
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. 

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. 


