejném oboru.187 Přípustné jsou také hovory v rámci náboru 

zaměstnanců tzv. „headhuntingu“ během pracovní doby volaného, pokud se omezí na 

pouhé navázání kontaktu s odkazem na možnost změny zaměstnání, krátký popis pozice 

a nabídku sejít se mimo místo stávajícího zaměstnání. Telefonát by měl co nejméně 

omezit pracovní výkon volaného a trvat jen několik minut.188 

 

3.5 Zákaznická výjimka 

Vedle legitimně uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je další 

možností šíření reklamy, která by za jiných okolností mohla být považována za reklamu 

nevyžádanou, existence tzv. zákaznické výjimky. Do roku 2006189 bylo možné šířit 

obchodní sdělení pouze v režimu opt-in, přičemž toto pravidlo platilo i pro stávající 

zákazníky odesílatele. Zákonná úprava byla přísnější, než požadoval čl. 13 odst. 2 

směrnice 2002/58 a tak byl v § 7 odst. 3 SlInfSp zaveden režim opt-out pro zasílání 

obchodních sdělení zákazníkům odesílatele prostřednictvím elektronické pošty.190 Bod 

41 preambule směrnice 2002/58 totiž stanoví, že v rámci existujících zákaznických 

vztahů je rozumné povolit použití kontaktních údajů elektronického styku pro účely 

přímého marketingu a vychází z předpokladu, že informace poskytnuté na základě 

zákaznické výjimky bude adresát přijímat jako užitečné, nikoli obtěžující. Druhá 

zákaznická výjimka byla zavedena spolu s účinností občanského zákoníku v rámci 

skutkové podstaty dotěrného obtěžování v § 2976 odst. 2 ObčZ. Některými autory je tato 

duplicitní regulace označována, vzhledem k možnosti postihu na základě zákona o 

některých službách informační společnosti a generální klauzule nekalé soutěže, za 

nadbytečnou, nikoli precizně provedenou.191 Zákaznická výjimka je v německém 

právním řádu zakotvena v § 7 odst. 3 UWG, jež je formulován téměř identicky jako § 7 

odst. 3 SlInfSp, a s cílem chránit oprávněné zájmy zákazníků, má být interpretována 

                                                 

187 Srov. Rozsudek BGH ze dne 11. března 2010, sp. zn. I ZR 27/08. In GRUR 2010, s. 939 a násl. – 

„Telefonwerbung nach Unternehmenwechsel“. 
188 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 175. 
189 Změna byla zavedena zákonem č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (dále jen „živnostenský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
190 JANEČKOVÁ, Eva; BARTÍK, Václav. Vybrané základní pojmy používané zákonem o některých 

službách informační společnosti – šíření obchodních sdělení., op. cit. 
191 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář., 2014, op. cit. S. 235. 
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restriktivně.192 Aby mohla být jinak nevyžádaná reklama legálně šířena na základě 

zákaznické výjimky, je třeba, aby splňovala několik podmínek. 

První podmínkou, která musí být naplněna, aby šíření obchodních sdělení nebylo 

nevyžádané, je dle § 7 odst. 3 SlInfSp využití podrobnosti elektronického kontaktu pouze 

pro elektronickou poštu. Definice elektronické pošty je obsažena v § 2 písm. b) SlInfSp 

a popsána výše (kapitola 3.3 této části). Do této kategorie nejsou zahrnuty čistě simultánní 

způsoby komunikace, což vylučuje poskytování obchodních sdělení prostřednictvím 

telefonních hovorů.193 Aby bylo možné elektronický kontakt zákazníka využít, je třeba 

jej získat v souladu s požadavky ochrany osobních údajů. Při jeho získávání musí být 

zákazníci jasně a jednoznačně informováni o jeho použití pro přímý marketing.194 

Ustanovení § 2986 odst. 2 ObčZ vybočuje z užívané terminologie a zmiňuje reklamu 

rozesílanou na „elektronickou adresu“, kterou je však třeba chápat opět jako adresu 

elektronické pošty.195 

Druhou podmínkou stanovenou v § 7 odst. 3 SlInfSp je předchozí zákaznický vztah 

odesílatele, kterým může být fyzická i právnická osoba, a adresáta obchodních sdělení 

související s prodejem výrobku nebo služby. Ze samotného ustanovení a použitého 

pojmu „zákazník“ bohužel není zcela jasné, zda mezi stranami muselo již dojít k uzavření 

smluvního vztahu, nebo postačí-li jen určitá fáze kontraktování. Část odborné veřejnosti 

se přiklání k názoru, že postačí určitá pokročilejší fáze kontraktace. S tímto názorem se 

lze ztotožnit, neboť pro poptávajícího může být výhodou obdržet v budoucnu komerční 

sdělení obsahující vylepšený model nebo zajímavější cenu a uzavřít tak smlouvu za 

lepších podmínek.196 Názor, že nemusí jít o uzavřený smluvní vztah, ale postačí jednání 

o jeho vzniku, zastává i ÚOOÚ. Současně však ÚOOÚ upozorňuje, že nelze pojem 

zákazník vykládat příliš extenzivně a není možné použít kupříkladu kontakty 

z nakoupené databáze.197 Německá doktrína zastává názor, že je třeba samotného 

uzavření smlouvy a nepostačí, že zákazník sice dostane nabídku, ale nic následně 

                                                 

192 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 202. 
193 MAISNER op. cit. S. 156. 
194 Bod 41 preambule směrnice 2002/58. 
195 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář., 2014, op. cit. S. 232. 
196 MAISNER op. cit. S. 156. 
197 Často kladené otázky k nevyžádaným obchodním sdělení a zákonu č. 480/2004 Sb. Úřad pro ochranu 

osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů [cit. 23. 1. 2019]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/k-nevyzadanym-obchodnim-sdelenim-a-zakonu-c-480-2004-sb/ds-1024/archiv=0. 

https://www.uoou.cz/k-nevyzadanym-obchodnim-sdelenim-a-zakonu-c-480-2004-sb/ds-1024/archiv=0
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neobjedná.198 Aby byla reklama šířena v souladu se zákaznickou výjimkou dle § 2986 

odst. 2 ObčZ, je třeba, aby elektronickou adresu získal „podnikatel“. Na tomto místě by 

bylo vhodnější užití zavedeného pojmu „soutěžitel“ nebo alespoň „šiřitel“. Ustanovení 

občanského zákoníku je možná inspirováno právě § 7 odst. 3 UWG, který užívá také 

pojmu „podnikatel“.  

Třetí podmínkou je, že v budoucnu zaslaná obchodní sdělení se budou týkat pouze 

výrobků či služeb odesílatele a budou obdobného typu jako ta, o která zákazník projevil 

zájem původně. Není možné zasílat informace o výrobcích či službách třetích osob. Co 

se týká obdobnosti výrobků a služeb, bude vždy posouzení tohoto kritéria záležet na 

okolnostech konkrétního případu.199 V každém případě je zde předpoklad totožnosti 

v subjektu poptávajícího a nabízejícího. Na rozdíl od smluvního postoupení práva zasílat 

obchodní sdělení, které je vyloučeno, si lze představit, že právo přejde na základě 

univerzální sukcese, například v podobě prodeje závodu.200 Ustanovení § 2986 odst. 2 

ObčZ se jednak vyhýbá vhodnému pojmu zákazník, a není zde vyslovena podmínka 

obdobnosti zboží a služeb, které užívá a stanoví směrnice 2002/58. Lze tedy dovodit, že 

zákaznická výjimka dle tohoto ustanovení by mohla být vykládaná, co do typu 

inzerovaného zboží či služby benevolentněji, ačkoli bude mít určité věcné limity.201 Dále 

toto ustanovení zmiňuje, že podnikatel „elektronickou adresu používá k přímé reklamě“, 

kterou lze zřejmě chápat direct marketing, jakožto formu reklamy směřující ke 

konkrétnímu adresátovi. Je jen těžko představitelné, že by mohla být elektronická adresa 

užita k jinému typu marketingu než přímému. Ustanovení § 7 odst. 3 UWG akcentuje 

vlastní podobné zboží nebo služby odesílatele reklamy, za které nejsou považovány 

například ani zboží a služby nabízené v rámci koncernu. Nabízené zboží nebo služby 

musí sloužit stejnému použití, stejným potřebám zákazníků nebo musí být zákazníky 

stejně vnímány. Atribut podobnosti naplňují také doplňky nebo příslušenství zboží.202 

Poslední podmínkou, kterou je třeba naplnit, aby byla reklama šířena v souladu se  

zákaznickou výjimkou, je možnost adresáta reklamu odmítnout. Dle § 7 odst. 3 SlInfSp 

odesílatel umožní adresátům odmítnout souhlas s využitím elektronického kontaktu jak 

                                                 

198 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 204a. 
199 MAISNER op. cit. S. 157. 
200 MAISNER op. cit. S. 158. 
201 KOTÁSEK, Josef in HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník. Svazek VI. Závazkové právo. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. 2046 s, ISBN 978-80-7400-287-8. S. 1834. 
202 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 205. 
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při původní kontraktaci (generálně), tak při každém jednotlivém zaslání zprávy. Obzvlášť 

na následné ukončení zasílání obchodních sdělení jsou kladeny poměrně vysoké nároky. 

Možnost odmítnout musí být jasná, zřetelná a jednoduchá. Jde o typicky vágní pojmy, 

okolnosti jednotlivých případů budou zkoumány z pohledu průměrného adresáta a jaké 

množství času a úsilí takovému odmítnutí musí věnovat. Možnost odmítnutí by měla být 

v rámci textu zprávy dobře viditelná, čitelná, a význam sdělení by měl být pochopitelný. 

V praxi bývá taková možnost dána často na konci emailu, kdy je zákazník již samotným 

kliknutím na odkaz vymazán z mailing listu. Někdy je zákazník ještě vystaven 

vyplňování vlastního emailu nebo důvodu odmítnutí, případně je mu nabídnuto méně 

časté zasílání obchodních sdělení. Vyjádření odmítnutí musí být zdarma nebo na účet 

osoby, která šíří obchodní sdělení. Účelem této formulace je co nejmenší zatížení adresáta 

a minimalizace jeho nákladů. Lepší formulací obdobného se však jeví „bez zvláštních 

nákladů“, jež je obsažená v § 2986 odst. 2 ObčZ, neboť k odmítnutí zasílání sdělení musí 

adresát využít elektrickou energii, internetové připojení atp., tedy statky, které požívá 

úplatně, a odhlášení by tak, bráno do krajností, nikdy nemohlo proběhnout pro adresáta 

zdarma. Ustanovení § 7 odst. 3 UWG uvádí, že odmítnutí by mělo být bez nákladů 

vyšších, než dle „základního tarifu“, čímž jsou rozuměny náklady běžné. Co se týká 

formy odmítnutí, lze mít za to, že bude vhodný stejný způsob jako ten, kterým jsou 

obchodní sdělení šířena, ale v zásadě lze použít jakýkoli relevantní způsob.203 

V ustanovení § 2986 odst. 2 ObčZ dále absentuje jednoduchost a snadnost zákazu zasílání 

reklamy, která může ztížit postavení adresáta. Dle německé judikatury je za odmítnutí 

učiněné konkludentně považováno odstoupení od smlouvy.204 Návrh nařízení o ePrivacy 

v čl. 16 odst. 2 v souvislosti s využitím elektronických kontaktních údajů pro 

elektronickou poštu zmiňuje „jasně a zřetelně poskytnutou možnost zdarma a 

jednoduchým způsobem vznést námitku proti takovému využití“, což odpovídá jednotné 

terminologické linii s nařízením GDPR. 

 Zajímavé je téma srovnávačů cen zboží jednotlivých internetových obchodů (e-

shopů), v českém prostředí se mezi ně řadí například internetové portály www.heureka.cz 

nebo www.zbozi.cz. Tyto internetové portály mezi dalšími funkcemi nabízejí svým 

návštěvníkům recenze zákazníků konkrétních internetových obchodů (například funkce 

                                                 

203 MAISNER op. cit. S. 158. 
204 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 204a. 
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„Ověřeno zákazníky“ od internetového portálu www.heureka.cz), jež inzerují své zboží 

právě prostřednictvím těchto srovnávačů cen. Pokud si zákazník od určitého 

internetového obchodu koupí zboží, které předtím nalezl prostřednictvím srovnávače cen, 

a skrze něj také vstoupil na internetové stránky obchodu, obvykle obdrží od srovnávače 

cen email s žádostí o vyplnění dotazníku spokojenosti s nákupem. Vyvstává zde otázka 

souladu zasílání dotazníku spokojenosti s právem. Pokud by dotazník spokojenosti 

rozesílal samotný e-shop, postačí, pokud bude mít v rámci nákupu zákazník možnost 

zaškrtnout políčko, že si nepřeje zasílání obchodních sdělení205. Pokud by zákazník této 

možnosti nevyužil, dotazník by bylo možné zasílat v rámci zákaznické výjimky. Pokud 

by však internetový obchod předal zákazníkův kontakt srovnávači cen, jehož 

prostřednictvím budou dotazníky spokojenosti zasílány, měl by být pro tento postup 

vyžadován souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů a zákazníci by měli být 

předem v dostatečné míře informování o následném postupu.206 V ideálním případě by 

měl uživatel udělit samostatný souhlas se zasláním dotazníku spokojenosti srovnávačem 

cen.  

 

3.6 Informační povinnost při šíření reklamy 

Určitým typem nevyžádané reklamy je také tzv. anonymní reklama, která se 

vyznačuje tím, že neobsahuje zákonem stanovené informace. Adresátovi nejsou dány 

zejména základní informace o reklamním charakteru sdělení, identitě odesílatele, 

možnostech zapovězení další inzerce apod. Výsledkem je, že adresátovi není umožněno 

nezaobírat se reklamním sdělením, případně nenechat jej proniknout do své osobní nebo 

obchodní sféry. Ustanovení o anonymní reklamě vychází především z čl. 6 směrnice 

2000/31 a čl. 13 odst. 4 směrnice 2002/58. 

V českém právním řádu byly výše zmíněné články evropských směrnic 

transponovány do ustanovení § 7 odst. 4 SlInfSp, který zakazuje zasílání elektronické 

                                                 

205 Například zaškrtávací políčko s textem „Nepřeji si obdržet dotazník spokojenosti s nákupem (v rámci 

služby Ověřeno zákazníky od www.heureka.cz“. 
206 Heureka se podle odborníků snaží obejít GDPR, e-shopům navíc dala nůž na krk. Podnikatel.cz [online]. 

Posniktel.cz – průvodce vaším podnikáním, 2018 [cit. 11. 1. 2019]. ISSN 1802-8012. Dostupné z: 

https://www.podnikatel.cz/clanky/heureka-se-podle-odborniku-snazi-obejit-gdpr-e-shopum-navic-dala-

nuz-na-krk/.  

 

https://www.podnikatel.cz/clanky/heureka-se-podle-odborniku-snazi-obejit-gdpr-e-shopum-navic-dala-nuz-na-krk/
https://www.podnikatel.cz/clanky/heureka-se-podle-odborniku-snazi-obejit-gdpr-e-shopum-navic-dala-nuz-na-krk/
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pošty za účelem šíření obchodních sdělení, pokud je naplněna alespoň jedena ze tří v textu 

následujících skutkových podstat. Oproti čl. 6 směrnice 2000/31, který stanoví 

informační povinnost pro obchodní sdělení šířená elektronickými prostředky, zužuje § 7 

odst. 4 SlInfSp svou věcnou působnost na zasílání obchodních sdělení pouze 

elektronickou poštou.  

První skutkovou podstatou uvedenou v § 7 odst. 4 písm. a) SlInfSp je, že obchodní 

sdělení není jako takové zřetelně a jasně označeno. Čl. 6 písm. a) směrnice 2000/31 

stanoví, že obchodní sdělení musí být jasně rozeznatelné. Pokud půjde o umístění 

označení, ideálním případem by bylo umístit jej do předmětu zprávy nebo na její začátek. 

Přísnější požadavky budou kladeny na zprávu, jejíž obsah bude vykazovat komerční 

charakter až při bližším zkoumání, než na zprávu, jejímuž obsahu budou na první pohled 

dominovat například obrázky produktů s cenami. Co se týká užití přesného označení jako 

„obchodní sdělení“, tak jej lze doporučit, ačkoli lze použít i souznačných či souvisejících 

pojmů jako „akce“, „newsletter“, „jedinečná nabídka“, ale i „výprodej“, „slevy“ nebo 

název odesílatele, pokud je na první pohled zřejmé, že se jedná o obchodní sdělení. 

Účelem tohoto požadavku je, aby byla adresátovi co nejdříve dána možnost rozeznat 

komerční povahu zprávy a tím se zvýšila transparentnost obchodních sdělení.207 U SMS 

zpráv bude s ohledem na prostorové možnosti postačovat například zkratka „OS“.208 

 Druhým případem anonymní reklamy dle § 7 odst. 4 písm. b) SlInfSp je, že tato 

skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje. 

Ustanovení je doslova převzato z čl. 13 odst. 4 směrnice 2002/58. V některých případech 

mohou vystupovat dva subjekty na straně odesílatele, a sice podnikatel, o jehož zboží 

případně image jde, a zprostředkovatel odesílání. S ohledem na tuto situaci 

jednoznačnější formulaci uvádí čl. 6 písm. b) směrnice 2000/31, který stanoví, že jasně 

rozeznatelná má být osoba „na jejíž objednávku obchodní sdělení probíhá“. Postačí 

uvedení celého názvu a jednoznačného identifikátoru, například identifikační číslo.209 

ÚOOU se vyjádřil, že je „nutné za toho, kdo šíří obchodní sdělení, považovat i takovou 

                                                 

207 MAISNER op. cit. S. 161. 
208 ŽŮREK, Jiří. Praktický průvodce GDPR: výkladová část – zásady zpracování, povinnosti správce, práva 

subjektu údajů, odpovědnost a sankce : praktická část – šíření obchodních sdělení, kamerové systémy, 

anglické zkratky a výrazy : včetně úplného znění GDPR. 2. vydání. Nakladatelství ANAG, 2018. 343 s. 

ISBN 978-80-7554-152-9. S. 212. 
209 MAISNER op. cit. S. 162. 



59 

 

osobu, která k šíření obchodních sdělení ve svůj prospěch udělila pokyn, příkaz, uzavřela 

za tím účelem smlouvu, či provedla jiný, obdobný úkon“.210 V této souvislosti lze zmínit 

praktiku nazývanou „spoofing“, jejímž účelem je mystifikovat adresáta o identitě 

odesílatele pomocí jeho emailové adresy. Odesílatel uvede jako svou emailovou adresu 

tu, která patří jinému subjektu nebo vůbec neexistuje211 a mystifikuje tím adresáta o své 

identitě. Dle německé judikatury postačí k řádnému označení odesílatele, je-li spotřebitel 

veden ke stisknutí tlačítka, na které navazují dva odkazy vedoucí na internetovou stránku 

s podrobnými informace o odesílateli.212 Tlačítko by mělo být označeno „Impressum“, 

„Kontakt“ apod. V ideálním případě se odpovídající tlačítko nachází stále na stejném 

místě, například na navigační liště, mělo by být okamžitě viditelné, nikoli umístěné na 

dolním okraji, který je dosažitelný pouze „skrolováním“. 

 Posledním případem uvedeným v § 7 odst. 4 písm. c) SlInfSp je zasílání 

obchodních sdělení bez platné adresy, na kterou může adresát přímo a účinně zaslat 

informaci, že si nepřeje budoucí zasílání obchodních informací odesílatelem. Pojmem 

platné adresy se zde rozumí jak emailová adresa, tak fungující odkaz, na který může 

uživatel kliknout nebo dokonce i skutečná adresa sídla či provozovny odesílatele apod. 

Důležité je, aby adresát mohl svou nevoli sdělit přímo a účinně, tedy jednoduchým 

způsobem, který jej nebude zbytečně zatěžovat. Pokud adresát dá najevo, že si obchodní 

sdělení nadále již nepřeje, neměl by už žádné další obdržet. Dokonce i potvrzení o přijetí 

odmítavé informace je již samo o sobě porušením zákona.213 Obdobná povinnost je 

zmíněna v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu 

v bodu 70 preambule GDPR, dle kterého by měl „mít subjekt údajů právo kdykoli 

bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž 

souvisí s daným přímým marketingem, ať již jde o počáteční, nebo další zpracování. Na 

toto právo by měl být subjekt údajů výslovně upozorněn a toto právo by mělo být uvedeno 

zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací“. Povinnost správce osobních údajů 

poskytnout informace subjektu osobních údajů, je stanovena především v čl. 13 GDPR. 

                                                 

210 DOČEKAL, Daniel. Mailkit oceňuje rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů o zodpovědnosti za 

e-mailingové kampaně. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů, 2017 

[cit. 23. 1. 2019]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=33061.  
211 Handbuch Multimedia-Recht, Süßenberger, 11.1 Rn. 79. 
212 Srov. Rozsudek BGH ze dne 20. července 2006, sp. zn. I ZR 228/03. 
213 MAISNER op. cit. S. 163. 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=33061
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  Skutkovou podstatu anonymní reklamy uvádí také § 2986 odst. 1 ObčZ in fine. 

Za dotěrné obtěžování se považuje sdělování reklamy, které utajuje či zastírá údaje 

původce a není uvedeno, kde lze bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy. Jde 

tedy o dva případy anonymní reklamy, jež přibližně obsahově odpovídají ustanovením 

§ 7 odst. 4 písm. b) a c) SlInfSp s tím rozdílem, že je mezi ně vložena spojka „a“. Bylo 

by tedy nasnadě dovozovat požadavek kumulativního naplnění obou podmínek pro 

naplnění skutkové podstaty dotěrného obtěžování.214 Dle názoru autorky není použitý 

kumulativní výčet s ohledem na účel dané problematiky a zmíněné implementované 

články směrnic správný, lépe by se hodila spojka „nebo“. Na druhou stranu lze považovat 

za přínos, že se vzhledem k nárůstu rozmanitosti reklamy šířené elektronickými 

prostředky ustanovení neomezuje pouze na reklamu šířenou elektronickou poštou. 

 Informační povinnosti, resp. anonymní reklama byly z evropských směrnic 

transponovány do německého právního řádu do dvou právních předpisů. Prvním z nich 

je Telemediengesetz. Ustanovení § 6 odst. 1 TMG v podstatě doslovně transponuje celý 

čl. 6 směrnice 2000/31. Stanovuje tedy nejen požadavek jasné rozeznatelnosti 

obchodního sdělení jako takového a osoby, na jejíž objednávku obchodní sdělení probíhá, 

ale také minimální informační náležitosti propagačních nabídek (jako slevy, prémie a 

dary) a propagačních soutěží nebo her. Zmíněné pravidlo se vztahuje na obchodní sdělení, 

která jsou součástí služby informační společnosti, případně která tuto službu tvoří, a je 

tedy aplikovatelné na celou oblast elektronické reklamy.215 Následující § 6 odst. 2 TMG 

už se vztahuje výhradně na obchodní sdělení šířená elektronickou poštou, která skrývají 

nebo utajují ve své hlavičce a předmětu komerční charakter sdělení nebo identitu 

odesílatele. Věta 2. ustanovení § 6 odst. 2 TMG dokonce uvádí úmyslné skrytí nebo 

utajení, pokud příjemce před nahlédnutím do obsahu v hlavičce nebo předmětu zprávy 

obdrží klamavé nebo žádné informace o skutečné identitě odesílatele nebo komerčním 

charakteru sdělení. Toto úmyslné jednání, je považováno za natolik závažné, že je 

postihováno jako správní delikt dle § 16 TMG, a může za něj být uložena pokuta až do 

výše 50.000 €. Poslední § 6 odst. 3 TMG uvádí, že ustanovení zákona proti nekalé soutěži 

zůstávají nedotčena, čímž je odkazováno na druhý předpis, ve kterém je zakotvena 

                                                 

214 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. 2014, op. cit. S. 231. 
215 MÜLLER-BROICH, Jan, Dominik. Telemediengesetz. 1. vydání. Baden-Baden: Nomos, 2012. § 6 Rn. 

2. 



61 

 

anonymní reklama, tedy na UWG. Ustanovení § 7 odst. 2 bod 4 UWG mezi jednání, která 

jsou vždy považována za nepřiměřené obtěžování216, řadí reklamu se sdělením217, pokud 

je alternativně naplněn jeden ze tří případů. Opět se jedná o transpozici čl. 13 odst. 4 

směrnice 2002/58. První případ akcentuje skrytou nebo utajenou identitu odesílatele, na 

jehož žádost je sdělení šířeno. Druhý případ odkazuje na reklamu se sdělením, která 

porušuje právě § 6 odst. 1 TMG, nebo jímž je příjemce vyzván k návštěvě internetových 

stránek, které porušují ustanovení UWG. Třetí případ uvádí reklamu bez platné adresy, 

na kterou je možno zaslat žádost o ukončení reklamy. Jako platná adresa je akceptována 

poštovní adresa, telefonní či faxové číslo nebo emailová adresa. Ačkoli je v § 7 odst. 2 

bod 4 UWG použita formulace „reklama se sdělením“, dovozuje se, že ustanovení dopadá 

v zásadě jen na emailovou reklamu a reklamu šířenou prostřednictvím SMS zpráv. 

Odůvodněním je potřeba výkladu v souladu s čl. 13 odst. 4 směrnice 2002/58, který 

zmiňuje pouze podmínky pro zasílání elektronické pošty.218 Pokud by byl porušen 

požadavek transparentnosti dle § 6 odst. 1 TMG jinou formou elektronické reklamy, než 

je elektronická pošta, bylo toto jednání postižitelné v rámci nekalosoutěžní skutkové 

podstaty dle § 3a UWG s názvem porušení práva (Rechtsbruch). Tato stanoví, že 

nekalosoutěžně jedná ten, kdo poruší zákonné předpisy, které v zájmu účastníku trhu 

regulují chování na trhu, takové jednání je pak způsobilé citelně poškodit zájmy 

spotřebitelů, jiných účastníků trhu a soutěžitelů.  

 O speciální informační povinnosti v souvislosti s uskutečňováním přímých 

marketingovými volání se zmiňuje čl. 16 odst. 3 návrhu nařízení o ePrivacy. Kdo bude 

využívat služby elektronických komunikací k těmto účelům, bude povinen uvést identitu 

linky, na kterou bude moci být kontaktován volající, a kód nebo předčíslí identifikující 

skutečnost, že se jedná o marketingové volání. 

  

                                                 

216 Výše zmíněné Per-se-Verbote. 
217 Legální definice sdělení dle § 2 odst. 1 bod 4 UWG. 
218 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 7 Rn. 209. 
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4. Postih nevyžádané reklamy 

Cílem právní regulace nevyžádané reklamy je, aby byl její výskyt minimální, nebo 

k ní nedocházelo vůbec, a do sféry příjemce reklamního sdělení se tak dostávaly jen ty 

informace, o které má skutečně zájem. Do určité míry může zamezit nevyžádané reklamě 

sám její adresát pomocí preventivních opatření219, kterými je například nastavení 

antispamových filtrů. Reklamě subjektivně vnímané jako nežádané lze zamezit také 

například vhodným nastavením a rozšířením internetových prohlížečů220, blokací 

vyskakovacích oken nebo odstraňováním cookies souborů pomocí aplikací, které mažou 

paměťovou stopu uživatele. Velkou měrou se na preventivních opatřeních podílejí i 

správní úřady příslušné k postihu nevyžádané reklamy svou osvětovou činností.221 Ačkoli 

platí zásada, že neznalost zákona neomlouvá, tak v mnoha případech šiřitelé obchodních 

sdělení totiž ani nevědí, že jejich reklama má nevyžádaný charakter.  

I když by bylo využito všech dostupných preventivních opatření, aby byl rozsah 

nevyžádané reklamy alespoň minimalizován, nelze jí zabránit zcela. Stejně tak, jako jsou 

důležité hmotněprávní normy upravující nevyžádanou reklamu, neméně důležitou roli 

hrají i procesní pravidla umožňující ochranu proti ní. Bez sankcí by byly právní normy 

imperfektní a tedy neúčinné. Samotná možnost postihu a případná hrozící sankce by samy 

o sobě měly plnit funkci generální prevence a odradit pachatele od další rušivé činnosti. 

Postih nevyžádané reklamy se vyznačuje obzvlášť v České republice dvoukolejností, 

neboť prostředky ochrany se vyskytují jak v rámci práva soukromého, tak veřejného.  

Zatímco pro oblast veřejného práva je typické, že dohled nad dodržováním 

veřejnoprávních norem vykonávají státní orgány, které se při výkonu svých pravomocí 

pohybují secundum et intra legem a pomocí sankcí si jejich dodržování vynucují, tak pro 

soukromé právo je význačné, že porušení jeho norem není nesankcionováno státem, ale 

                                                 

219 Preventivní opatření, která mají v co nejvyšší možné míře zabránit nevyžádané reklamě, mohou vést 

v důsledku k problémům s doručováním pošty žádané. K tomu například rozsudek Nejvyššího správního 

soudu České republiky z 15. prosince 2015, sp. zn. 9 As 223/2015 (3351/2016 Sb. NSS): „Samotná 

skutečnost, že antispamový filtr elektronické podatelny správního orgánu chybně vyhodnotí e-mailovou 

zprávu jako „nevyžádané obchodní sdělení“ (zde šlo ve skutečnosti o žádost o informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), není dostatečná pro 

závěr, že se nejedná o platně učiněné podání. I zprávu, která skončí „ve spamu“, je tedy třeba chápat jako 

doručenou.“ 
220 Například pomocí aplikace AdBlock apod. 
221 ÚOOÚ vydává na svých internetových stránkách pravidelné tiskové zprávy k palčivým tématům, 

zveřejňuje výsledky své činnosti, v rámci sekce „poradna“ jsou zodpovídány otázky z praxe apod. 
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samotní účastníci soukromoprávních vztahů se musí brát o svá práva.222 S tím také úzce 

souvisí okruh osob, které postih nevyžádané reklamy mohou iniciovat nebo se prostředků 

ochrany domáhat. Zatímco správní úřad postupuje ex offo, případně podnět úřadu může 

dát v podstatě kterákoli osoba, ačkoli se pak nestává účastníkem případného řízení, tak 

soudní ochrany se mohou domáhat jen aktivně legitimované osoby. Není ani vyloučen 

paralelní soukromoprávní a veřejnoprávní sankční postih, vzhledem ke skutečnosti, že 

první zmiňovaný slouží především ochraně soukromých zájmů jednotlivce a druhý 

primárně zájmu veřejnému a až nepřímo zájmu daného jednotlivce.223 

 

4.1 Soukromoprávní prostředky ochrany 

Jádro soukromoprávní ochrany proti nevyžádané reklamě tvoří v českém i německé 

právním řádu prostředky ochrany proti nekalé soutěži, vedle kterých jsou aplikovatelné i 

některé další soukromoprávní prostředky ochrany obecnějšího charakteru.  

V českém právním řádu jsou soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé 

soutěži uvedeny poměrně skromně ve dvou procesněprávních ustanoveních v § 2988 a 

§ 2989 ObčZ. Ta stanoví především nároky, kterých se mohou oprávněné osoby proti 

rušiteli domáhat, kdo jsou v jakých případech tyto oprávněné osoby a obrácení důkazního 

břemene, pokud je žalobcem spotřebitel. Jestliže nastal zásah do práv, prvním krokem 

osoby, jejíž práva byla narušena, by měla být výzva rušiteli. Takovou výzvu lze rušiteli 

doručit jakýmkoli účinným, avšak prokazatelným, způsobem, a měla by s ohledem na 

zamýšlené budoucí soudní řízení splňovat podmínky stanovené ustanovením § 142a 

OSŘ.224 Osobami aktivně legitimovanými ve sporech z nekalé soutěže, tedy osobami, 

jejichž práva byla nekalou soutěží ohrožena nebo porušena, mohou být soutěžitel, 

zákazník, právnická osoba oprávněná hájit zájmy225 soutěžitelů226 nebo zákazníků227 nebo 

                                                 

222 RIGEL op. cit. S. 4.  
223 ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži., 2010, op. cit. S. 177. 
224 DONÁT op. cit. S. 35. 
225 Aby byla k uplatnění nároku aktivně legitimovaná takováto právnická osoba, nebude předpokladem 

ohrožení nebo porušení jejích práv, ale práv osob, jejichž zájmy chrání. In ONDREJOVÁ, Dana. Právnické 

osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů v nekalosoutěžních sporech. Právní fórum. 2010, 

roč. 7, č. 2, s. 64-69. ISSN 1214-7966. 
226 Jedná se o různé komory jako například Agrární komora ČR. 
227 Pokud se jedná o zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, může návrh na zahájení soudního řízení o zdržení se 

protiprávního jednání podat (a být účastníkem takového řízení) též dle § 25 OchSpotř sdružení nebo 
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tzv. jiná osoba dotčená nekalou soutěží, jež nespadá do žádné ze tří předchozích 

kategorií.228 V rámci skutkové podstaty dotěrného obtěžování jsou aktivně legitimovány 

všechny vyjmenované kategorie osob. Osobou pasivně legitimovanou ve sporech 

z nekalé soutěže, tedy osobou, proti nímž směřují nekalosoutěžní nároky, je dle dikce 

zákona rušitel. Jde o pojem širší než soutěžitel229, neboť rušitelem může být i tzv. osoba 

pomocná, za kterou lze onačit například reklamní agenturu nebo sjednaného rozesílatele 

spamů.230 Proti rušiteli je možné domáhat se taxativně vyčtených nároků, přičemž v praxi 

zřejmě nebudou mít všechny nároky vzhledem k povaze rušivého jednání, které je 

představováno dotěrným obtěžováním, stejně efektivního uplatnění. Prvním je nárok na 

zdržení se nekalosoutěžního jednání neboli nárok zdržovací. Lze předpokládat, že v rámci 

postihu skutkové podstaty dotěrného obtěžování, stejně jako v rámci celé nekalé soutěže, 

bude nejčastěji využíván, a to i přes složitost formulace petitů zápůrčích žalob, které by 

neměly znít ani příliš konkrétně, ani příliš široce. Zdržovací nárok je také uplatnitelný, 

pokud k rušivému jednání zatím nedošlo, ale je zde reálná opodstatněná hrozba, že 

k němu bezprostředně dojde.231 Tento nárok má především preventivní povahu, příkaz 

zdržet se nekalosoutěžního jednání směřuje totiž do budoucna. Lze jej uplatnit nejen proti 

jednání, které trvá, ale také pokud vzhledem k okolnostem případu jeho trvání nebo 

opakování hrozí.232 Druhým je nárok na odstranění nekalosoutěžního stavu, kterým je 

možné domáhat se stavu, který zde existoval před nekalosoutěžním jednáním. Odstranění 

závadného stavu směřuje do minulosti, předpokladem je tedy, že protiprávní stav 

skutečně nastal a zdroj negativních následků nekalosoutěžního jednání trvá dál.233 Využití 

tohoto nároku bude pravděpodobně spíše výjimečné, i když si lze představit situace, kdy 

se oprávněná osoba bude dožadovat likvidace, doplnění, opravy nebo odvolání původního 

                                                 

profesní organizace, jež má oprávněný zájem na ochraně spotřebitele nebo osoba zapsaná v seznamu osob 

oprávněná k podání žalob na zdržení se protiprávního jednání v oblasti práv spotřebitelů, který je veden 

Evropskou Komisí na základě směrnice 2009/22. 
228 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář., 2014, op. cit. S. 247-

248. 
229 Může jím být soutěžitel ať už v širším, nebo užším slova smyslu, a pokud by jím byl zákazník, dostal 

by se do role „soutěžitele ad hoc“. In ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. 

Komentář., 2014, op. cit. S. 250. 
230 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář., 2014, op. cit. S. 249. 
231 HRUDA, Ondřej. Zdržovací nárok ve věcech nekalé soutěže a jeho rozsah – účelně, a proto přiměřeně 

velkoryse. Právní rozhledy. 2011, roč. 19, č. 4, s. 127-131. ISSN 1210-6410. 
232 ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži, 2010, op. cit. S. 90. 
233 ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži, 2010, op. cit. S. 95. 
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sdělení a vysvětlení celé věci zasláním zpráv nových. Odstraňovací nárok bude často 

uplatňován kumulativně s nárokem na zdržení se nekalsoutěžního jednání.234 Třetím je 

nárok na přiměřené zadostiučinění, jehož podstatou je odstranění nemajetkové újmy. Na 

rozdíl od předchozí úpravy obsažené v obchodním zákoníku založené na objektivním 

principu235, je předpokladem zavinění rušitele dle § 2010 ObčZ, ačkoli je v § 2911 ObčZ 

stanovena domněnka jeho nedbalosti, kterou nebude jednoduché vyvrátit. Dosáhnout 

přiznání přiměřeného zadostiučinění tak bude, nejen v případě dotěrného obtěžování, 

náročné.236 Dle ustanovení § 2951 odst. 2 ObčZ je upřednostňováno skutečné dostatečně 

účinné odčinění újmy. Může se jednat například o omluvu, které bude dána přednost před 

satisfakcí poskytnuté v penězích. Čtvrtým je nárok na náhradu škody, jehož podstatou je 

odstranění náhrady za materiální újmu. Předpokladem jeho vzniku je protiprávnost 

v podobě nekalosoutěžního jednání, zde dotěrného obtěžování, ke kterému může dojít 

buď konáním, například rozesíláním obtěžujících zpráv, nebo opomenutím, například 

záměrným neuvedením odesílatele. Další podmínkou je vznik škody, v podobě škody 

skutečné nebo ušlého zisku. Mezi protiprávním jednáním rušitele a vznikem škody musí 

existovat příčinná souvislost, poslední podmínkou pak je zavinění rušitele ve formě 

nedbalosti či úmyslu. Stanovení výše škody a existence příčinné souvislosti mezi vznikem 

škody a jednáním rušitele bude často jen velmi těžko prokazatelné a tudíž v praxi nebude 

nároku na náhradu škody hojně využíváno.237 Posledním je nárok na vydání 

bezdůvodného obohacení. Vychází z ustanovení § 2991 ObčZ, dle kterého je každý (zde 

rušitel), kdo se na úkor jiného obohatí, povinen toto obohacení vydat tomu, na jehož úkor 

se obohatil.238 Lze tedy shrnout, že je-li uplatňován nárok na zdržení se jednání, nárok 

odstraňovací a nárok na vydání bezdůvodného obohacení, bude žalobce prokazovat 

naplnění znaků nekalé soutěže bez ohledu na zavinění. Je-li však uplatňován nárok na 

přiměřené zadostiučinění nebo na náhradu škody, bude žalobce nucen prokazovat navíc 

                                                 

234 JANSA op. cit. S 280. 
235 Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení ze dne 30. května 2007, sp. zn. 32 Odo 229/2006 

konstatoval, že „obchodní zákoník v příslušných ustanoveních, upravujících nekalou soutěž (srov. § 44 a 

násl. ObchZ), tudíž stanovujících, co je jednáním v nekalé soutěži, volní složku projevu vůle (zavinění 

úmyslné či nedbalostní, zakládající možnost vyvinění-exkulpace) neřeší, ale právě naopak odpovědnost 

rušitele zakládá na objektivním principu.“ 
236 JANSA op. cit. S 280. 
237 JANSA op. cit. S 281. 
238 ONDREJOVÁ, Dana in HULMÁK op. cit. S. 1846. 
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zavinění rušitele s tím, že zde bude existovat domněnka zavinění z nedbalosti.239 

V případech, kdy se ochrany svých zájmů domáhá spotřebitel, je snaha posílit jeho 

postavení nejen zmíněnou aktivní legitimací právnických osob oprávněných hájit zájmy 

spotřebitelů, ale také obrácením důkazního břemene ve prospěch spotřebitele v taxativně 

vyčtených případech, tedy ačkoli žalobcem bude spotřebitel, rušitel bude prokazovat, že 

se nekalosoutěžního jednání nedopustil, a v případě nároku na náhradu škody, že svým 

jednáním škodu nezpůsobil. V taxativním výčtu skutkových podstat, kterých se dotýká 

obracení důkazního břemeně dle § 2982 odst. 2 ObčZ, se zřejmě chybou zákonodárce 

nevyskytuje skutková podstata dotěrného obtěžování. Navíc se obrácení důkazního 

břemene vztahuje pouze na nárok zdržovací a odstraňovací, pravděpodobně i na nárok na 

náhradu škody, u kterého není ovšem zcela jasné, zda je vázán také pouze na taxativní 

výčet skutkových podstat nebo na všechny. Ostatní nároky nejsou oproti předchozí právní 

úpravě v obchodním zákoníku zmíněny vůbec. Pokud by navíc skutková podstata 

dotěrného obtěžování nebyla upravena v zákoně, byla by postihována dle generální 

klauzule nekalé soutěže, u které je princip obrácení důkazního břemene zakotven.240 Tato 

situace celkově vede k oslabení procesní pozice spotřebitele ve sporech z nekalé soutěže, 

což bude postih (už tak jen stěží postižitelné) skutkové podstaty dotěrného obtěžování, 

která velmi často ohrožuje a poškozuje právě zájmy spotřebitelů, nerozumně ztěžovat. 

Jak relativní novost nekalosoutěžní skutkové podstaty dotěrného obtěžování, tak složitost 

a časová náročnost uplatnění prostředků ochrany poskytnutých v rámci práva nekalé 

soutěže, budou mít za následek, že poškozené subjekty se budou spíše obracet na orgány 

veřejné moci, viz další kapitola této části. 

Vedle taxativně vyčtených prostředků ochrany v rámci práva nekalé soutěže není 

vyloučeno ani užití dalších právních prostředků ochrany poskytovaných soukromým 

právem. Pokud trvá nebo bezprostředně hrozí neoprávněný zásah a je zřejmé, že by zásah 

veřejné moci přišel pozdě, lze užít svépomoci za podmínek ustanovení § 14 ObčZ, kterým 

je probourán monopol státu v nalézání a vynucování práva. Režim náhrady újmy 

způsobené odvracením bezprostředně hrozícího nebo trvajícího protiprávního útoku při 

                                                 

239 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář., 2014, op. cit. S 275. 
240 POKORNÁ, Jarmila; VEČERKOVÁ, Eva; LEVICKÁ, Tereza; DUDOVÁ, Jana. Ochrana spotřebitele 

proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů. 1. vydání. Praha: Wolters Kulwer ČR, a.s., 2017. 300 s. 

ISBN 978-80-7552-625-0. S. 149. 
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nutné obraně je upraven v § 2905 ObčZ.241 Dále lze zmínit zásah orgánu veřejné moci dle 

§ 12 ObčZ. Často využívaným bude také procesní prostředek ochrany, kterým je 

uveřejnění rozsudku na náklady neúspěšného účastníka řízení dle § 155 odst. 4 OSŘ, jež 

také představuje určitý druh sankce.242 Nepopiratelný význam v rámci sporů z nekalé 

soutěže má také předběžné opatření dle § 74 a násl. a § 102 OSŘ, které často doplňuje 

především žalobu na zdržení se nekalosoutěžního jednání.243 Nespornou výhodu 

předběžného opatření je povinnost soudů rozhodnout o něm bezodkladně, nejdéle však 

do 7 dnů, a jeho prostřednictvím lze částečně zmírnit újma, která by mohla nastat do doby, 

než soud o věci pravomocně rozhodne.244 V případě, že bylo neoprávněně zasaženo do 

osobnostních práv dle § 81 an. ObčZ, například do práva na soukromí, včetně osobních 

údajů, nebo listovního tajemství, může se dotčená osoba domáhat ochrany 

soukromoprávními prostředky, které nabízí právo na ochranu osobnosti.245   

 V německém právním řádu jsou soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé 

soutěži, zejména pak proti nevyžádané reklamě, upraveny přímo rámci UWG. Podle § 8 

odst. 1 UWG může být žalován každý, kdo se dopustí nepřípustných obchodních jednání 

dle § 3 nebo § 7 UWG, aby odstranil závadný stav nebo při nebezpečí opakování, aby se 

zdržel takových jednání. K uplatnění odstraňovacího (Beseitigungsanspruch) nebo 

zdržovacího nároku (Unterlassungsanspruch) jsou aktivně legitimováni (1) soutěžitel, (2) 

právně způsobilé spolky prosazující zájmy živnostenských podnikatelů nebo příslušníků 

svobodných povolání,246 (3) oprávněné subjekty, které prokáží, že jsou na seznamu 

kvalifikovaných subjektů dle § 4 zákona o žalobách na zdržení se jednání247 nebo na 

seznamu Evropské komise dle článku 4 odst. 3 směrnice 2009/22248, nebo (4) průmyslové 

                                                 

241 HRUDA, Ondřej. Svépomoc v právu proti nekalé soutěži. Právní rozhledy. 2013, roč. 21, č. 10, s. 343-

347. ISSN 1210-6410. 
242 ONDREJOVÁ, Dana. Uveřejnění rozsudku ve sporech z nekalé soutěže. Obchodněprávní revue, 2011, 

roč. 3 č. 6, s. 172. ISSN 1803-6554. 
243 ONDREJOVÁ, Dana. Předběžné opatření ve sporech z nekalé soutěže. Obchodněprávní revue, 2011, 

roč. 3 č. 10, s. 283. ISSN 1803-6554. 
244 JANSA op. cit. S 41. 
245 JANSA op. cit. S. 281. 
246 Například Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e. V. (zkráceně 

Wettbewerbszentrale).  
247 Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen vom 26. November 

2001. 
248 Mezi tyto subjekty oprávněné hájit zájmy spotřebitelů patří například Verbraucherzentrale Nordrhein- 

Westfalen e. V. (zkráceně Verbraucherzentrale). Aktuální seznam kvalifikovaných subjektů dle německého 

práva je k nalezení zde: 
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a obchodní komory či řemeslné komory. Průmyslové a obchodní či řemeslné komory 

uvedené pod bodem (4) v praxi uplatňují práva z nekalé soutěže zcela minimálně a 

naopak subjekty oprávněné hájit zájmy spotřebitelů uvedené pod bodem (3) velice často. 

Na rozdíl od českého právního řádu se však sám spotřebitel zmíněných nároků domáhat 

nemůže. Adresát nevyžádané reklamy nebude tedy zpravidla aktivně legitimovanou 

osobou, pokud nebude shodou náhod současně konkurentem odesílatele.249 Pasivně 

legitimovanou osobou bude rušitel, tedy každý, kdo svým jednáním adekvátně kauzálně 

uskuteční porušení objektivní skutkové podstaty sám, prostřednictvím jiného nebo 

společně s jiným, případně se jako účastník na deliktním jednáním jiného podílí.250 Pokud 

je protiprávní jednání spácháno zaměstnancem podnikatele nebo osobou pověřenou 

podnikatelem, je možné dle § 8 odst. 2 UWG uplatňovat zdržovací a odstraňovací nárok 

také na tomto podnikateli. Zdržovací nárok je označován za nejdůležitější prostředek 

ochrany v rámci nekalé soutěže a směřuje k odvrácení budoucího porušení soutěže. 

Nárok na zdržení se jednání existuje již tehdy, pokud takové jednání pouze hrozí, zatím 

však k němu nedošlo. V takovém případě má aktivně legitimovaná osoba tzv. preventivní 

zdržovací nárok (vorbeugender Unterlassunganspruch). Pokud je zdržovací nárok 

založen na předchozím konkrétním deliktním jednání 

(Verletzungsunterlassungsanspruch), je jeho opakování presumováno a žalobce se tak 

nachází v lepší procesní situaci.251 Německé soudy provádějí extenzivnější výklad a jsou 

nakloněny rozšiřování zdržovacího nároku na obdobná nekalosoutěžní jednání nebo 

budoucí propagaci obdobného zboží, jako to, které již bylo předchozím rušivým jednáním 

propagováno.252 Zdržovací nárok se vztahuje na v jádru obdobná protiprávní jednání (im 

Kern gleichartige Verletzungshandlung),253 což v sobě bude v případě nevyžádané 

reklamy šířené elektronickou poštou zahrnovat zasílání i jiných obdobných emailových 

                                                 

https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Verbraucherschutz/Liste_qualifizierter_E

inrichtungen.html.  
249 GROH. Dennis. Plädoyer für flankierendes Behördenmodell bei der Bekämpfung unerwünschter E-

Mail-Werbung. GRUR. 2015, s. 551 an. 
250 Srov. Rozsudek BGH ze dne 17. září 2015, sp. zn. I ZR 92/14. In GRUR 2016, s. 395 a násl. – 

„Smartphone-Werbung“. 
251 HRUDA, Ondřej. Vynucování právní úpravy nekalé soutěže. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 

Právnická fakulta, 2013. 160 s. ISBN 978-80-210-6520-8. S. 49. 
252 HRUDA, Ondřej. Zdržovací nárok ve věcech nekalé soutěže a jeho rozsah – účelně, a proto přiměřeně 

velkoryse., 2011, op. cit. 
253 Srov. Rozsudek BGH ze dne 29. června 2000, sp. zn. I ZR 29/98. In GRUR 2000, s. 907 a násl. – 

„Filialleiter Fehler“. 

https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Verbraucherschutz/Liste_qualifizierter_Einrichtungen.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Verbraucherschutz/Liste_qualifizierter_Einrichtungen.html
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nabídek a to i jiným adresátům, než těm, kterým byla nevyžádaná pošta již odeslána.254 

Odstraňovací nárok předpokládá trvalý rušivý stav a v nekalosoutěžním právu nalézá jen 

omezené uplatnění. Za jeden z jeho zvláštních projevů je považován nárok na zveřejnění 

rozsudku, o kterém bude pojednáno dále. Ke vzájemnému vztahu zdržovacího a 

odstraňovacího nároku se vyjádřil Spolkový soudní dvůr, který konstatoval, že se jedná 

o dva samostatné nároky, které mají rozdílný cíl, ale pokud protiprávní jednání způsobilo 

trvající závadný stav, mohou existovat oba nároky vedle sebe. Aktivně legitimovaná 

osoba se může rozhodnout, zda uplatní jeden, druhý či oba nároky najednou. Může totiž 

požadovat již uplatněním zdržovacího nároku odstranění závadného stavu.255 Dalším 

nárokem upraveným v § 9 UWG  je nárok na náhradu škody (Shadensersatzanspruch). 

Kdo se úmyslně nebo v nedbalosti dopustí nepřípustných obchodních jednání dle § 3 

nebo § 7 UWG, je povinen soutěžiteli nahradit škodu tím způsobenou. Nároku na náhradu 

škody se nemohou domáhat tedy ani spotřebitelé nebo jiní účastníci trhu ani uskupení 

zastupující zájmy různých skupin. Na rozdíl od předchozích dvou nároků, které 

nevyžadují zavinění, předpokladem pro uplatnění nároku na náhradu škody je, že rušitel 

jednal alespoň nedbale.256 Nárok na náhradu škody je v rámci nekalé soutěže uplatňován 

jen velmi zřídka, především kvůli obtížím s výpočtem výše škody. Současně s nárokem 

na náhradu škody bývá proto často uplatňován nárok na poskytnutí informací 

(Auskunftsanspruch) dle § 12 odst. 1 UWG, aby byl žalobce vůbec schopen zjistit rozsah 

škodlivého jednání a jeho účinky. Zajímavostí je, že všechny doposud zmíněné nároky se 

dle § 11 odst. 1 UWG promlčují ve lhůtě 6 měsíců.257 Dalším je nárok na odčerpání 

výnosu z protiprávního jednání (Gewinnabschöpfungsanspruch) dle § 10 UWG. Podle 

tohoto ustanovení platí, že kdo se úmyslně dopustí nepřípustných obchodních jednání dle 

§ 3 nebo § 7 UWG a tím na úkor většího počtu odběratelů dosáhne zisku, může být 

žalován k vydání tohoto zisku do státní pokladny subjekty oprávněnými domáhat se 

                                                 

254 Srov. Rozsudek BGH ze dne 11. března 2004, sp. zn. I ZR 81/01. In GRUR 2004, s. 517 a násl. – „E-

Mail-Werbung I“. 
255 Srov. Rozsudek BGH ze dne 11. října 2017, sp. zn. I ZB 96/16. In GRUR 2018, s. 292 a násl. – „Produkte 

zur Wundversorgung“. 
256 Dle § 276 odst. 2 BGB nedbale jedná ten, kdo ponechá stranou náležitou péči. Předpokladem je, že 

protiprávní jednání bylo předvídatelné a vyloučitelné.  Tyto podmínky jsou však v nekalosoutěžním právu 

relativně snadno splněny, neboť požadavky na potřebnou péči jsou zde poměrně vysoké. 
257 Jedná se o subjektivní promlčecí lhůtu. 
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zdržovacího nároku dle § 8 odst. 3 bod 2 až 4 UWG258  Za zisk se považují ta plnění, 

která dlužník poskytnul třetím osobám nebo státu. Cílem tohoto nároku je odčerpání 

výhod získaných deliktním jednáním. Dle § 12 odst. 3 UWG má účastník, který se 

úspěšně domáhal nároku na zdržení se jednání, právo na zveřejnění rozsudku na náklady 

ve sporu neúspěšné strany, pokud je zde na zveřejnění oprávněný zájem. Zveřejnění musí 

být uskutečněno do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí. Neopomenutelným institutem 

souvisejícím s prostředky ochrany proti nekalé soutěži je kvalifikovaná výzva před 

podáním žaloby (Abmahnung) dle § 12 odst. 1 UWG. Jedná se o sdělení oprávněné osoby 

rušiteli, že se dopouští konkrétního nekalosoutěžního jednání, spojená s požadavkem 

zdržení se takového jednání v budoucnu a uložením lhůty k přijetí závazku v tomto 

smyslu zajištěného smluvní pokutou. Ve většině případů je konkrétní nabídka k uzavření 

smlouvy na základě varovné výzvy již její přílohou.259 Odeslání varovné výzvy není 

podmínkou, bez které by nebylo možné podat žalobu, ale její absence s sebou nese 

nemožnost požadovat náhradu nákladů soudního sporu. 

Mezi další soukromoprávní prostředky ochrany, které stojí mimo UWG, lze řadit 

nárok na vydání bezdůvodného obohacení dle § 812 BGB, který je v rámci 

nekalosoutěžního práva využíván zcela minimálně. Německé právo také rozeznává 

institut obrany (Abwehr), který je jakýmsi ekvivalentem svépomoci. Je jím faktické 

odvrácení objektivně protiprávního zásahu, který je aktuální, což zahrnuje časový úsek 

mezi bezprostředně hrozícím útokem do konce jeho účinků.260 Dále je třeba zmínit nárok 

na předložení účetnictví dle § 259 BGB, který je speciální formou nároku na poskytnutí 

informací, pokud žalobce požaduje podrobnější informace.261 Nevyžádaná reklama a s ní 

spojené obtěžování může analogicky představovat také zásah do všeobecných 

osobnostních práv (allgemeines Persönlichkeitsrecht) a v případě podnikatele do práva 

na založení a výkon obchodní činnosti (Recht am eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetrie) s následkem spočívajícím v nároku na upuštění od rušivého jednání dle 

                                                 

258 Tedy (2) právně způsobilé spolky prosazující zájmy živnostenských podnikatelů nebo příslušníků 

svobodných povolání, (3) oprávněné subjekty, které prokáží, že jsou na seznamu kvalifikovaných subjektů 

dle § 4 zákona o žalobách na zdržení se jednání nebo na seznamu Evropské komise dle článku 4 odst. 3 

směrnice 2009/22/ES, a (4) průmyslové a obchodní komory či řemeslné komory. 
259 BORNKAMM, Joachim in KÖHLER op. cit. UWG § 12 Rn. 1.3. 
260 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 11 Rn. 2.5. 
261 KÖHLER, Helmut in KÖHLER op. cit. § 9 Rn. 4.6. 
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§ 1004 BGB a nároku na náhradu škody dle § 823 odst. 1 BGB.262 Pokud tedy konkrétní 

jednání nenaplňuje znaky obchodního jednání ve smyslu § 2 odst. 1 čísl. 1. UWG, pak se 

užije norem obecného civilního deliktního práva dle § 823 an. BGB. 

 

4.2 Veřejnoprávní prostředky ochrany 

V případě správněprávní ochrany proti nevyžádané reklamě v českém právním řádu 

bude rozhodující především forma, kterou je reklama šířena. Zákon o regulaci reklamy 

stanovuje přestupky a jiné správní delikty, kterých se mohou dopustit subjekty šířící 

nevyžádanou reklamu v listinné podobě v rozporu s tímto zákonem. Pokutu lze uložit až 

do výše 2.000.000 Kč jak fyzickým osobám, tak fyzickým osobám podnikajícím, a 

právnickým osobám. Zatímco za soulad obsahu reklamního sdělení se zákonem 

odpovídají společně a nerozdílně její zadavatel a zpracovatel, pokud se některému z nich 

nepodaří se odpovědnosti zprostit, tak za soulad zvoleného způsobu šíření reklamy se 

zákonem odpovídá její šiřitel.263 Přestupku nebo jiného správního deliktu šíření 

nevyžádané reklamy v listinné podobě se může dopustit tedy pouze její šiřitel.  

Dozorovými orgány v této oblasti jsou krajské živnostenské úřady. I přesto, že vhození 

reklamního letáku do poštovní schránky s nápisem „nevhazujte reklamu“ apod. bude 

nevyžádanou reklamou, v praxi nebude rušitel často sankcionován, neboť je složité 

prokázat subjektu vložení reklamních tiskovin do konkrétní domovní schránky, tedy 

protiprávní jednání. Lze také předpokládat, že většina podnikatelů využívajících listinnou 

reklamu, nejčastěji formou vhazování propagačních letáků do poštovních schránek, bude 

mít s šiřitelem reklamy, kterým bude například Česká pošta, s. p. nebo kurýrní služba, 

upravenou povinnost nedistribuovat reklamu subjektům, kteří si ji nepřejí.264 

Pokud jsou obchodní sdělení zasílána elektronickými prostředky v rozporu 

s požadavky § 7 SlInfSp, základním oprávněným orgánem je ÚOOÚ, který je dozorovým 

orgánem v těchto věcech dle § 10 odst. 1 písm. a SlInfSp a vykonává dohled nad 

                                                 

262 Srov. Rozsudek BGH ze dne 20. května 2009, sp. zn. I ZR 218/07. In GRUR 2009, s. 980 a násl. – „E-

Mail-Werbung II“. 
263 KOPEČKOVÁ, Andrea. K regulaci reklamy a odpovědnosti za reklamu. epravo.cz [online]. 

EPRAVO.CZ, a.s., 2016 [cit. 21. 11. 2018]. ISSN 1213-189X. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-regulaci-reklamy-a-k-odpovednosti-za-reklamu-101119.html.  
264 NOVÁKOVÁ, Eva; JANDOVÁ, Venuška. Reklama a její regulace: praktická příručka. 1. vydání. 

Praha: Linde, 2006. 245 s. ISBN 80-7201-601-6. S. 50. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-regulaci-reklamy-a-k-odpovednosti-za-reklamu-101119.html
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soukromím ve věcech elektronických komunikací.265 ÚOOÚ poskytuje formulář pro 

podání stížnosti na nevyžádaná obchodní sdělení učiněná především emailem, telefonem 

či faxem.266 V případě stížnosti podané na nevyžádané sdělení zaslané elektronickou 

poštou je nejdůležitější vložit hlavičku emailu a jeho obsah, případně celý email přiložit 

ke stížnosti ve formátu msg. nebo eml. ÚOOÚ také upozorňuje, že stěžovatel by si měl 

před podáním stížnosti prověřit, zda neudělil odesílateli souhlas. Stěžovatel není 

účastníkem správního řízení ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. Stav stížnosti a způsob jejího vyřízení může stěžovatel sledovat na 

internetových stránkách ÚOOÚ na základě přiděleného čísla zaslaného na jeho kontaktní 

email. Pro udělování pokut bude také zásadní, zda osoba, která se dopustila přestupku, je 

fyzickou či právnickou osobou. Fyzické osobě může být totiž dle § 10a SlInfSp udělena 

pokuta až do výše 100.000 Kč pouze pokud bez souhlasu adresáta hromadně nebo 

opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení. Právnickým osobám je dle 

§ 11 odst. 1 SlInfSp možné uložit pokutu nepoměrně vyšší, až do výše 10.000.000 Kč, 

a to nejen za správní delikt, jehož skutková podstata je totožná jako v případě osob 

fyzických, ale i za správní delikty další, které se týkají především nedodržení 

informačních povinností nebo podmínek zákaznické výjimky. I přesto je však patrno, že 

ÚOOÚ ukládá pokuty za případy, které mají významnější společenský přesah, a to v dolní 

polovině sazby. ÚOOÚ například „uložil za šíření nevyžádaných obchodních sdělení 

pokutu 1.900.000 Kč společnosti Traffic7 s.r.o. Tato společnost rozesílala opakovaně 

v roce 2013 a 2014 velké množství nevyžádaných obchodních sdělení (pokuta byla 

uložena za rozeslání více než 500 nevyžádaných obchodních sdělení). Při stanovení výše 

sankce bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že pro adresáty byla obchodní sdělení vysoce 

obtěžující (někteří adresáti obdrželi od této společnosti několik desítek obchodních 

sdělení, v některých případech bylo zasláno na jednu adresu elektronické pošty několik 

obchodních sdělení denně nebo bylo stejné obchodní sdělení zasláno opakovaně během 

                                                 

265 DONÁT op. cit. S. 81. 
266 Formulář stížnosti – jak podat stížnost na nevyžádaná obchodní sdělení. Úřad pro ochranu osobních 

údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů [cit. 21. 11. 2018]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/formular-stiznosti-jak-podat-stiznost-na-nevyzadana-obchodni-sdeleni/ds-

1501/archiv=0&p1=1493.  

https://www.uoou.cz/formular-stiznosti-jak-podat-stiznost-na-nevyzadana-obchodni-sdeleni/ds-1501/archiv=0&p1=1493
https://www.uoou.cz/formular-stiznosti-jak-podat-stiznost-na-nevyzadana-obchodni-sdeleni/ds-1501/archiv=0&p1=1493
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několika dnů).“267 V jiném případě, kdy byla uložena pokuta 1.500.000 Kč za opakované 

šíření nevyžádaných obchodních sdělení během jednoho roku (pokuta byla uložena za 

rozeslání více než 300 nevyžádaných obchodních sdělení), bylo zase sděleno, že „při 

stanovení výše sankce bylo přihlédnuto mj. k tomu, že si musela být s ohledem na 

předchozí kontrolu a vedené správní řízení vědoma, že její postup je nezákonný“.268 

Nejvyšší doposud uložená pokuta za šíření obchodních sdělení bez souhlasu, o které 

ÚOOÚ informoval, byla uložena za správní delikt dle § 11 odst. 1 písm. a) SlInfSp ve 

výši 4.250.000 Kč. ÚOOÚ obdržel v souvislosti s tímto případem přes 700 stížností, 

obchodní sdělení byla zasílána opakovaně v průběhu jednoho roku, několikrát na tutéž 

adresu, v jednom případě téměř dvěstěkrát.269 Z činnosti ÚOOÚ je patrno, že se 

v poslední době zaměřuje nejen na kontrolu zpracování „klasických“ osobních údajů 

úzce souvisejících s přímým marketingem, ale i na jejich relativně nové formy. Není 

výjimkou, že ÚOOÚ prověřuje cookies využívané pro remarketing, jejich název, expiraci, 

na základě jakého právního základu je s nimi pracováno, případně doložení informační 

povinnosti dle čl. 13 GDPR.  

Pokud by bylo nevyžádané obchodní sdělení zasláno osobou vykonávající 

regulovanou činnosti, vykonává dozor nad povinnostmi stanovenými zákonem o 

některých službách informační společnosti dle § 10 odst. 1 písm. b SlInfSp příslušná 

profesní samosprávná komora. Stěžovatel by se měl obrátit přímo na příslušnou komoru 

a v oznámení by měly být uvedeny obdobné informace jako ve stížnosti pro ÚOOÚ. 

ÚOOÚ případně předává stížnosti, které nespadají do jeho věcné působnosti, příslušné 

komoře.270  

                                                 

267 Tisková zpráva: Uložení pokut za nevyžádaná obchodní sdělení společnostem eMarketing CZ s.r.o. a 

Traffic7 s.r.o. ze dne 10. 3. 2015. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních 

údajů, 2015 [cit. 21. 11. 2018]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/tiskova-zprava-ulozeni-pokut-za-

nevyzadana-obchodni-sdeleni-spolecnostem-emarketing-cz-s-r-o-a-traffic7-s-r-o/d-14469/p1=1017.  
268 Tisková zpráva ÚOOÚ ze dne 10. 3. 2015. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu 

osobních údajů, 2015 [cit. 21. 11. 2018]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/tiskova-zprava-ulozeni-pokut-

za-nevyzadana-obchodni-sdeleni-spolecnostem-emarketing-cz-s-r-o-a-traffic7-s-r-o/d-14469/p1=1017. 
269 Tisková zpráva ÚOOÚ ze dne 19. 5. 2017. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu 

osobních údajů, 2017 [cit. 23. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/tiskova-zprava-uoou-udelil-

rekordni-pokutu-za-nbsp-spam/d-23838/p1=1017.  
270 Formulář stížnosti – jak podat stížnost na nevyžádaná obchodní sdělení. Úřad pro ochranu osobních 

údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů [cit. 21. 11. 2018]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/formular-stiznosti-jak-podat-stiznost-na-nevyzadana-obchodni-sdeleni/ds-

1501/archiv=0&p1=1493. 

https://www.uoou.cz/tiskova-zprava-ulozeni-pokut-za-nevyzadana-obchodni-sdeleni-spolecnostem-emarketing-cz-s-r-o-a-traffic7-s-r-o/d-14469/p1=1017
https://www.uoou.cz/tiskova-zprava-ulozeni-pokut-za-nevyzadana-obchodni-sdeleni-spolecnostem-emarketing-cz-s-r-o-a-traffic7-s-r-o/d-14469/p1=1017
https://www.uoou.cz/tiskova-zprava-ulozeni-pokut-za-nevyzadana-obchodni-sdeleni-spolecnostem-emarketing-cz-s-r-o-a-traffic7-s-r-o/d-14469/p1=1017
https://www.uoou.cz/tiskova-zprava-ulozeni-pokut-za-nevyzadana-obchodni-sdeleni-spolecnostem-emarketing-cz-s-r-o-a-traffic7-s-r-o/d-14469/p1=1017
https://www.uoou.cz/tiskova-zprava-uoou-udelil-rekordni-pokutu-za-nbsp-spam/d-23838/p1=1017
https://www.uoou.cz/tiskova-zprava-uoou-udelil-rekordni-pokutu-za-nbsp-spam/d-23838/p1=1017
https://www.uoou.cz/formular-stiznosti-jak-podat-stiznost-na-nevyzadana-obchodni-sdeleni/ds-1501/archiv=0&p1=1493
https://www.uoou.cz/formular-stiznosti-jak-podat-stiznost-na-nevyzadana-obchodni-sdeleni/ds-1501/archiv=0&p1=1493
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Pokud se jedná o telefonické nabízení obchodu a služeb, je třeba, aby si volající vždy 

překontroloval, zda se nejedná o účastníka, který v účastnickém (telefonním) seznamu 

nevyjádřil vůli, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu dle § 95 odst. 1 písm. 

b) ElKom.271 Příslušné vyjádření vůle účastníka se realizuje jeho označením poznámkou 

v telefonním seznamu na vyžádání zdarma poskytovatelem služby elektronických 

komunikací.272 Je totiž v souladu s § 96 odst. 1 ElKom zakázáno účastníkům nabízet 

marketingovou reklamu nebo jiný obdobný způsob nabídky zboží nebo služeb 

prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací, kteří ve veřejném seznamu 

uvedli, že si nepřejí být kontaktování za účelem marketingu.  Dále je zakázáno v souladu 

s § 96 odst. 2 ElKom použití přímého marketingu prostřednictvím automatických 

volacích zařízení, faxu a elektronické pošty bez předchozího souhlasu uživatele. 

Jednáním v rozporu s § 96 ElKom se může právnická nebo podnikající fyzická osoba 

dopustit správního deliktu dle § 118 odst. 1 písm. j) ElKom, za který může ČTÚ uložit 

pokutu až do výše 20.000.000 Kč. Dopustí-li se přestupku fyzická osoba dle § 119 odst. 

1 písm. i) ElKom, může jí být uložena pokuta až do výše 100.000 Kč.273 Při porušení 

povinností stanovených § 96 ElKom mají dále účastník a dokonce jménem svých 

účastníků i poskytovatel veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, jehož 

zájmy jsou poškozovány, oprávnění domáhat se ochrany v občanském soudním řízení. 

Zřejmě se musí jednat o opakované a intenzivní porušování, aby bylo toto speciální 

zástupčí oprávnění přiznáno.274 V případě podání stížnosti ČTÚ je tedy rozhodující, zda 

je volaná telefonní stanice ve veřejném seznamu označena poznámkou zákazu 

marketingových volání a zda jde o nevyžádané marketingové volání. Pokud by se jednalo 

o nevyžádaná marketingová volání účastníkovi, který neuvedl zákaz marketingových 

hovorů nebo pokud telefonní stanice není ve veřejném seznamu vůbec uvedena, má 

účastník možnost obrátit se stížností také na ČOI, pokud by se jednalo o nekalou obchodní 

                                                 

271 NONNEMANN, František. Adresný marketing a ochrana osobních údajů., op. cit.  
272 Tisková zpráva: Informace k problematice nevyžádaných marketingových a zlomyslných nebo 

obtěžujících volání ve veřejně dostupné telefonní síti elektronických komunikací ze dne 10. 1. 2011. Český 

telekomunikační úřad [online]. Český telekomunikační úřad, 2011 [cit. 30. 1. 2019]. Dostupné z: 

https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-informace-k-problematice-nevyzadanych-marketingovych-

zlomyslnych-nebo-obtezujicich.  
273  VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o elektronických komunikacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2017. 508 s. ISBN 978-80-7400-632-6. S 312. 
274 VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o elektronických komunikacích. Komentář., op. cit.. S 313. 

https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-informace-k-problematice-nevyzadanych-marketingovych-zlomyslnych-nebo-obtezujicich
https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-informace-k-problematice-nevyzadanych-marketingovych-zlomyslnych-nebo-obtezujicich
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praktiku.275 Pokud však volající kromě telefonního čísla účastníka disponuje dalšími 

osobními údaji, které v souvislosti s nevyžádaným telefonátem zpracovává, lze se obrátit 

opět také na ÚOOÚ.276 Proti telemarketingu je možné se bránit také pomocí stažení 

aplikace do mobilního telefonu, typu Nevolejte.cz, případně lze zjistit zpětně na žádost u 

poskytovatele služeb elektronických komunikací identifikační údaje volajícího dle § 67 

odst. 1 ElKom, jehož volání je označeno za obtěžující.277 

ČOI provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele. Spotřebitel má tedy možnost obrátit se na ČOI zejména v případě, kdy se 

podnikatel dopustí agresivní obchodní praktiky uvedené pod písm. c) přílohy č. 2 

k zákonu o ochraně spotřebitele, tedy pokud opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané 

nabídky. Pokud je tato nekalá obchodní praktika šířením nevyžádané reklamy 

elektronickými prostředky dle zákona o některých službách informační společnosti, dozor 

vykonává opět ÚOOÚ. Z nedávné rozhodovací činnosti ČOI je známé (bohužel nikoli 

zveřejněné) rozhodnutí, kterým postihla zasílání neobjednaného zboží, jež je v německém 

právním řádu postihováno na základě ustanovení upravující nevyžádanou reklamu dle § 7 

odst. 1 UWG. ČOI uložila e-shopu provozovanému společností Alza.cz a.s. pokutu ve 

výši 150.000 Kč za to, že při testování nového systému e-shop sám vkládal do nákupního 

košíku doplňkové zboží, které se typově hodilo k zakoupenému zboží (například 

k zakoupenému notebooku byla vložena myš), ale sám spotřebitel si je neobjednal.278  

Ve Spolkové republice Německo jsou právněsprávní prostředky ochrany proti 

nevyžádané reklamě uvedeny především v § 20 UWG. Podle tohoto ustanovení se 

správního deliktu dopustí ten, kdo jedná úmyslně nebo nedbale v rozporu s § 7 odst. 1 

                                                 

275 Tisková zpráva: Informace k problematice nevyžádaných marketingových a zlomyslných nebo 

obtěžujících volání ve veřejně dostupné telefonní síti elektronických komunikací ze dne 10. 1. 2011. Český 

telekomunikační úřad [online]. Český telekomunikační úřad, 2011 [cit. 30. 1. 2019]. Dostupné z: 

https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-informace-k-problematice-nevyzadanych-marketingovych-

zlomyslnych-nebo-obtezujicich. 
276 Jak se bránit otravnému telemarketingu? Úřad na ochranu osobních údajů [online]. Úřad na ochranu 

osobních údajů, 2015 [cit. 31. 1. 2019]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=14734.  
277 Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. Úřad pro 

ochranu osobních údajů, 2019 [cit. 14. 2. 2019]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=33198.  
278 NEUFUS, Ondřej. Alza do košíku přidávala i neobjednané zboží. Za „test nového systému“ dostala 

pokutu. Aktuálně.cz [online]. Economia, a.s., 2018 [cit. 14. 2. 2019]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/alza-prihazuje-do-kosiku-neobjednane-zbozi-kdo-ho-

nechce-muz/r~f0cab4a4fd5311e898daac1f6b220ee8/?redirected=1548499008.  

https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-informace-k-problematice-nevyzadanych-marketingovych-zlomyslnych-nebo-obtezujicich
https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-informace-k-problematice-nevyzadanych-marketingovych-zlomyslnych-nebo-obtezujicich
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UWG (1) ve spojení s § 7 odst. 2 bod 2 UWG prostřednictvím telefonního hovoru nebo 

(2) ve spojení s § 7 odst. 2 bod 3 UWG prostřednictvím automatického volacího zařízení. 

Jednání musí za každých okolností směřovat proti spotřebiteli, který k němu nedal 

předchozí výslovný souhlas. Za tento přestupek může být uložena pokuta až do výše 

300.000 €279 a příslušným dozorujícím úřadem Bundesnetzagentur. Telefonáty bez 

příslušného souhlasu spotřebitele jsou nazývány „cold calls“ a tento přestupek byl do 

UWG zaveden až v roce 2009.280 Bundesnetzagentur obdržela od počátku roku 2018 do 

konce listopadu 2018 okolo 58.000 písemných stížností na nedovolené telefonní hovory, 

přičemž jedna třetina z nich se týkala poskytovatelů energetických služeb. Počet stížností 

rok od roku stoupá, neboť v roce 2017 jich Bundesnetzagentur obdržela 52.000 a v roce 

2016 pouhých 27.000. Bundesnetzagentur v roce 2018 dokonce dvakrát uložila pokutu 

v nejvyšší možné výši (300.000 €).281 Jedním z těchto případů byla společnost 

ENERGYsparks GmbH, na kterou přišlo okolo 6.000 stížností od spotřebitelů, kterým 

bylo voláno s nabídkou změny dodavatele elektrické energie a zemního plynu bez jejich 

předchozího souhlasu. Zmíněná společnost jednak věděla, že jedná protiprávně, a navíc 

vůči spotřebitelům vystupovala vytrvale, agresivně, urážlivě a částečně i výhrůžně.282 

Dále se správního deliktu dle § 16 odst. 1 TMG dopustí ten, kdo (1) úmyslně zasílá 

obchodní sdělení elektronickou poštou, která v hlavičce či předmětu skrývá nebo utajuje 

komerční charakter sdělení či identitu odesílatele, nebo (2) skrývá či utajuje komerční 

charakter sdělení. Za tyto správní delikty může být dle § 16 odst. 3 TMG udělena pokuta 

až do výše 50.000 €. Zákonodárce tak chtěl vedle již existujících soukromoprávních 

instrumentů rozšířit možnost postihu. Příslušnými k postihu jsou různé dozorující orgány 

nikoli na spolkové, ale zemské úrovni, a tento systém je hodnocen jako nevhodný. 

Důvodem je v první řadě chybějící vytváření odborné znalosti na centrální úrovni a 

rozdělení příslušnosti vede současně k vysokým nákladům, časové náročnosti a právní 

                                                 

279 Do 30. 9. 2013 byla výše pokuty 50.000 €. 
280 Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung und zur Verbesserung des Verbraucherschutzes 

bei besonderen Vertriebsformen vom 29. 6. 2009. 
281 Hohes Beschwerdeaufkommen zur unerlaubter Telefonwerbung. Bundesnetzagentur [online]. 

Bundesnetzagentur, 2018 [cit. 31. 1. 2019]. Dostupné z: 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/20181227_TKZahlen.html.   
282 Telefonwerbung für Energieliefervertäge: 300.000 € Bußgeld. Bundesnetzagentur [online]. 

Bundesnetzagentur, 2018 [cit. 31. 1. 2019]. Dostupné z: 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/20181210_Telefonwerbung.

html.  
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nejistotě. Například jeden z příslušných úřadů, Mediální institut Hamburg/Schleswig-

Holstein (Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein) uvedl, že po dobu účinnosti 

zákona283 byla uložena jediná pokuta na základě § 16 TMG ve výši 300 €. Z výše 

uvedených důvodů je již delší dobu navrhována jednak centrální příslušnost 

Bundesnetzagentur pro rozhodování zejména o správním deliktu dle § 16 odst. 1 TMG a 

rozšíření skutkové podstaty správního deliktu dle § 20 odst. 1 UWG o nepřiměřené 

obtěžování  prostřednictvím elektronické pošty.284 

Mezi veřejnoprávní prostředky ochrany před nevyžádanou reklamou lze zařadit i 

prostředky trestněprávní. Trestní zákoník sice obsahuje v § 248 trestný čin porušení 

předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, ten však uvádí výčet všech skutkových 

podstat nekalé soutěže kromě dotěrného obtěžování. Zřejmě se nejedná o záměr, ale 

nepřizpůsobivost zákonodárce. Lze si ovšem představit, že by mohl být v souvislosti 

s šířením nevyžádané reklamy spáchán kupříkladu trestný čin neoprávněného nakládání 

s osobními údaji dle 180 TzZ285, jejichž zpracování úzce souvisí s přímým marketingem. 

Německý UWG obsahuje několik trestných činů jako například trestný čin klamavé 

reklamy (§ 16 UWG) nebo vyzrazení tajemství (§ 17 UWG), ale žádný z uvedených v 

UWG286 se nedotýká nevyžádané reklamy.  

                                                 

283 Od roku 2007. 
284 GROH. Dennis. Plädoyer für flankierendes Behördenmodell bei der Bekämpfung unerwünschter E-

Mail-Werbung. GRUR. 2015, s. 551 an. 
285 JANSA op. cit. S 407. 
286 Takováto úprava trestných činů mimo hlavní trestněprávní kodex se nazývá „Nebenstrafrecht“ a 

v českém právním řádu se v podstatě jako taková nevyskytuje. 
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Závěr 

Problematika nevyžádané reklamy je v českém právním řádů upravena 

nekomplexně v několika normách veřejného práva. V prvé řadě bude vždy nutné zkoumat 

za jakých podmínek, v jaké formě, jakými komunikačními prostředky a vůči jakým 

subjektům bude nevyžádaná reklama šířena a na základě zjištění aplikovat odpovídající 

normu, s jejímž porušením bude spojen většinou vznik správního deliktu, jehož spáchání 

bude postihovat příslušný správní úřad. Bude-li reklama šířena elektronickými 

prostředky, může se dotčená osoba obrátit především na ÚOOÚ, případně na ČTÚ (zde 

půjde-li zejména o telemarketing) a půjde-li o reklamu v listinné podobě, tak na příslušný 

živnostenský úřad. Navíc, bude-li nevyžádaná reklama představovat agresivní nekalou 

obchodní praktiku vůči spotřebiteli, dozor nad jeho ochranou bude provádět ČOI. Po 

podání stížnosti postupuje správní úřad již ex offo a adresát nevyžádané reklamy tak nemá 

v případném správním řízení v zásadě žádné povinnosti, avšak ani vliv na jeho průběh, 

protože sám není v postavení účastníka řízení. Tento postup se pro poškozenou osobu 

jeví jako jednoduchý, avšak veřejnoprávními normami nejsou v obecné rovině kryty 

všechny formy nevyžádané reklamy. Do této poměrně fragmentální úpravy nevyžádané 

reklamy v rámci práva veřejného přinesl zákonodárce, jistě s dobrým úmyslem, 

soukromoprávní úpravu nevyžádané reklamy s účinností od 1. 1. 2014 zavedením nové 

skutkové podstaty nekalé soutěže v § 2986 ObčZ s názvem dotěrné obtěžování. Ačkoli 

se doktrína shoduje, že nevyžádaná reklama byla již před tímto datem postižitelná na 

základě generální klauzule nekalé soutěže jako soudcovská skutková podstata, 

zákonodárce se snažil reagovat na stále častěji se vyskytující jev zasahující do soukromí 

osob,287 kterým nevyžádaná reklama je, a vnést tak do problematiky více právní jistoty. 

V názvu i struktuře nové skutkové podstaty sice může být shledána určitá inspirace 

německým právem, ale celé ustanovení působí poněkud nedomyšleně a již sám název 

skutkové podstaty vyznívá rozporuplně a může navozovat jiná očekávání. Vhodné by 

bylo užití přímo názvu „nevyžádaná reklama“, jehož význam je jasný a doktrína jej 

užívala k označení stejnojmenné soudcovské skutkové podstaty nebo alespoň 

„nepřiměřené obtěžování“. Ustanovení § 2986 odst. 1 ObčZ uvádí obecné pozitivní 

vymezení dotěrného obtěžování tak, že jde o sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo 

                                                 

287 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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službách, ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně nepřeje. Lze sice ocenit snahu o 

generalizaci dotěrného obtěžování, ale jako nevhodné hodnotím použití slovního spojení 

„zjevně“ nepřeje, neboť může evokovat, že adresát musí dát v prvé řadě určitým 

způsobem „najevo“ svou vůli (respektive nevoli), což je například u nevyžádané reklamy 

šířené elektronickou poštou v podstatě nemožné. Dále je nevhodně zařazen 

demonstrativní výčet prostředků, kterých může být využito k nabídce zboží nebo služeb, 

jež uvozen „jakož i“, neboť potom může působit (a na některé autory skutečně působí) 

skutková podstata dojmem, že se vztahuje pouze na tyto uvedené komunikační 

prostředky. Následně v § 2986 odst. 1 ObčZ je vymezená anonymní reklama jako zastření 

nebo utajení informací původce reklamy nebo dále neuvedení informací pro přikázání 

ukončení reklamy, přičemž tyto dvě dílčí skutkové podstaty jsou nelogicky navázány 

spojkou „a“, přičemž by bylo vhodné požití spojky „nebo“. Ustanovení § 2986 odst. 2 

ObčZ, s ohledem na § 7 odst. 3 SlInfSp, duplicitně uvádí zákaznickou výjimku pro 

reklamu šířenou elektronickou poštou, ale je nevhodně zvolena terminologie, jež se zcela 

nelogicky odchyluje od zavedené úpravy v zákoně o některých službách informační 

společnosti. Tato odchylnost je ovšem na škodu v rámci celé skutkové podstaty dotěrného 

obtěžování. Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží porušeno nebo ohroženo, se může 

domáhat nároků uvedených v § 2988 ObčZ za předpokladu, že budou naplněny znaky 

nejen skutkové podstaty dotěrného obtěžovaní, ale také obecné znaky generální klauzule 

nekalé soutěže. Problematické bude, že adresáta nevyžádané reklamy často bude 

obtěžovat (tedy bude způsobilé přivodit újmu) její četnost stran různých původců a nikoli 

aktivita jednoho konkrétního rušitele, který by byl pasivně legitimovanou osobou ve 

sporu z nekalé soutěže. V případě, že nárok zdržovací nebo odstraňovací ve sporu 

z nekalé soutěže uplatňuje spotřebitel, není v případě dotěrného obtěžování posíleno jeho 

postavení obrácením důkazního břemene. Příčinou je pravděpodobně nedůslednost 

zákonodárce. Soukromoprávní prostředky ochrany vyžadují aktivitu zasažené osoby, 

občanské soudní řízení může být zdlouhavým procesem s nejistým výsledkem, neexistuje 

prozatím inspirativní rozhodovací praxe týkající se dotěrného obtěžování a není tak 

překvapivé, že soukromoprávní prostředky ochrany před nevyžádanou reklamou nemají 

oproti veřejnoprávním zatím valný praktický dopad. 

Nevyžádaná reklama v německém právním řádu je upravena komplexně ve dvou 

zákonech existujících ve vzájemné vazbě. Těžištěm je nekalosoutěžní právo, které je zde 
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historicky upraveno samostatným zákonem, jež je doplněn velmi bohatou rozhodovací 

praxí soudů těch nejvyšších instancí. Navíc je do UWG transponovaná kromě jiných také 

směrnice 2005/29. Nepřiměřené obtěžovaní upravené v § 7 UWG je, na rozdíl od 

dotěrného obtěžování dle § 2986 ObčZ, samostatnou zákazovou skutkovou podstatou 

nezávislou na generální klauzuli nekalé soutěže. Jeho jádro tvoří malá generální klauzule 

nepřiměřeného obtěžování uvedená § 7 odst. 1 UWG, což zajišťuje dopad ustanovení na 

všechny formy nevyžádané reklamy a způsoby jejího šíření, přičemž zákaz obecně 

vychází z obtěžování nepřiměřenou měrou. Co je míněno obtěžováním měrou 

nepřiměřenou je patrné z bohaté judikatury německých soudů a z následujícího 

ustanovení § 7 odst. 2 UWG, které uvádí jednání, jež jsou vždy bez dalšího za 

nepřiměřená obtěžování považována (zákazy per-se). Do ustanovení § 7 odst. 2 bod 1 

UWG byl implementován čl. 26 přílohy I směrnice 2005/29, který je v českém právním 

řádu, stejně jako celá tato směrnice, převzat do zákona o ochraně spotřebitele. 

V ustanovení § 7 odst. 2 bod 1 UWG následuje reklama prostřednictvím telefonních 

hovorů, která se na rozdíl od české právní úpravy vyznačuje, rozdílnými podmínkami 

podle toho, je-li uplatňována vůči spotřebiteli a je vyžadován jeho předchozí výslovný 

souhlas nebo ostatním účastníkům trhu, u kterých je úprava méně přísná a postačí 

existence domnělého souhlasu. Následuje reklama šířená elektronickou poštou, faxem a 

automatickým volacím zařízením v § 7 odst. 2 bod 3 UWG, která je upravena identicky 

jako v české republice a k jejímu šíření je třeba předchozího souhlasu adresáta. 

V posledním ustanovení § 7 odst. 2 bod 4 UWG je uvedená anonymní elektronická 

reklama, která se na rozdíl od § 7 odst. 4 SlInfSp upravujícího obdobnou problematiku, 

nevztahuje výslovně na elektronickou poštu. Ačkoli se z výkladu transponovaných 

směrnic dovozuje aplikace ustanovení spíše zejména na elektronickou poštu, mohla by se 

v tomto směru formovat cesta postihu nových forem nevyžádané reklamy. Navíc § 7 odst. 

2 bod 4 UWG uvádí zákaz reklamy, při níž je porušen § 6 odst. 1 TMG nebo kterou je 

příjemce vybízen, aby navštívil internetovou stránku, která je v rozporu s UWG. Tímto 

je odkazováno do druhého předpisu upravujícího nevyžádanou reklamu, 

Telemediengesetz. Pokud jsou porušeny informační povinnosti upravené v § 6 TMG, 

může být rušitel postihnut právě na základě zmíněného § 7 odst. 2 bod 4 UWG, ale také 

skutkové podstaty porušení práva dle § 3a UWG, která je v českém právním řádu 
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dovozována pouze jako soudcovská skutková podstata nekalé soutěže.288 V poslední částí 

§ 7 odst. 3 UWG je uvedena zákaznická výjimka týkající se reklamy šířené elektronickou 

poštou, která se obsahově neliší od zákaznických výjimek uvedených v § 7 odst. 4 SlInfSp 

nebo § 2986 odst. 2 ObčZ. Zásadní rozdílem oproti České republice pak bude, že se dle 

§ 8 UWG zdržovacího (v rámci nekalé soutěže nejhojněji využívaného) a odstraňovacího 

nároku nemůže domáhat sám spotřebitel, který bude nejčastěji cílem nepřiměřeného 

obtěžování, ale kvalifikovaná uskupení, nejhojněji spolky, mající za cíl ochranu 

spotřebitelů. Tato uskupení jsou tradičními a nikoli pouze okrajově se vyskytujícími 

žalobci ve sporech z nekalé soutěže, která existují již dlouhá léta a disponují fungujícím 

aparátem. Ačkoli je nevyžádaná reklama nejen tradičně, ale i efektivně, postihována 

soukromoprávními prostředky ochrany v rámci práva nekalé soutěže, v posledních letech 

se objevují tendence k zavádění a posilovaní také veřejnoprávních prostředků ochrany. 

Lze hovořit především o činnosti Bundesnetzagentur, která postihuje delikt nevyžádané 

reklamy šířené prostřednictvím telefonních hovorů a automatických volacích zařízení, ale 

uvažuje se o rozšíření i na elektronickou poštu. 

S ohledem na komplexně provedenou analýzu nevyžádané reklamy si dovoluji 

konstatovat, že veřejnoprávní úprava nevyžádané reklamy uvedená především v zákoně 

o některých službách informační společnosti sice dopadá pouze na výseč nevyžádané 

reklamy, ale ta je skutečně stran ÚOOÚ efektivně postihována. Na druhou stranu 

současná podoba dotěrného obtěžování dle § 2986 ObčZ ve své stávající podobě je 

s velkou pravděpodobností odsouzena k marginálnímu využití, ačkoli se zákonodárce 

snažil s nárůstem výskytu nevyžádané reklamy o rozšíření jejího postihu. Problematika 

nevyžádané reklamy v rámci nekalé soutěže zůstala „napůl cesty“ a zasloužila by si 

propracovanější a obecnější podobu s vazbou na existující veřejnoprávní normy 

upravující nekalou soutěž, včetně sjednocení terminologie. Skutková podstata 

nekalosoutěžní nevyžádané reklamy by měla obsahovat jasnou obecnou malou generální 

klauzuli, která by zajišťovala možnost bez výkladových pochybností subsumovat pod ní 

jak tradiční projevy nevyžádané reklamy, tak její nové formy. Následovat by mohl 

demonstrativní výčet obsahující nejčastěji užívané formy nevyžádané reklamy s určením 

opt-in či opt-out principu nebo právě odkazy na veřejnoprávní úpravy nevyžádané 

                                                 

288 ONDREJOVÁ, Dana. Tzv. soudcovské (nepojmenované) skutkové podstaty nekalé soutěže pohledem 

nové systematiky. Obchodněprávní revue, 2014, roč. 6, č. 10, s. 287. ISSN 1803-6554. 
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reklamy v zákoně o regulaci reklamy či zákoně o některých službách informační 

společnosti. Již dnes je porušení norem veřejného práva se soutěžním dopadem, tedy 

„získání soutěžní výhody, kterou by rušitel bez tohoto porušení právních předpisů 

nezískal“289, považováno za skupinu soudcovských skutkových podstat nekalé soutěže. 

Možnou cestou by také mohlo být posílení a motivování spotřebitelských uskupení, která 

by se efektivněji domáhala nároků z nekalé soutěže. Přínosem pro český právní řád by 

mohlo být také zavedení kvalifikované varovné výzvy, kterou osoba poškozená nebo 

ohrožená nekalosoutěžním deliktem oznamuje rušiteli, v čem je spatřován rozpor jeho 

jednání s právem, a ve které je vyzván, aby se takového jednání do budoucna vyvaroval, 

přičemž splnění této povinnosti, pokud by se k ní rušitel zavázal, by bylo zajištěno 

smluvní pokutou. Rušitel často ani nemusí vědět, že se dopouští nekalosoutěžního 

jednání, zde nevyžádané reklamy.290 Ve Spolkové republice Německo je na základě až 

90% kvalifikovaných výzev uzavřena dohoda týkající se zdržovacího nároku bez vzniku 

soudního sporu.291   

V předkládané práci jsem se pokusila naplnit její vytyčený cíl a tedy přinést 

komplexní ucelenou analýzu problematiky nevyžádané reklamy v českém a německém 

právním řádu a poukázat na odlišnosti a shodné prvky vycházející především 

z implementovaného unijního základu. Dále v práci předkládám mnohá rozhodnutí 

německých soudů za účelem poukázat na možnou interpretaci českého práva a to 

nejintenzivněji v části 3. této práce. S napětím budu očekávat budoucí vývoj celé 

problematiky nevyžádané reklamy v reakci na její nové formy, které přináší moderní 

technologie a zvyšující se důraz na ochranu osobních údajů, a především osud skutkové 

podstaty dotěrného obtěžovaní. Zda tato zůstane minimálně využívaným ustanovením 

zákona nebo vejde ruku v ruce s vítanými změnami v život. 

  

                                                 

289 ONDREJOVÁ, Dana. Tzv. soudcovské (nepojmenované) skutkové podstaty nekalé soutěže pohledem 

nové systematiky., 2014, op. cit. 
290 HRUDA, Ondřej. Vynucování právní úpravy nekalé soutěže., 2013, op. cit. S. 138. 
291 HRUDA, Ondřej. Vynucování právní úpravy nekalé soutěže., 2013, op. cit. S. 34. 
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Příloha č. 1: 

Překlad § 7 UWG do českého jazyka ke dni 15. března 2019 

 

§ 7 Nepřiměřené obtěžování 

(1) Obchodní jednání, při kterém je účastník trhu obtěžován nepřiměřeným způsobem, 

je nepřípustné. To platí obzvlášť pro reklamu, při které je zřejmé, že si oslovený 

účastník trhu takovou reklamu nepřeje. 

(2) Nepřiměřené obtěžování je vždy předpokládáno: 

1. při reklamě za použití jiných, než pod body 2 a 3 tohoto odstavce uvedených, 

prostředků přenosu na dálku, prostřednictvím kterých je spotřebitel vytrvale 

oslovován, ačkoli si to zjevně nepřeje; 

2. při reklamě za použití telefonního hovoru vůči spotřebiteli bez jeho předchozího 

výslovného souhlasu nebo vůči jinému účastníku trhu bez jeho přinejmenším 

domnělého souhlasu; 

3. při reklamě za použití automatického volacího zařízení, faxu nebo elektronické 

pošty, bez existence předchozího výslovného souhlasu adresáta, nebo 

4. při reklamě se sdělením, 292 

a) při které je totožnost odesílatele, jehož jménem je se sdělení přenáší, skryta 

nebo utajena, nebo 

b) při které je porušeno ustanovení § 6 odst. 1 TMG nebo při které je adresát 

vybízen k návštěvě internetových stránek, které porušují tento zákon, nebo 

c) při které není poskytnuta platná adresa, na kterou by se příjemce mohl 

obrátit s žádostí o ukončení zasílání takových sdělení, aniž by mu vznikaly 

jiné náklady na přenos, než dle běžného tarifu. 

(3) Odchylně od odst. 2 bodu 3 není za nepřiměřené obtěžování považována reklama za 

použití elektronické pošty, pokud 

1. podnikatel získal od zákazníka jeho elektronickou poštovní adresu v souvislosti 

s prodejem zboží nebo služby, 

                                                 

292 Ve smyslu tohoto zákona se sdělením rozumí dle § 2 odst. 1 čísl. 4 UWG jakákoli informace, která se 

vyměňuje nebo přenáší mezi určitým počtem zúčastněných stran prostřednictvím veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací. Toto nezahrnuje informace přenášené jako součást vysílání pro veřejnost 

prostřednictvím sítě elektronických komunikací s výjimkou případů, kdy lze informace přiřadit k 

identifikovatelnému účastníku nebo uživateli, který tyto informace přijímá. 
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2. podnikatel použije tuto adresu pro účely přímého marketingu svých vlastních 

podobných výrobků nebo služeb, 

3. zákazník toto použití neodmítnul a 

4. zákazník je při shromažďování adresy a při každém jejím jednotlivém použití 

jasně a zřetelně upozorněn, že muže takové použití kdykoli odmítnout aniž by 

mu vznikaly jiné náklady na přenos, než dle běžného tarifu.  
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Příloha č. 2: 

Překlad § 6 TMG do českého jazyka ke dni 15. března 2019 

 

§ 6 Zvláštní informační povinnosti u obchodních sdělení 

(1) Poskytovatel má dbát na to, aby obchodní sdělení, která tvoří službu informační 

společnosti nebo jsou její součástí, splňovala aspoň následující podmínky: 

1. Obchodní sdělení musí být jako taková jasně rozeznatelná. 

2. Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž objednávku obchodní sdělení probíhá, 

musí být jasně rozeznatelná. 

3. Propagační nabídky jako slevy, prémie a dary, musí být jako takové jasně 

rozeznatelné a podmínky pro jejich využívání musí být snadno přístupné, jakož 

i zřetelně a jednoznačně uvedené. 

4. Propagační soutěže nebo hry, musí být jako takové jasně označené a podmínky 

účasti v nich musí být snadno přístupné a zřetelně a jednoznačně uvedené. 

(2) Pokud jsou obchodní sdělení zasílaná elektronickou poštou, nesmí být v hlavičce a 

předmětu skrýván nebo utajen komerční charakter sdělení nebo odesílatel. Skrývání 

nebo utajování je předpokládáno, pokud jsou hlavička nebo předmět vytvořeny tak, 

že příjemce před nahlédnutím do obsahu zprávy neobdrží žádnou nebo obdrží 

klamavou informaci o skutečné identitě odesílatele nebo komerčním charakteru 

sdělení. 

(3) Ustanovení zákona proti nekalé soutěži zůstávají nedotčena.  
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Abstrakt 

 

Nevyžádaná reklama v české a německé právní úpravě 

 

Předkládaná rigorózní práce s názvem „Nevyžádaná reklama v české a německé 

právní úpravě“ komplexně analyzuje problematiku nevyžádané reklamy v právním řádu 

České republiky a Spolkové republiky Německo. Nevyžádaná reklama představuje určitý 

zásah do osobní nebo obchodní sféry svých adresátů nebo třetích subjektů a s rozvojem 

moderních komunikačních prostředků se vyskytuje stále častěji a v rozmanitých formách. 

I když je reklama projevem svobody podnikání a svobody projevu, je třeba její právní 

regulace, obzvlášť pokud je nežádaná a obtěžující.  Text práce je systematicky členěn do 

čtyř na sebe navazujících částí. První část představuje úvodní zamyšlení nad potřebou a 

důvodem právní regulace nevyžádané reklamy. Druhá část je dělena do čtyř kapitol a 

přináší východiska regulace nevyžádané reklamy a nástin její současné podoby. První 

kapitola se věnuje historickému východisku regulace nevyžádané reklamy. Druhá 

kapitola zasazuje nevyžádanou reklamu do širšího právního rámce ústavního práva. 

Následuje kapitola třetí, jež uvádí problematiku nevyžádané reklamy v kontextu 

evropského práva primárního a především sekundárního. V poslední čtvrté kapitole je 

věnován prostor přehledu platné právní úpravy nevyžádané reklamy v českém a 

německém právním řádu tak, aby se čtenář získal orientaci v dané problematice.  

Třetí část se dělí na šest kapitol a analyzuje nevyžádanou reklamu dle jednotlivých 

pojmových znaků nevyžádané reklamy napříč právním řádem a nikoli separátně dle 

jednotlivých zákonných právních úprav. První kapitola definuje, co se v jednotlivých 

zákonech rozumí reklamou, případně použitými příbuznými pojmy. Druhá kapitola se 

zabývá projevem nevyžádanosti, a jak je vyjádřena v jednotlivých právních úpravách. Ve 

třetí kapitole jsou rozebrány vybrané způsoby šíření nebo projevy nevyžádané reklamy. 

V kapitole čtvrté a páté jsou uvedeny důvody, které z reklamy jinak nevyžádané činí 

reklamu šířenou legálně, tedy souhlas adresáta reklamy a existence předchozího 

zákaznického vztahu. Šestá kapitola se zabývá tzv. anonymní reklamu, jako speciálním 

typem nevyžádané reklamy. 
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Čtvrtá část se zaměřuje na možnosti postihu nevyžádané reklamy a je dělena na 

dvě kapitoly pojednávající o prostředcích ochrany soukromoprávního a veřejnoprávního 

charakteru.  

Závěrem autorka přináší zhodnocení platné české a německé úpravy nevyžádané 

reklamy, případná pozitiva a nedostatky a pro český právní řád také možné směřování 

právní úpravy de lege ferenda.  
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Abstract  

 

Unsolicited advertising in Czech and German law 

 

 This thesis, entitled “Unsolicited advertising in Czech and German law”, 

comprehensively analyses the issue of unsolicited advertising in the legal system of the 

Czech Republic and the Federal Republic of Germany. Unsolicited advertising represents 

a certain interference with the personal or commercial sphere of its addressee or third 

parties, and in the context of the development of modern means of communication 

appears increasingly and in various forms. Even though advertising in general is a 

reflection of freedom to conduct a business and freedom of expression, its legal regulation 

is needed, especially in case advertisement is undesired and harassing. The text of this 

thesis is systematically divided into four consecutive parts. 

 The first part constitutes an initial reflection on the need and reason for a legal 

regulation of unsolicited advertising. 

 The second part is divided into four chapters and provides the basis for regulation 

of unsolicited advertising and an outline of its current form. The first chapter deals with 

the historical background of regulation of unsolicited advertising. The second chapter 

places unsolicited advertising into a wider legal framework of constitutional law. In the 

following third chapter the issue of unsolicited advertising is presented in the context of 

primary European law, and in particular secondary European law. The final chapter of 

this section, a considerable attention has been given to an overview of the applicable legal 

regulation of unsolicited advertising in Czech and German legal order, allowing the 

reader to gain an orientation in the issue. 

 The fourth part is divided into six chapters and analyses unsolicited advertising 

according to individual conceptual characters of unsolicited advertising across the legal 

order and not separately according to single legal regulation. The first chapter defines 

what the individual laws mean by advertising or by possibly related terms. The second 

chapter handles the indication of undesirability and its expression in individual legal 

regulations. In the third chapter selected methods of dissemination or expression of 

unsolicited advertising are discussed. The fourth and fifth chapters state reasons that 

advertisement, which may be otherwise considered unsolicited, make legal, such as the 
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consent of addressee and the existence of a prior customer relationship. The sixth chapter 

deals with the so called anonymous advertising as a special type of unsolicited 

advertising. 

 The fourth part focuses on the possibilities of sanctioning unsolicited advertising.  

It is divided into two chapters dealing with means of protection provided by private and 

public law. 

 In conclusion, the author brings assessment of the valid regulation of unsolicited 

advertising in Czech and German law, possible positives and deficiencies, and for the 

Czech legal order also possible direction of legal regulation de lege ferenda.  
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