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Úvod 

Ačkoli je soupeření v oblasti hospodářské soutěže obecně prospěšné, nelze nechat 

soupeřícím subjektům volné pole působnosti, neboť soupeření s sebou přináší i agresivitu. 

Někteří soutěžitelé mají problém tuto agresivitu korigovat a udržet v mezích přijatelných pro 

hospodářskou soutěž. Při nezvládnuté míře agrese se soutěžitelé často uchylují k takovým 

formám soupeření, které hospodářskou soutěž nepřirozeně deformují. Přirozená míra agrese tak 

může přejít ve snahu soutěžitelů nečestně vytlačit svou konkurenci z trhu či ji alespoň poškodit 

a tím si zajistit neoprávněnou výhodu. Takový stav však není žádoucí.  

Praktiky, které se v hospodářské soutěži vyskytují, lze pojímat ve dvou rovinách. První 

rovina je reprezentována vztahem soutěžitel – spotřebitel (B2C), druhá rovina je 

reprezentována vztahem soutěžitel – soutěžitel (B2B). V rámci těchto rovin pak můžeme 

vyčlenit praktiky, které lze označit za agresivní. Agresivní praktiky v rovině B2C upravuje 

směrnice o nekalých obchodních praktikách, 1  která podává nejenom definici agresivních 

obchodních praktik jako takových, ale zároveň obsahuje výčet praktik, které jsou za všech 

okolností považovány za nekalé. V rámci tohoto výčtu pak přímo stanoví osm praktik, které 

označuje za agresivní. Na úrovni B2B však žádná obdobná úprava, která přímo definuje 

agresivní obchodní praktiky, není. Z uvedeného důvodu se práce bude zaměřovat převážně na 

soukromoprávní úpravu agresivních praktik v rovině B2B, a to jak z hlediska pojmenovaných 

skutkových podstat, tak z hlediska nepojmenovaných skutkových podstat. Právě přítomnost 

prvku agrese lze využít při systematizaci obchodních praktik vyskytujících se v rámci 

hospodářské soutěže tak, že si některé z těchto praktik lze vydělit do skupiny agresivních 

obchodních praktik. 

Výběr pojmenovaných skutkových podstat je do jisté míry ovlivněn dělením, které používá 

P. Hajn2, který praktiky vyčtené v občanském zákoníku dělí na klamavé, parazitující povahy a 

agresivní. Toto členění bude pro účely této práce modifikováno tak, že se práce bude věnovat 

pouze třem základním praktikám, které pracují s přímou agresí vůči konkurenčním 

soutěžitelům. Podrobněji se práce bude zaměřovat na zlehčování, nedovolenou agresivní 

 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách 

vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a 

Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o 

nekalých obchodních praktikách). 
2 HAJN, Petr In: BEJČEK, Josef; HAJN, Petr; POKORNÁ, Jarmila. Obchodní právo: obecná část, soutěžní právo, 

s. 220 – 241. 
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srovnávací reklamu a porušení obchodního tajemství. Agresivní praktikou je bezesporu i 

parazitování na cizí pověsti, nicméně vzhledem k respektu členění nastíněného výše, bude tato 

praktika v práci záměrně opomenuta. V rámci nepojmenovaných skutkových podstat se práce 

bude zaměřovat na využívání dumpingových cen z hlediska vstupu nového soutěžitele na trh, 

guerilla marketing a cybersquatting. 

Vzhledem k tomu, že stěžejním ustanovením vztahujícím se k uvedené problematice je 

generální klauzule nekalé soutěže, která je základem jak pro pojmenované, tak nepojmenované 

skutkové podstaty, bude první kapitola věnována rozboru a stručnému historickému přiblížení 

této klauzule. Těžiště práce bude směřovat ke kapitole druhé a třetí, v jejichž rámci budou 

rozebrány vybrané skutkové podstaty. Závěrečná kapitola se bude věnovat specifikům obrany 

proti nekalé soutěži u jednotlivých vybraných skutkových podstat. 

Cílem práce je posoudit vybrané skutkové podstaty z hlediska jejich agresivního prvku, 

rozebrat a analyzovat stávající právní úpravu a relevantní judikaturu, posoudit aktuálnost a 

vhodnost stávající právní úpravy, případně navrhnout nové řešení dané problematiky. Stěžejní 

publikace, ze kterých práce vychází jsou zejména publikace P. Hajna a D. Ondrejové, kteří se 

dané problematice dlouhodobě věnují.  
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1 Nekalá soutěž a generální klauzule nekalé soutěže 

Dle ustanovení § 2976 odst. 1 ObčZ platí, že kdo se dostane v hospodářském styku do 

rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním, které je způsobilé přivodit jiným soutěžitelům 

nebo zákazníkům újmu, dopustí se nekalé soutěže. Toto ustanovení, generální klauzule nekalé 

soutěže, stanovuje nutné i dostatečné podmínky k tomu, aby jednání mohlo být kvalifikováno 

jako nekalosoutěžní a je základem jak pro pojmenované, tak pro nepojmenované skutkové 

podstaty.3 

1.1 Historický exkurz ve vztahu k úpravě nekalé soutěže v ČR 

Počátky úpravy nekalé soutěže, a ve svém důsledku i generální klauzule nekalé soutěže, 

nalézáme již ve francouzském Code Civil, a to zejména v článcích 1382 a 1383, které velmi 

obecným způsobem upravovaly občanskoprávní odpovědnost za škodu. Tato jednoduchá a 

obecná úprava se postupem času ukázala jako dostatečný a efektivní nástroj k nalézání práva a 

soudci tak mohli na základě těchto článků vytvořit a rozvinout pravidla, s jejichž pomocí 

regulovali vztahy v oblasti nekalé soutěže. Zde se tak poprvé začal projevovat charakter úpravy 

nekalé soutěže jakožto práva převážně soudcovského.4  

Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883, konkrétně její 

článek 10 bis, který se stal vzorem pro úpravu nekalé soutěže v několika dalších zemích, 

uvedené nastavení práva podporuje. Pařížská unijní úmluva je systematicky nastavena tak, že 

v popředí stojí ustanovení obecné, generální klauzule, na které navazuje demonstrativní výčet 

konkrétnějších ustanovení – jednotlivých skutkových podstat.5 Tyto skutkové podstaty však 

byly formulovány spíše abstraktně, a to právě s ohledem na požadavek možnosti dotvářet je 

pomocí soudcovského práva. Některé takto vytvořené skutkové podstaty se následně převedly, 

již ve své konkrétní podobě, i do samotného zákona. V rámci Pařížské unijní úmluvy byla 

nekalá soutěž vymezena jako „každá soutěžní činnost, která odporuje poctivým zvyklostem 

v obchodě“. V návaznosti na toto pojetí nekalé soutěže došlo ve 20. století například v Německu 

k zakotvení požadavku souladu s „dobrými mravy“, z čehož později vznikla v reakci na tehdejší 

 
3 HAJN, Petr In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK Jan; FIALA, Josef; HRÁDEK, Jiří; VOJTEK, Petr; HAJN, Petr a 

kol. Občanský zákoník: Komentář, Svazek VI, (§ 2521-3081). Komentář k ustanovení § 2976. 
4 HAJN, Petr. Komunitární a české právo proti nekalé soutěži: (vybrané kapitoly), s. 10 – 11 a HAJN, Petr In: 

BEJČEK, Josef; HAJN, Petr; POKORNÁ, Jarmila. Obchodní právo: obecná část, soutěžní právo, s. 208. 
5 HAJN, Petr In: BEJČEK, Josef; HAJN, Petr; POKORNÁ, Jarmila. Obchodní právo: obecná část, soutěžní právo, 

s. 208. 
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judikaturu formulace „dobré mravy hospodářské soutěže“. Tato formulace se přenesla i do 

českého právního řádu, a to díky zákonu č. 111/1927 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži.6  

Zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., taktéž vycházel z Pařížské unijní úmluvy a respektoval proto 

výše uvedenou systematiku. V popředí stálo obecnější ustanovení, které bylo následováno 

vyjmenováním zvláštních případů dopouštění se nekalé soutěže. Uvedené spojení však na 

rozdíl od dnešní úpravy fungovalo odlišně. Zákon č. 111/1927 Sb. z. a n. postihoval zvláštní 

ustálené případy pouze pomocí příslušných specifických ustanovení. Obecná norma sloužila 

pro případy, které se pod speciální ustanovení nedaly podřadit. Tehdejší obecná norma měla 

tedy význam pouze subsidiární.7 Jinak tomu však bylo v době účinnosti zákona č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník. Od účinnosti tohoto zákona platí, že každé jednání, aby bylo posouzeno 

jako nekalosoutěžní, musí vždy naplnit podmínky stanovené v obecném ustanovení, následně 

může naplnit i znaky některé z vyjmenovaných skutkových podstat. Stěžejní roli v daném 

případě pak hraje zejména naplnění podmínky rozporu s dobrými mravy soutěže. Díky 

skutečnosti, že každé jednání musí naplnit i znaky generální klauzule nekalé soutěže, ne pouze 

znaky uvedené v konkrétní skutkové podstatě, je tak korigována přílišná tvrdost některých 

skutkových podstat. Toto pojetí úpravy nekalé soutěže, které bylo přeneseno i do zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, se jeví jako vhodnější. 

Problematika nekalé soutěže se tak ze zcela samostatného kodexu přesunula přes obchodní 

zákoník až do občanského zákoníku. Důvodem této systematické změny je dle důvodové 

zprávy k občanskému zákoníku skutečnost, že se hospodářská soutěž neomezuje pouze na 

podnikatele, ale i na jiné soutěžitele, a její úprava zasahuje i soukromá práva jiných osob.8 

Otázkou může být, zda nezvolit pro úpravu nekalé soutěže formu zvláštního kodexu, jako tomu 

bylo dříve. Zastávám názor, že aktuálně zvolený způsob úpravy je vhodný. Úprava zařazená do 

občanského zákoníku je úpravou soukromoprávní a respektuje tak snahu o pojetí občanského 

zákoníku jako obecného kodexu soukromého práva, jehož hlavním úkolem je shrnout množství 

právních pravidel vztahujících se k soukromoprávním záležitostem do jednoho kodexu.9 

1.2 Generální klauzule nekalé soutěže 

Jak již bylo uvedeno, generální klauzule nekalé soutěže je stěžejním ustanovením v rámci 

 
6 HAJN, Petr. Komunitární a české právo proti nekalé soutěži: (vybrané kapitoly), s. 12 – 18 a HAJN, Petr In: 

BEJČEK, Josef; HAJN, Petr; POKORNÁ, Jarmila. Obchodní právo: obecná část, soutěžní právo, s. 208 - 209. 
7 POKORNÁ, Jarmila; VEČERKOVÁ, Eva; PEKÁREK, Milan. Obchodní korporace a nekalá soutěž, s. 492. 
8 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Komentář k ustanovením § 2972 až 2975. 
9 Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obecná část. Část B – Hlavní zásady. 
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úpravy nekalé soutěže, a to zejména pro svou univerzalitu. Generální klauzule nekalé soutěže 

umožňuje postihovat i jednání, která nemají v zákoně zvláštní skutkovou podstatu, přičemž 

stanoví tři základní předpoklady, které je třeba v souhrnu naplnit, abychom jednání mohli 

kvalifikovat jako jednání nekalosoutěžní. Generální klauzuli lze tak označit za obecnou 

skutkovou podstatu nekalé soutěže.10 

Prvním předpokladem je, že se musí jednat o jednání v hospodářském styku. Tento pojem 

nahradil dříve užívané spojení „jednání v hospodářské soutěži“. Uvedené bylo přínosem, neboť 

se jedná o pojem obsáhlejší a rozšiřuje se tak okruh jednání, které je možné postihnout.11 

Použitá formulace zákona: „kdo se dostane v hospodářském styku“ značí objektivní charakter 

odpovědnosti za nekalou soutěž. Rozhodující je tak pouze výsledek daného jednání.  

Druhým předpokladem, který je při posuzování jednání jako nekalosoutěžního dominantní, 

je rozpor s dobrými mravy soutěže. Tento pojem se co do obsahu liší od pojmu dobrých mravů, 

proto je nutné tyto pojmy od sebe důsledně odlišovat. Dobré mravy soutěže jsou zvláštní 

kategorií, která je spjatá s principy poctivého hospodářského a obchodního styku. Vzhledem 

k tomu, že soutěžení na trhu připouští určitou míru agresivity, připouští tento pojem větší 

benevolenci, co se týká průraznosti soutěžního jednání. Nesmí se však jednat o jednání, které 

je svou povahou ve vztahu k ostatním soutěžitelům zákeřné, podvodné, parazitující či ve vztahu 

ke spotřebitelům klamavé. Jedná se totiž o pravidla, která se uplatňují v hospodářské soutěži, 

tedy tam, kdy se soutěžitelé snaží prosadit a získat oproti jiným výhodu. Toto prostředí je pak 

typické pro jistou míru agresivity a podnikatelské vychytralosti. Jednání v souladu s dobrými 

mravy soutěže tak musí být jednání, které lze označit za poctivé, slušné, tedy takové, které 

netěží z výsledků jiného soutěžitele nebo jeho činnost jinak nezneužívá a využívá pouze 

korektní a soutěžně přijatelné metody. Naopak dobré mravy vnímáme jako souhrn 

společenských, kulturních a mravních norem, které jsou historicky relativně neměnné, vystihují 

podstatné historické tendence a jsou sdíleny rozhodující částí společnosti.12 P. Hajn dále uvádí, 

že institut dobrých mravů soutěže prosazuje jak určité morální principy v hospodářském 

soutěžení, tak stanovuje jistá „provozní pravidla“, která mohou být neutrální z hlediska běžné 

morálky. V určitých případech se tak může stát, že určité jednání bude v rozporu s obecnou 

 
10 HAJN, Petr In: BEJČEK, Josef; HAJN, Petr; POKORNÁ, Jarmila. Obchodní právo: obecná část, soutěžní 

právo, s. 215.  

POKORNÁ, Jarmila; VEČERKOVÁ, Eva; PEKÁREK, Milan. Obchodní korporace a nekalá soutěž, s. 507. 
11 ONDREJOVÁ, Dana In: LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář, s. 1772. 
12 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. ledna 2011, sp. zn. 23 Cdo 5184/2009 a rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 25. dubna 2018, sp. zn. 23 Cdo 4554/2017. 
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morálkou, ale nebude v rozporu s dobrými mravy soutěže.13 Z uvedeného důvodu tak nemohou 

být tyto pojmy obsahově totožné. 

Rozdíl mezi uvedenými pojmy je i v jejich neměnnosti. Zatímco, jak již bylo zmíněno, 

dobré mravy jsou více méně ustálené pojmy, které společnost dlouhodobě vnímá a uznává, 

dobré mravy soutěže se dají označit za proměnlivé a schopné reakce na aktuální situaci. Dané 

jednání je tak vždy hodnoceno právě s ohledem na to, za jakých okolností bylo učiněno a jaké 

oblasti se týká, tedy zda daná oblast nepřipouští například onu větší míru agresivity než oblasti 

jiné. To může vést i k situacím, kdy stejné jednání bude jednou posouzeno jako přijatelné 

z hlediska soutěžního práva a jindy jako nekalosoutěžní. Při posuzování agresivních praktik 

jako praktik nekalosoutěžních tak záleží na posouzení, kdy míra agrese přesáhla akceptovatelné 

maximum a dostala se do rozporu s dobrými mravy soutěže.  

Třetí předpoklad vyžaduje, aby jednání bylo způsobilé přivodit zákazníkům nebo jiným 

soutěžitelům, ať již majetkovou či nemajetkovou, újmu. V rámci soukromoprávního postihu je 

tedy postačující, aby jednání mělo potenciál újmu způsobit, ačkoli k jejímu faktickému 

způsobení nedojde. V tomto kontextu je nutné zmínit, že vzhledem k tomu, že soutěžní 

prostředí je prostředím přirozeně agresivním, nemusí nutně každá situace, kdy soutěžitel 

způsobí jinému újmu, automaticky značit nekalosoutěžní jednání. Každý úspěch jednoho 

soutěžitele svým způsobem poškozuje soutěžitele jiného, tedy mu způsobuje újmu. Pokud je 

újma způsobená jinému soutěžiteli přirozeným vyústěním oprávněného úspěchu jiného, je 

taková újma z hlediska práva akceptovatelná.14  

Speciální skutkové podstaty jsou vyjmenovány v ustanovení § 2976 odst. 2 ObčZ. Vztah 

mezi generální klauzulí nekalé soutěže a následujícím demonstrativním výčtem nekalých 

obchodních praktik je nutné chápat jako kumulativní. Pokud tedy právní jednání kvalifikujeme 

jako skutkovou podstatu nekalé soutěže, které je uvedeno v ustanovení § 2976 odst. 2 ObčZ, 

musí toto jednání naplňovat nejenom znaky té které konkrétní skutkové podstaty, ale také znaky 

generální klauzule dle ustanovení § 2976 odst. 1 ObčZ.  Vzhledem k uvedenému se tak jeví 

jako vhodné posuzovat nejdříve, zda jsou naplněny znaky uvedené v generální klauzuli. Pokud 

dojdeme k závěru, že došlo k naplnění všech podmínek zde uvedených, je možné následně 

přistoupit k posouzení, zda jednání naplňuje znaky některé z vyjmenovaných skutkových 

 
13 HAJN, Petr In: BEJČEK, Josef; HAJN, Petr; POKORNÁ, Jarmila. Obchodní právo: obecná část, soutěžní 

právo, s. 218. 
14 POKORNÁ, Jarmila; VEČERKOVÁ, Eva; PEKÁREK, Milan. Obchodní korporace a nekalá soutěž, s. 510-

511. 
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podstat.  

1.3 Nekalá soutěž v právním řádu EU 

Nekalá soutěž, jakožto součást hospodářské soutěže, je na úrovni Evropské unie regulována 

v rámci samostatné politiky. Právní základ veřejnoprávní části hospodářské soutěže nalezneme 

v článcích 101 až 109 SFEU. Základ soukromoprávní úpravy nekalé soutěže pak můžeme 

dovozovat z obecného článku 114 SFEU, přičemž hlavní těžiště úpravy problematiky nekalé 

soutěže je v právu vnitrostátním. Článek 114 SFEU umožňuje v rámci Evropské Unie přijímat 

opatření ke sbližování ustanovení vnitrostátních úprav jednotlivých členských států, a to za 

účelem vytvoření funkčního vnitřního trhu. Nekalá soutěž však není na evropské úrovni 

upravena komplexně, ale jsou upraveny pouze její dílčí úseky. V rámci primárního práva není 

nekalá soutěž vůbec přímo regulována, naopak na úrovni sekundárního práva již jisté způsoby 

úpravy nalezneme. Významným zdrojem úpravy je také judikatura Soudního dvora EU.15  

V případě regulace reklamy16 nalezme úpravu jak formou úplné harmonizace (srovnávací 

reklama), tak i prostřednictvím metody minimální harmonizace (klamavá reklama). Smyslem 

Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě je odstranění značných rozporů v právních řádech 

jednotlivých členských států v oblasti klamavé reklamy a stanovení podmínek dovolené 

srovnávací reklamy. Srovnávací reklama je totiž v rámci Evropské unie vnímána jako 

oprávněný prostředek k informování spotřebitele, který v případě správně nastavených 

podmínek, může být pro samotné spotřebitele přínosem. Směrnice o klamavé a srovnávací 

reklamě tedy stanovuje podmínky, za kterých je srovnávací reklama přípustná. Pokud uvedené 

podmínky nebudou dodrženy, bude využívání takovéto srovnávací reklamy považováno za 

jednání narušující hospodářskou soutěž, způsobující újmu jiným soutěžitelům, a tím i negativně 

ovlivňující spotřebitele.17 

Poměrně novou záležitostí je směrnice o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních 

informací,18 jejíž účelem je harmonizovat úpravu obchodního tajemství v rámci Evropské unie. 

 
15 SEHNÁLEK, David In: ONDREJOVÁ, Dana; SEHNÁLEK, David. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní 

praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře, s. 19 – 21, 31 – 32, 37, 40, 51 a SEHNÁLEK, David. 

Mezinárodněprávní aspekty nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik v právu Evropské unie, s. 23. 
16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací 

reklamě. 
17 Viz důvody přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé 

a srovnávací reklamě. 
18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-

how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a 

zpřístupněním. 
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Té se budu podrobněji věnovat v kapitole 2.3. Nekalá soutěž je dále regulována prostřednictvím 

směrnice o nekalých obchodních praktikách, a to formou úplné harmonizace.19 Tato směrnice 

však primárně cílí na ochranu spotřebitelů. Soutěžitelé jsou prostřednictvím této směrnice 

chráněni pouze nepřímo. 

 
19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách 

vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a 

Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o 

nekalých obchodních praktikách). 
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2 Agresivní obchodní praktiky – pojmenované skutkové podstaty 

Ačkoli český právní řád s pojmem agrese v žádné ze skutkových podstat nekalé soutěže 

přímo nepracuje, lze některé z nich označit za agresivní, a to zejména zlehčování, nepřípustnou 

srovnávací reklamu a porušení obchodního tajemství. 

2.1 Zlehčování 

Zlehčování neboli snižování či očerňování jiného soutěžitele, je prvním příkladem 

agresivní obchodní praktiky mezi soutěžiteli. Vzhledem k povaze této skutkové podstaty, kdy 

v sobě fakticky zahrnuje prvky několika jiných skutkových podstat, můžeme agresi pozorovat 

hned v několika formách, a to jak z hlediska parazitujících prvků, tak z hlediska šíření 

samotných tvrzení.20  P. Hajn uvádí, že zlehčování se lze dopustit i neúmyslně, například 

v důsledku použití neobratného vyjádření. Tuto formu zlehčování však nepovažuji za agresivní 

formu obchodní praktiky ve smyslu této práce, neboť neobsahuje úmysl soutěžitele poškodit 

svého konkurenta. To samé platí i pro situaci, kdy jsou soutěžiteli přičítány výroky osob za něj 

jednající, které byly učiněny proti jeho vůli.21 Jinak je tomu však ve chvíli, kdy soutěžitel 

vyprovokoval uvádění zlehčujících výroků. P. Hajn, uvádí, že je soutěžiteli nutné přičítat i tyto 

výroky.22 S tímto názorem lze souhlasit, neboť sledují stejný cíl, jako kdyby uvedené výroky 

šířil sám soutěžitel a v případě, kdy by tomuto soutěžiteli nebyly dané výroky přičitatelné, 

jednalo by se o poměrně snadnou cestu, jak svého konkurenta bez větších následků poškodit. 

Jak vyplývá z ustanovení § 2984 ObčZ, zlehčování se lze dopustit dvěma způsoby, a to 

uvedením nebo rozšiřováním nepravdivých informací (§ 2984 odst. 1 ObčZ), případně 

uvedením a rozšiřováním pravdivých informací (§ 2984 odst. 2 ObčZ). 

2.1.1 Zlehčování nepravdivými údaji 

Dle ustanovení § 2984 odst. 1 ObčZ je zlehčování „jednání, jímž soutěžitel uvede nebo 

rozšiřuje o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele nepravdivý údaj způsobilý 

tomuto soutěžiteli přivodit újmu“. Osobou, která se může dopustit zlehčování nepravdivou 

informací je s ohledem na výše uvedené pouze soutěžitel. Údajem, který je způsobilý přivodit 

jinému soutěžiteli újmu, je pak nutno rozumět širokou škálu informací týkající se poměrů, 

 
20 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář, s. 201. 
21 HAJN, Petr In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK Jan; FIALA, Josef; HRÁDEK, Jiří; VOJTEK, Petr; HAJN, Petr a 

kol. Občanský zákoník: Komentář, Svazek VI, (§ 2521-3081). Komentář k ustanovení § 2976. 
22 HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, s. 204-205. 
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výkonů nebo výrobku jiného soutěžitele, tedy takových, které se nějakým způsobem dotýkají 

podnikání soutěžitele.23  

Agresivní prvek daného jednání je zakotven přímo v oné skutečnosti, kdy soutěžitel uvádí 

či rozšiřuje záměrně nepravdivé informace s úmyslem, aby u jejich adresátů, ať už jsou jimi 

spotřebitelé či obchodní partneři (neboť zlehčování se lze dopustit i pouze ve vztahu 

k obchodním partnerům)24, vyvolal jiné nahlížení na tohoto soutěžitele. Uvádění nepravdivých 

informací může spočívat například ve lživé informaci o dluzích soutěžitele, ačkoli ten žádné 

dluhy nemá nebo informaci, že používá ve výrobě nekvalitní materiály, přestože disponuje 

všemi možnými certifikáty prokazující kvalitu užitých materiálů. Zlehčující soutěžitel tak 

záměrně rozšiřuje nepravdivé informace za tím účelem, aby si buďto zlepšil své postavení na 

trhu nebo v případě, kdy se na trh teprve chystá vstoupit, aby si s pomocí nepravdivých 

informací rozšiřovaných o jiném soutěžiteli otevřel cestu pro snadnější vstup na daný trh. 

Uvádění nepravdivých informací je však za každých okolností nepřípustné, neboť se v takovém 

případě vždy bude jednat o jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže, už jen z titulu, že 

takové jednání nemůže za žádných okolností dostát požadavku čestnosti. 

Je také nutné podotknout, že není podmínkou, aby k újmě skutečně došlo, pouze stačí, 

pokud je rozšiřovaný údaj způsobilý újmu způsobit. Pokud však ke způsobení újmy dojde, může 

spočívat jak ve způsobení skutečné škody, tak v poškození pověsti daného soutěžitele, která ve 

svém důsledku může být pro soutěžitele mnohem závažnější a bolestivější, neboť pokažená 

reputace se napravuje velice těžko. Stejně tak může újma spočívat ve skutečnosti, že 

důvěryhodnost daného soutěžitele bude v očích ostatních snížena či zpochybněna.25 Takovéto 

nastavení je ze soukromoprávního hlediska žádoucí, v opačném případě by se soutěžitelům 

vyplatilo se pokusit o zlehčení jiného soutěžitele – buď by byli úspěšní a dá se předpokládat, 

že by se dočkali kýženého výsledku nebo by je v případě neúspěchu nečekal žádný postih. 

2.1.2 Zlehčování pravdivými údaji a oprávněná obrana 

Ke zlehčování však nemusí docházet pouze v případě, kdy soutěžitel uvede nebo rozšiřuje 

nepravdivý údaj. Stejně tak je zapovězeno zlepšovat si vlastní pozici na úkor jiného soutěžitele, 

 
23 ONDREJOVÁ, Dana In: HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 

2055–3014). Komentář, s. 1826 – 1827. 
24 ONDREJOVÁ, Dana In: HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 

2055–3014). Komentář, s. 1827. 
25 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář, s. 203. 
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rozšiřováním pravdivé informace. Příkladem zlehčování rozšiřováním pravdivé informace 

může být situace, kdy se soutěžitel dozví o problémech jiného soutěžitele a tuto informaci 

využije pro svou vlastní propagaci tím, že poukáže právě na problémy konkurenta. Jediným 

povoleným způsobem uvádění pravdivých zlehčujících informací o jiném soutěžiteli je tzv. 

oprávněná obrana. Aby jednání bylo kvalifikováno jako oprávněná obrana, musí však splňovat 

určité náležitosti, a to: rozšiřovaná informace musí být pravdivá, soutěžitel byl k jejímu 

rozšiřování okolnostmi donucen a obrana je přiměřená. 

Naplnění podmínky oprávněné obrany by mohlo být dovozeno v následující situaci. 

Soutěžitel B veřejně uvádí, že má za soutěžitelem A nesplacené závazky z vystavených a dosud 

neuhrazených faktur. Soutěžitel A o soutěžiteli B naopak uvádí, že je nesolventní. Soutěžitel A 

ve skutečnosti opravdu soutěžiteli B zastavil platby na uvedené faktury. Soutěžitel B tedy 

zdánlivě uvádí pravdivé informace. Ve skutečnosti, však soutěžitel A pozastavil platby 

soutěžiteli B nikoli z důvodu své nesolventnosti či nespolehlivosti, ale protože to byl naopak 

soutěžitel B, který jako první přestal vůči soutěžiteli A své závazky hradit. Ačkoli se dá říct, že 

tvrzení soutěžitele B, že soutěžitel A nehradí své závazky, které vůči němu má, je pravdivé, 

dopouští se soutěžitel B zlehčování. Soutěžitel B si je totiž vědom důvodu, pro které vůči němu 

soutěžitel A pozastavil platby a tato tvrzení tak uvádí se soutěžním záměrem, kterým je 

poškození soutěžitele A. Naopak soutěžitel A, nucen nastalou situací uvést tvrzení soutěžitele 

B na pravou míru, jedná v rámci oprávněné obrany. Tvrzení soutěžitele A je pravdivé a zároveň 

je nastalou situací nucen tato tvrzení okamžitě veřejně reprodukovat, respektive uvést tato 

tvrzení na pravou míru, jinak by mohlo dojít k nenávratnému poškození jeho pověsti 

v podnikatelském prostředí. 

Za určitých okolností může být posouzeno jako oprávněná obrana i jednání, které se jeví 

svým charakterem jako obrana, která přesáhla přípustné meze. Tuto situaci řešil například 

rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 1. prosince 2009, sp. zn. 3 Cmo 195/2009, který 

přiznal zlehčujícímu jednání žalované statut oprávněné obrany, byť v obecné rovině jednala ve 

své podstatě analogicky jako vůči ní jednal konkurenční soutěžitel.26 Při hodnocení otázky, zda 

lze určité jednání považovat za oprávněnou obranu či nikoli, je nutné posuzovat, zda je jednání 

přiměřené tomu, vůči kterému směřuje. Lze mít za to, že přiměřené jednání bude takové, které 

se snaží útok soutěžitele korigovat například tím, že tvrzení uvede na pravou míru, prokáže 

 
26  Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 1. prosince 2009, sp. zn. 3 Cmo 195/2009 In: MACEK, Jiří. 

Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže: II. díl, s. 444-451. 
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opak, zveřejní všechny související okolnosti a obdobně. Ve své podstatě se jedná spíše o 

neagresivní formy projevu. V posuzovaném případě však žalovaná jednala téměř shodně jako 

druhý soutěžitel, když v tisku a na internetu uváděla hodnocení výkonů soutěžitele. Při 

posuzování oprávněnosti tohoto jednání však soud přihlédl k okolnostem tohoto jednání v tom 

smyslu, kdy uvedl, že žalovaná takto jednala za situace, kdy se nejprve nekalosoutěžně zachoval 

žalobce, který jejich spor medializoval. Tímto spor mezi těmito dvěma soutěžiteli vstoupil 

v obecnou známost. Dalším prvkem, důležitým pro samotné posouzení, byl charakter 

samotných tvrzení, kdy se jednalo čistě o subjektivní hodnocení žalované založené na jejích 

zkušenostem s žalobcem. S ohledem na všechny tyto důvody tak soud v tomto případě přiznal 

této poměrně agresivní formě obrany statut obrany oprávněné. Soud však dále zdůraznil, že za 

jiných okolností by uvedené jednání bylo jednáním nekalé soutěže. 

Vždy se však v případě oprávněné obrany musí jednat o uvádění pravdivých informací, 

které nesmí být zneužity k jednání vedenému úmyslem přivodit jinému soutěžiteli újmu a získat 

tak nedůvodně výhodnější postavení v hospodářské soutěži. Tyto informace nesmí být použity 

ani jako hrozba či vykazovat znaky šikanózního jednání. Účel uvádění těchto informací musí 

být vždy legitimní, tedy nejde jenom o jejich pravdivost, ale také například o respekt k interním 

dohodám mezi soutěžiteli a obdobně.27 V rámci posuzování otázky zlehčování je třeba vzít v 

úvahu, že pokud je určitá informace, byť pravdivá, pronesena za specifických okolností, může 

změnit pohled ostatních na daného soutěžitele. 28 Obrana, která by spočívala v uvádění 

nepravdivých informací, by byla považována za zlehčování ve smyslu § 2984 odst. 1 ObčZ. 

Stejně tak i obrana, která nebude přiměřená, nebude právem chráněna, neboť přiměřenost 

takovéto obrany je jejím základním předpokladem. Tato přiměřenost se vždy bude posuzovat 

s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem daného případu.29   

2.1.3 Uvádění informací o nesolventnosti soutěžitele 

Mezi judikaturou řešené případy patří též uvádění informací o nesolventnosti soutěžitele. 

Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 2. prosince 2003, sp. zn. 3 Cmo 287/2002, 

například uvedl: „rozhodné jsou vždy okolnosti, za nichž věřitel k otištění inzerátu přistoupí, 

 
27 Srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, 3 Cmo 21/98 In: MACEK, Jiří. Rozhodnutí ve věcech obchodního 

jména a nekalé soutěže. 
28 ONDREJOVÁ, D. In: HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář, s. 1826 – 1828. 
29 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, 3 Cmo 327/97 In: MACEK, Jiří. Rozhodnutí ve věcech obchodního jména 

a nekalé soutěže, s. 221-227. 
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zásadně však dlužník, jenž odmítá s věřitelem jakkoli jednat o úhradě dluhu, musí být srozuměn 

i s tím, že v takovém případě je věřitel oprávněn si pro svou potřebu ověřit, zda je jediným 

věřitelem dlužníka či zda takových věřitelů je více, a zajistit si tak podmínky pro podání řádného 

návrhu na prohlášení konkursu. Nelze přitom vyloučit, že sdělením informací o dlužníkovi či 

výzvou v tisku věřitel překročí určité meze (zejména pokud jde o obsah a rozsah podávaných 

informací) oprávněného zjišťování podmínek pro podání návrhu na prohlášení konkurzu, nelze 

však také vyloučit, že již samotný takový postup a jednání věřitele bude třeba považovat – při 

splnění podmínek ust. § 44 odst. 1 či § 50 ObchZ za jednání nekalé soutěže“30 Je tedy zřejmé, 

že uvádění podobných informací může být z hlediska nekalé soutěže poměrně problematické. 

Uvádění takovýchto informací je zřejmě způsobilé způsobit soutěžiteli újmu, pokud je uvádí ve 

vztahu k danému subjektu soutěžitel, je naplněna i podmínka uvádění těchto informací 

v hospodářském styku. Důležitou otázkou bude zejména, zda je zveřejnění takovýchto 

informací vedeno soutěžním záměrem nebo pouze nevyhnutelným krokem nutným k zajištění 

svého práva.  

2.1.4 Shrnutí 

Agrese ve skutkové podstatě zlehčování nemusí spočívat pouze v uvádění nepravdivých 

informací, ale lze ji sledovat i v uvádění či rozšiřování pravdivých informací. Cílem 

zlehčujícího soutěžitele může být přímo snaha o likvidaci svého konkurenta, či pouze o jeho 

poškození. Šíření zlehčujících informací, ať již pravdivých či nepravdivých, tak zajišťuje 

soutěžiteli neoprávněnou výhodu spočívající ve zlepšení jeho postavení na trhu na úkor 

zlehčovaného soutěžitele. Agrese se však neprojevuje pouze v útočné fázi, ale zejména v části 

druhotné, následující po ukončení útoku. Nahlížení na soutěžitele je v danou chvíli ovlivněno 

šířenou informací a byť bude soutěžitel pravděpodobně v konečném důsledku očištěn, toto 

očištění nebude mít takový dosah jako původně rozšířená zlehčující informace. Následky této 

praktiky tak zpravidla budou přetrvávat značnou dobu po ukončení útoku.  

Lze shrnout, že o zlehčování nepůjde tam, kde bude soutěžitel uvádět pravdivé informace, 

a to pouze za legitimním účelem. Pokud se tak bude dít v reakci na předcházející zlehčování ze 

strany jiného soutěžitele a reakce bude přiměřená úroku, bude se jednat o oprávněnou obranu. 

Samotné zlepšení postavení tohoto soutěžitele na trhu, pokud k němu dojde v důsledku 

legitimně zveřejňovaných informací, není na škodu. Za legitimní uvádění informací lze 

 
30  Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 2. prosince 2003, sp. zn. 3 Cmo 287/2002 In: MACEK, Jiří. 

Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže: II. díl, s. 201-206. 
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považovat situace, kdy soutěžitel nemá jinou možnost, jak účinně reagovat na přechozí 

zlehčování ze strany jiného soutěžitele. Nelze za něj však v žádném případě považovat šíření 

informací, byť pravdivých, pokud daného soutěžitele nijak neovlivňují. Například situace, kdy 

má soutěžitel informace o nesplatných pohledávkách svého konkurenta, ale není s ním 

v žádném vztahu a tyto jeho nesplacené závazky se ho nijak netýkají. Pokud má soutěžitel 

informaci o tom, že jiný soutěžitel neplní své povinnosti a tuto záležitost lze oznámit orgánům 

veřejné správy, pak opět nelze zveřejňování takovýchto informací považovat za legitimní a 

soutěžitel by se měl obrátit na příslušné orgány. Soutěžitel totiž nemá právo pasovat se do role 

soudce a rozhodovat o tom, zda je nějaké jednání soutěžitele protiprávní.31 

Je nutno dbát na pravidlo, že soutěžitel musí být k uvedenému jednání okolnostmi donucen, 

například s ohledem na nutnost rychlého jednání. Pokud bude jiný soutěžitel rozšiřovat o 

druhém informace způsobilé přivodit mu újmu, bude tento nucen na uvedenou skutečnost 

okamžitě reagovat uvedením těchto informací na pravou míru, i kdyby to znamenalo, že tím 

zveřejní informace, které naopak mohou poškodit druhého soutěžitele. Pokud by totiž soutěžitel 

zvolil nejdříve soudní cestu k obraně svého nároku, jistě by se nejednalo v danou chvíli o 

účinnou volbu obrany. Důležitou roli zde však stále bude hrát přiměřenost obranného jednání, 

tedy tento soutěžitel se vždy bude muset soustředit pouze na to, aby negoval závadné informace, 

nikoli aby sám jiné závadné informace cíleně šířil.32 Soutěžitel se tak bude muset omezit pouze 

na nezbytně nutné výroky sloužící bezprostředně k jeho obraně a odvrácení útoku a nebude tak 

moci zneužít této situace k tomu, aby nadbytečně šířil další, pro jeho obranu irelevantní, 

informace, které mají potenciál jiného soutěžitele poškodit.  

Je tak otázkou, zda-li není aktuálně nastavená právní úprava pro soutěžitele příliš svazující, 

když je jim zapovězeno i šíření tvrzení pravdivých. Soutěžitel tak v danou chvíli nemůže o 

jiném soutěžiteli de facto šířit žádná tvrzení, a to téměř ani v reakci na jeho předcházející 

jednání. Tím se soutěžiteli sebrala možnost hodnotit a jakkoli se kriticky vyjadřovat o své 

konkurenci. Domnívám se, že až takto přísné nastavení je z hlediska hospodářské soutěže příliš 

omezující.  

2.2 Nepřípustná srovnávací reklama 

Vymezení, co se rozumí reklamou, nalezneme ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

 
31 Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 16. března 2010 sp. zn. 3 Cmo 284/2009. 
32 Srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 327/97. 
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2006/114/ES, o klamavé a srovnávací reklamě, konkrétně v článku 2 písm. a). V rámci českého 

právního řádu nalezneme vymezení reklamy v ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o 

regulaci reklamy.33 Občanský zákoník vymezuje pouze reklamu klamavou a dále určuje, čím 

se vyznačuje srovnávací reklama a jaké podmínky naplňuje povolená srovnávací reklama.  

Proto, aby byla srovnávací reklama posouzena jako přípustná, je třeba kumulativně naplnit 

podmínky v ustanovení § 2980 odst. 2 ObčZ. Těchto podmínek je celkem šest a lze je rozdělit 

do dvou skupin. První skupina podmínek určuje, co smí být srovnáváno, druhá skupina 

podmínek určuje, jak smí být srovnáváno. 34  Reklamní tvrzení se pak vždy posuzuje jako 

celek.35 Ve výčtu podmínek přípustnosti srovnávací reklamy lze shledat podobnosti/návaznosti 

na jiné skutkové podstaty nekalé soutěže, a to klamavou reklamu, zlehčování a parazitování na 

pověsti. Čím více podobností na jiné skutkové podstaty srovnávací reklama obsahuje, tím více 

se stupňuje její agresivita.  

Pro účely této práce je z hlediska rozlišení, které přináší teorie, důležitá zejména reklama opěrná 

(výrobky tradičních konkurentů jsou použity jako vzorek ke srovnání s vlastním produktem, 

přičemž je poukázáno na jejich podobnost, ale například výhodnější cenu u nového 

konkurenta), kritizující (poukazuje na výhody oproti konkurentům) a osobní (všímá si 

některých vlastností jiných soutěžitelů), neboť právě tyto reklamy se vztahují ke konkurenčním 

výrobkům a soutěžitelům a můžou být ve vztahu k nim agresivními.36 

2.2.1 Problematika vymezení srovnávací reklamy v občanském zákoníku 

Otázku srovnávací reklamy řeší občanský zákoník v rámci úpravy nekalé soutěže, který ji 

uvozuje následovně: „srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná“. Tento způsob 

však nepovažuji za šťastně zvolený, neboť srovnávací reklama obecně zakázaná není. Zakázaná 

srovnávací reklama je až taková, která nesplní podmínky uvedené v ustanovení § 2976 odst. 2 

písm. g) ObčZ. Ačkoli od úpravy srovnávací reklamy v obchodním zákoníku, kde byla 

v ustanovení § 44 odst. 2 písm. g) ObchZ v rámci nekalosoutěžního jednání uvedena výslovně 

jako „srovnávací reklama“, došlo ke značnému posunu, když současný zákon používá alespoň 

spojení „srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná“. Přesto mám k současnému 

 
33 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. 
34 HRUDA, Ondřej. Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy a klamavá srovnávací reklama, s. 305. 
35 Srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. května 2013, sp. zn.  23 Cdo 2205/2012. 
36 ELIÁŠ, Karel. Kurs obchodního práva, s. 361 - 363. 



 

 
21 

znění ustanovení § 2976 odst. 2 písm. g) ObčZ jisté výhrady.  

Jsem toho názoru, že by v rámci příkladného výčtu nekalých obchodních praktik bylo 

vhodnější zavedení označení „nepřípustná srovnávací reklama“ či jiné obdobné označení. 

Slovní spojení, které v rámci výčtu nekalých praktik začíná spojením „srovnávací reklama“ a 

až posléze doplňuje „pokud není dovolena jako přípustná“ na mne působí dojmem, že 

srovnávací reklama je zákonodárcem vnímána spíše jako nedovolená. Osobně však zastávám 

názor, že srovnávací reklama, pokud je srovnáváno objektivně, je užitečná. Směrem 

k soutěžitelům by tak měla být vysílána zpráva, ze které plyne podpora objektivní a férové 

srovnávací reklamy. Uvedená změna je logická i ze stylistického hlediska. Působí lépe, když 

všechny praktiky zde vyčtené, budou formulovány stejně. Písmeno g) se vymyká, když začíná 

formulací povolené praktiky, kterou posléze zneguje. Dále se ztotožňuji s návrhem E. 

Večerkové37, aby bylo upraveno označení pojmenované skutkové podstaty v ustanovení § 2980 

ObčZ (E. Večerková vzhledem ke stáří publikace mluví o § 50a ObchZ). Plně souhlasím 

s argumenty E. Večerkové, že všechny skutkové podstaty nekalé soutěže by měly být 

formulovány jako nedovolené jednání. Jediná srovnávací reklama je v rámci uvedeného výčtu 

uváděna tím způsobem, že je vyjmenováno, za jakých podmínek je povolená. Co se týká 

druhého navrhovaného řešení, kdy E. Večerková navrhovala vypuštění srovnávací reklamy 

z výčtu v ustanovení § 2976 odst. 2 ObčZ (dříve ustanovení § 44 odst. 2 ObchZ) s takovýmto 

závěrem nesouhlasím. V takovémto případě by mi absence nepřípustné srovnávací reklamy 

v ustanovení § 2976 odst. 2 ObčZ přišla nelogická, když by měla být následně blíže rozváděna 

v ustanovení § 2980 ObčZ. Z uvedeného důvodu kvituji, že zákonodárce zvolil cestu úpravy 

formulace nepřípustné srovnávací reklamy, namísto jejího úplného vypuštění, byť se 

s aktuálním zněním zcela plně neztotožňuji. 

2.2.2 Alza vs. CZC 

Reklama, která by zakládala na srovnání s jiným soutěžitelem u nás v praxi není moc 

využívána. Častěji se v praxi užívá srovnávací reklama vnitřní či abstraktní. Agresivní 

srovnávací reklamu využívá zejména společnost CZC, které se ve svých reklamách různými 

způsoby opírá do společnosti Alza, přičemž tato reklama obsahuje odkaz na konkrétní výrobek, 

který je u CZC levnější. Tyto odkazy mají různou podobu, např. formou dodatku „A v Alze jí 

mají nejspíš taky…“ 38  nebo „Třeba tohle, stojí v některých shopech uplně mimozemský 

 
37 VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly), s. 315 – 318. 
38 Kampaň ze zimy 2018. 
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peníze.“ 39  Konkurent CZC je tak z jeho výroků či vizuálních zobrazení jednoznačně 

identifikovatelný. Reklama zároveň nabádá ke srovnání konkrétního výrobku, tedy toho, který 

je v reklamě aktuálně zobrazovaný. Potenciální zákazník si tak zpravidla porovná cenu 

zmíněných výrobků obou soutěžitelů, přičemž zjistí, že produkt je na Alze nabízen za stejnou 

nebo vyšší cenu. Zde se však dostává do popředí CZC s návazností na svou kampaň „dvojky na 

trhu“, kde obecně vyzdvihuje své výhody oproti konkurenci – jedničce na trhu, za kterou je 

označována právě Alza. CZC by pak vzhledem k tomuto srovnání mělo vyjít pro koncového 

zákazníka jako lepší volba, když ne cenou, tak alespoň v rámci zákaznického komfortu.  

V této souvislosti CZC spustilo projekt „Garance skvělé ceny“, kdy prohlašuje, že co se 

týká ceny, bude vždy levnější než všichni jeho hlavní konkurenti, mezi které patří i Alza. CZC 

má tak u většiny svých výrobků svůj vlastní srovnávač, kdy přímo porovnává své ceny s Alzou. 

Výsledkem je, že zákazník ihned vidí, zda je cena nabízená CZC stejná nebo nižší než na Alze. 

Zároveň CZC dodává, co zákazník dostane při koupi navíc. Problém nastává ve skutečnosti, 

zda je takovéto srovnání ze strany CZC objektivní, a to co do dalších argumentů ohledně koupě. 

Pokud však tyto argumenty CZC používá k přesvědčení zákazníka (mimo zmíněné ceny), mělo 

srovnávat s Alzou i tyto doplňkové služby. Pokud CZC argumentuje osobním odběrem zdarma 

na všech pobočkách, poté by měla tato skutečnost být srovnána s možností osobního odběru u 

Alzy, která sice zpravidla nabízí odběr zdarma pouze u sebe v centrále, na druhou stranu 

v oblasti osobního odběru nabízí možnosti „nonstop výdeje“, tuto službu CZC nenabízí (vyjma 

MALLBoxů40). To pro zákazníky fakticky znamená, že pokud si objednají zboží před koncem 

zavírací doby, mají u Alzy stále možnost mít zboží stejný den u sebe. CZC do svého srovnávače 

dále například u produktů Apple přidává jako výhodu „Apple TV+ na rok zdarma“, ačkoli má 

tuto výhodu automaticky každý, kdo si koupí podporovaný Apple produkt, a to přímo od Applu. 

2.2.3 Pepsi vs. Coca-Cola 

Dalším příkladem srovnávací reklamy je Vánoční reklama41 společnosti Pepsi. V rámci 

reklamy se objevuje několik prvků příznačných pro přímého konkurenta Pepsi, kterým je Coca-

Cola. Nejvýznamnějším z těchto prvků je přímo postava Santa Clause. Postava Santa Clause je 

pro Vánoční spoty společnosti Coca-Cola příznačná, když Coca-Cola začala spojovat svou 

 
39 CZC.cz. Nejlevnější nákupy díky Garanci skvělé ceny I Dvojky to uměj za míň. 
40 Alternativou MALLBoxů u Alzy jsou „AlzaBoxy“. MALLBoxy i AlzaBoxy, neumožňují výdej všeho zboží, 

ale je zde limitace velikostí schránky, případně její obsazeností. V tomto ohledu má Alza výhodu se svými 

prodejnami budoucnosti, které mohou sloužit jako box pro nonstop výdej objemnějšího zboží. 
41 Youtube.com. Elfové sami doma: Vánoce s Pepsi. 



 

 
23 

značku v zimním období s postavou Santa Clause již v roce 1931 a spotřebitelé tuto spojitost 

dlouhodobě vnímají.42 Nejde však pouze o postavu Santa Clause. Společnost Pepsi staví svou 

firemní identitu na modré barvě, Coca-Cola naopak na barvě červené. Jedná se tak o další prvek, 

který průměrného spotřebitele43  vede k tomu, že si v rámci této reklamy vybaví nápoj od 

společnosti Coca-Cola. V celém reklamním spotu, vč. oblečení elfů, kteří jsou hlavními aktéry, 

tak převažuje modrá barva, když místy se v něm objeví i barva červená. V jednom ze spotů 

peče jeden z elfů perníčky, které vypadají jako Tyrannosaurus rex. I zde se jedná o odkaz na 

společnost Coca-Cola, konkrétně na jeden z jejích reklamních spotů. Dalším prvkem, kterým 

společnost Pepsi odkazuje na společnost Coca-Cola je její slogan: „Pro lepší chuť Vánoc“. 

Tímto sloganem společnost Pepsi otevřeně srovnává svůj kolový nápoj s nápojem, který vyrábí 

společnost Coca-Cola. Slogan naráží skutečnost, že Pepsi, na rozdíl od společnosti Coca-Cola, 

používá ve svých nápojích cukr, což je obecně známou záležitostí. Vzhledem k tomu, že 

společnost Pepsi ve své reklamě označuje jiného soutěžitele, který je pro průměrného 

spotřebitele snadno identifikovatelný a obsahem reklamy je srovnání kolových nápojů, je nutné 

označit reklamu za srovnávací. 

Jedním z problematických momentů uvedené kampaně by mohl být rozpor s ustanovením 

§ 2980 odst. 2 písm. e) ObčZ, tedy skutečnost, že v dané reklamě můžeme pozorovat prvky 

zlehčování. Sebechvála použitá v reklamě, byť je obecně přípustná, je použita ke zlehčování 

konkurenta, když nelibě vykresluje kvalitu konkurenčního výrobku. Například v reklamě 

s názvem „Elfové sami doma – Vánoce s Pepsi.“44 při zdobení vánočního stromečku elf narazí 

na červenou ozdobu, zašklebí se a hodí ji za sebe na zem. Poté elf vezme spokojeně modrou 

ozdobu a pokračuje ve zdobení. Ačkoli elfové v domě uklízí, rozbitá červená ozdoba zůstane 

na podlaze neuklizená, až se o ni zraní plížící se Santa Claus. Ten se totiž potají plíží k elfům, 

aby si pro sebe vzal plechovku Pepsi. Obdobně v jiném spotu nazvaném: „Pepsi Vánoce 

2019“45, sedí Santa Claus a elfové v jedné místnosti, když Santa Claus navrhne, aby si dali 

společně něco k pití, načež vytáhne plechovku Pepsi. Na udivený dotaz elfa navíc Santa Claus 

odpovídá: „Pro lepší chuť Vánoc!“  

O výrobku Coca-Cola je tak rozšiřována ze strany společnosti Pepsi informace, že tento 

 
42 Coca-cola.co.uk. COCA-COLA AND FATHER CHRISTMAS. 
43  Spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný. ONDREJOVÁ, Dana. 

Hledisko tzv. průměrného spotřebitele v nekalé soutěži, s 222. 
44 Youtube.com. Elfové sami doma: Vánoce s Pepsi. 
45 Youtube.com. Pepsi Vánoce 2019. 
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výrobek není kvalitní, když samotný Santa Claus (který reprezentuje společnost Coca-Cola) si 

vybere raději Pepsi, která požadavky na kvalitu splňuje. Další problematický moment uvedené 

reklamy lze spatřovat ve skutečnosti, zda vůbec takováto reklama může srovnávat objektivně, 

když hodnotícím kritériem je zde především chuť, která je velmi subjektivní záležitostí. Pokud 

bychom se drželi skutečnosti, že je opravdu srovnávána chuť, jakožto subjektivní, a tedy těžko 

ověřitelný fakt, pak by jako objektivní ospravedlnění sdělení „pro lepší chuť Vánoc“ mohla 

teoreticky Pepsi využít výsledky svého „srovnání chutí“, které staví na anonymním srovnávání 

kolového nápoje Pepsi s kolovým nápojem Coca-Cola. Pepsi, dle jejích výsledků, v tomto 

srovnání vychází lépe než nápoj Coca-Cola. K tomuto srovnávání je však nutné upozornit na 

fakt, že jde o srovnání založené na ochutnávce malého množství nápoje, a tyto testy tak často 

bývají zkreslující. Je tedy otázkou, na kolik je takovéto srovnání objektivní, neboť po požití 

většího množství nápoje teoreticky může naopak mít „lepší chuť“ Coca-Cola. Zákazníci totiž 

zpravidla vypijí právě ono větší množství nápoje než to, které mají možnost ochutnat v rámci 

obdobného srovnávacího testu. 

Reklamu společnosti Pepsi však nevnímám jako závadnou. Jedná o propagaci vlastního 

výrobku a výrobce se vždy snaží o to, aby jeho výrobek vnímal zákazník jako lepší variantu. 

Forma špičkování mezi jednotlivými soutěžiteli je velmi účinná forma reklamy a pokud se 

nezakládá na nepravdivých informacích, nevidím v uvedeném jednání s ohledem na skutečnost, 

že se jedná o reklamu, problém. Zejména s ohledem na skutečnost, že toto špičkování pro mě 

probíhá v přípustných mezích a není výrazně dehonestující. 46  V kontextu této reklamy si 

nemyslím, že by tato reklama měla potenciál skutečně přesvědčit spotřebitele o tom, že je Coca-

Cola méně kvalitní než Pepsi, respektive že by šlo bez dalšího říci, že by takto vyobrazené 

jednání v reklamě vnímal průměrný spotřebitel jako hodnocení kvality. Je třeba vnímat, jakým 

způsobem je druhý spotřebitel zlehčován, tedy v případě reklamy uvedené výše je zřejmé, že 

se jedná pouze o popichování druhého soutěžitele a necítím z uvedené reklamy záměr druhého 

soutěžitele jakkoli poškodit. Dle mého názoru takovéto srovnání nijak nenarušuje soutěž, 

nezpůsobuje újmu druhému soutěžiteli, ani nemůže výrazně ovlivnit spotřebitelovo 

rozhodování.47  

 
46 Na rozdíl od vánoční reklamy Pepsi, kdy zajíc kálí na postavu Santa Clause. Byť se Pepsi vymezuje, že reklama 

necílí na společnost Coca-Cola, zastávám názor, že průměrný spotřebitel si v daném případě společnost Coca-Cola 

představí. ŠPAČKOVÁ, Iva. Pepsi táhne proti Coca-Cole. Spouští kampaň, v níž zajíc kálí na Santu. 
47 Judikatura však nepřipouští reklamní přehánění v případě, kdy vybočuje z obecné roviny a dochází při něm ke 

konkrétnímu označování vlastností či specifik daného výrobku. 
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S tím souvisí i otázka, zda by nebylo vhodnější se namísto pojmu zlehčování držet 

vymezení stanoveného ve směrnici, které v článku 4, písm. d) stanoví: „nemá za následek 

oslabení důvěryhodnosti, … činností nebo postavení soutěžitele“. Vymezení ve směrnici dle 

mého názoru dává soudu větší prostor pro úvahu ohledně přípustnosti srovnávací reklamy, 

proto překlad v českém znění považuji za poněkud nešťastný.  

2.2.4 Shrnutí 

Problémem nepřípustné agresivní srovnávací reklamy je její značný potenciál poškodit 

jiného soutěžitele. Takováto reklama bývá velmi často atraktivní, neboť v rámci ní dochází 

mnohdy ke zlehčování konkurenta. Reklama se rychle šíří, dochází k působení na široké 

publikum, což způsobuje, že má reklama svým charakterem značný dopad. Agrese navíc často 

spočívá v neobjektivním a záměrně zkresleném srovnávání s konkurencí. Při posuzování 

otázky, zda je srovnávací reklama povolená či nikoli, se nelze omezovat pouze na zjištění, zda 

soutěžitel pracuje s pravdivými údaji. I pravdivou informaci lze podat tak, že výsledné sdělení 

bude minimálně zkreslující. Srovnávací reklama má sloužit jako informační prostředek, proto 

musí být zejména objektivní. Objektivitu reklamy je třeba vnímat nejen z hlediska samotného 

srovnání, ale i z hlediska prezentovaných výsledků srovnání. 

Dle mého názoru by však měla být v rámci srovnávací reklamy připuštěna větší míra 

soutěžní agresivity, neboť spotřebitelé jsou srozuměni se skutečností, že se jedná o reklamu, a 

tedy cílenou sebepropagaci s jistou mírou přehánění. Navíc je třeba podotknout, že pokud má 

být reklama úspěšnou je třeba, aby byla v jistých ohledech zajímavá, zábavná. Čisté srovnání 

výrobku A s výrobkem B pro spotřebitele není atraktivní a takovýto výklad by popíral smysl 

reklamy. 

2.3 Porušení obchodního tajemství 

Za agresivní obchodní praktiku lze označit též porušení obchodního tajemství zakotvené v 

ustanovení § 2985 ObčZ. O porušení obchodního tajemství se jedná v případě neoprávněného 

sdělení, zpřístupnění nebo jiného využití obchodního tajemství, bez ohledu na to, zda k využití 

obchodního tajemství dojde pro osobní potřebu nebo bude učiněno ve prospěch jiné osoby. 

Mezi případy porušení obchodního tajemství patří mimo jiné zneužití informací bývalými 

zaměstnanci. Agrese této praktiky spočívá zejména v té skutečnosti, že soutěžitel využívá 

utajovaných informací jiného soutěžitele, které mu poskytují konkurenční výhodu, kterou by 

bez těchto informací neměl. Soutěžitel mnohdy za účelem vytvoření souboru informací či 
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postupů, které tvoří obchodního tajemství, vynaložil spoustu času a značné množství finančních 

prostředků, přičemž další finanční prostředky zpravidla vynakládá na zajištění utajení těchto 

informací. Pokud tak soutěžitel využije obchodního tajemství jiného soutěžitele, nejenom že si 

ulehčí vstup na daný trh nebo pokud na trhu již působí, zlepší svou pozici, zároveň má náhled 

na fungování své konkurence, a tím i zbraň, jak tuto konkurenci oslabit či vyloučit z trhu. 

Co přesně spadá pod pojem obchodního tajemství, jehož definici nalezneme v ustanovení 

§ 504 ObčZ, není předmětem této práce, proto zde tento pojem nebude blíže samostatně 

rozebírán a práce se bude zaměřovat pouze na jeho porušení. Z hlediska této práce tedy 

předpokládám, že znaky obchodního tajemství byly naplněny. 

2.3.1 Obchodního tajemství a bývalí zaměstnanci 

Jak vyplývá například z rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. září 2006, sp. zn. 3 

Cmo 109/2006 za zneužití obchodního tajemství se považuje využití informací, ke kterým měl 

soutěžitel přístup pouze v návaznosti na svou činnost pro jiného soutěžitele a tyto informace 

měly sloužit pro výhradní potřebu tohoto soutěžitele. V daném případě jednání žalovaného 

soutěžitele spočívalo ve využití informací o pojistných smlouvách uzavřených mezi žalujícím 

soutěžitelem a třetími osobami, kdy žalovaný soutěžitel využil znalosti o těchto smlouvách 

k tomu, aby třetí osoby kontaktoval s informací, že mají nárok na plnění, přičemž on jim za 

poplatek pomůže tento nárok získat.48 Jedná se o poměrně typický případ využití informací 

chráněných jako obchodní tajemství, kdy tyto informace využije soutěžitel pro svůj vlastní zisk. 

Kdyby však v uvedené situaci došlo k tomu, že žalovaný soutěžitel sice uvedené informace 

využije, ale pouze za účelem, aby třetí osoby informoval o jejich vzniklém nároku, přičemž za 

uvedené by nepožadoval žádnou úplatu a nečinil by tak se soutěžním záměrem, pak by dané 

jednání jako nekalosoutěžní pravděpodobně posouzeno nebylo, neboť by bylo obtížné dovodit 

rozpor s dobrými mravy soutěže. Uvedené však nevylučuje postih v důsledku porušení 

smluvního závazku. 

Dalším případem je situace, kdy know-how určitého soutěžitele, které taktéž může být 

chráněno jako obchodní tajemství, tvoří často celé seskupení jeho zaměstnanců, kteří jsou 

odborníky v daném oboru. Tito zaměstnanci také vytváří často s obchodními partnery osobní 

vztahy, což může vést k tomu, že obchodní partner bude takového zaměstnance následovat i 

 
48 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 11. září 2006, sp. zn. 3 Cmo 109/2006 In: MACEK, Jiří. Rozhodnutí 

ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže: II. díl, s. 276 – 281. 
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v případě změny jeho pozice. V případě, kdy takovýto zaměstnanec odejde ke konkurenci, kde 

bude využívat svých znalostí z pozice odborníka na základě legitimních důvodů, nelze takové 

jednání kvalifikovat jako porušení obchodního tajemství, neboť tento zaměstnanec je často 

zároveň nositelem tohoto know-how. Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 9. září 

2008, sp. zn. 3 Cmo 394/2007 dále uvedl, že odbornost a specializace jednotlivých zaměstnanců 

s sebou přináší i to, že jsou zaměstnanci orientovaní v nabídce a poptávce na daném trhu, 

vytváří si osobní kontakty s obchodními partnery a mají v daném odvětví znalosti a zkušenosti. 

Uvedené však neznamená, že tyto všechny vlastnosti, byť se promítají do goodwillu soutěžitele, 

lze chránit jako obchodní tajemství.49  

Co se týká samotného odchodu těchto zaměstnanců ve vztahu k odlivu obchodních 

partnerů konkurence, pokud tito budou následovat příslušného zaměstnance na základě 

skutečnosti, že byli informování, že zaměstnanec již pro soutěžitele nepracuje a nebyli ze strany 

tohoto zaměstnance nabádáni či podněcováni k přechodu například uváděním zlehčujících 

informací o tomto soutěžiteli, pak opět nelze v uvedeném sledovat nekalosoutěžní jednání. 

V daném případě nelze spravedlivě po příslušném zaměstnanci požadovat, aby tyto obchodní 

partnery odmítal pouze z toho titulu, že dříve pracoval pro soutěžitele, ke kterému je aktuálně 

v konkurenčním postavení.  

Z hlediska onoho konkurenčního soutěžitele je pro posouzení případného 

nekalosoutěžního jednání podstatná otázka, zda zaměstnanci odešli dobrovolně, na základě 

objektivních okolností, respektive okolností vzniklých na straně příslušného soutěžitele nebo 

zda za jejich odchodem stojí právě tento konkurent, který vyvolal stav, který vedl k odchodu a 

přetažení těchto zaměstnanců. V případě, kdy by cílem konkurenta bylo odlákání těchto 

zaměstnanců, dostal by se do rozporu s ustanovením § 2976 ObčZ. V rozsudku sp. zn. 3 Cmo 

143/94 Vrchní soudu v Praze konstatuje následující: „Skutečnost, že vznikl navrhovateli 

konkurující podnik a přijímá pracovníky, kteří s navrhovatelem v souladu s právními předpisy 

rozvázali pracovní poměr, nelze považovat za stav porušující zákaz jednání nekalé soutěže.“  

S tímto závěrem koresponduje i usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 

července 2008, sp. zn. 32 Cdo 2085/2007, které uvádí: „Žalobkyní vytýkaná spoluúčast 

žalovaných na založení a vzniku jiného soutěžitele a tím spolupůsobení při odlákání části 

 
49 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 9. září 2008, sp. zn. 3 Cmo 394/2007 In: MACEK, Jiří. Rozhodnutí 

ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže: II. díl, s. 365 – 369. 
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klientely žalobkyně ve prospěch svůj i jiného soutěžitele bylo správně soudem prvního stupně 

hodnoceno jako prostá realizace práva podnikat, tedy jednání, které není v rozporu s dobrými 

mravy soutěže.“ K tomuto rozhodnutí si dovolím uvést, že je rozhodné, jakým způsobem 

k odlákávání došlo. Odlákávání klientů může být čistě realizací práva podnikat do té míry, 

dokud k němu nedošlo za použití nedovolených metod. Je třeba vnímat, že pokud dojde 

k založení konkurenční obchodní společnosti, přijímání bývalých zaměstnanců konkurenta 

s cílem oslovování obchodních partnerů konkurenta, kdy tento seznam obchodních partnerů 

tvoří obchodní tajemství poškozené společnosti, je uvedené jednání způsobilé značnou měrou 

ovlivnit a poškodit příslušného soutěžitele. Pokud totiž soutěžitel cíleně působí na zaměstnance 

konkurenta, se kterými má vzhledem ke své bývalé pozici zkušenosti, zná jejich poměry a 

mzdové podmínky, je zřejmé, že vůči nim může vytvořit lepší nabídku. Tato nabídka je nadto 

vůči nim činěna na základě znalosti, kterou by soutěžitel neměl, kdyby dříve pro konkurenta 

nepracoval. Zároveň tím, že konkurenci přetáhne většinu zaměstnanců, může ji dostat až do 

existenčních problémů.  Ostatně přetažením značného množství zaměstnanců si soutěžitel, i 

kdyby sám dříve pro konkurenta nepracoval, může vytvořit vcelku podrobný přehled o cenové 

politice či zákaznickém servisu daného soutěžitele, čímž získá oproti jiným výhodu. Toto 

jednání je umocněno, pokud cíleně, na základě těchto znalostí, dochází k oslovování 

obchodních partnerů konkurenta, jejichž celkové portfolio by soutěžiteli taktéž jinak známo 

nebylo. 

Obecně, bez ohledu na výše uvedený specifický případ, je v případě odlákávání a přetažení 

obchodních partnerů soutěžitele ve spojitosti s nově vzniklým subjektem, který má určitou 

vazbu na soutěžitele od kterého obchodní partnery přetahuje, třeba zkoumat, zda jeho jednání 

cílí výslovně proti tomuto soutěžiteli, kdy si na jeho úkor snaží vydobýt lepší místo na trhu 

nebo zda vysílá obecně zprávu k obchodním partnerům na trhu, kde si snaží zajistit si legitimně 

svou vlastní základnu obchodních partnerů.50  

2.3.2 Zkoumání výrobků konkurence 

Zpětné inženýrství je poměrně běžnou záležitostí procesu poznávání, která nutí soutěžitele 

posouvat své možnosti a zlepšovat se. Objevují se však tendence zpětné inženýrství omezovat. 

Pokud je však daný výrobek získaný v souladu s právem, pak je věcí každého vlastníka, co 

s tímto výrobkem udělá. Vlastníkovi nelze zakazovat takovýto výrobek zkoumat a své poznatky 

 
50 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2006, sp. zn. 3 Cmo 149/2006 In: MACEK, Jiří. 

Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže: II. díl, s. 281 – 289. 
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použít pro své vlastní účely.  

Zpětné inženýrství je z pohledu unijního práva způsobem povoleného získání obchodního 

tajemství, které výslovně upravuje článek 3 odst. 1 písm. b) směrnice o ochraně obchodního 

tajemství. Česká právní úprava tuto otázku výslovně neřeší, zároveň však zkoumání výrobků 

konkurence nezakazuje51. Lze tak vyvodit, že zpětné inženýrství, pokud je prováděno v souladu 

se zákonem, nenaplní znaky uvedené v ustanovení § 2985 ObčZ. Nepřípustným zpětným 

inženýrstvím by mohlo být zkoumání produktu, který byl získán nezákonným způsobem, 

například odcizen, či v prostředí internetu například prolomením bezpečnostních prvků 

chránících části zdrojových kódů. Takovýmto jednáním by se dotyčný dostal do rozporu 

s příslušnými ustanovení zákona (krádež, neoprávněný přístup k počítačovému systému) a 

naplnil by podmínku uvedenou v ustanovení § 2985 písm. b) ObčZ. 

2.3.3 Směrnice o ochraně obchodního tajemství 

Vzhledem ke skutečnosti, že stále více dochází k útokům na soutěžitele, jejichž cílem je 

získání a zneužití obchodního tajemství, byla v roce 2016 přijata směrnice o ochraně 

nezveřejněného know-how a obchodního tajemství před jejich neoprávněným získáním, 

využitím a zpřístupněním. Soutěžitelé investují do získávání, rozvoje a využívání know-how a 

obdobných informací velké úsilí i finance, což jim přináší oprávněnou konkurenční výhodu. 

Tyto informace jsou proto pro soutěžitele vysoce ceněné a roste zájem na jejich ochraně.52 Před 

přijetím této směrnice se problematice věnovala částečně dohoda TRIPS53, která obsahuje 

ustanovení týkající se obchodního tajemství před jeho neoprávněným získáním, využitím nebo 

zpřístupněním třetími stranami. Vnitrostátní úpravy ochrany obchodního tajemství se však i 

přes uvedenou dohodu značně liší co do rozsahu jeho ochrany, což je další z důvodů, pro které 

byla směrnice o ochraně obchodního tajemství přijata. Tvoří ji celkem 21 článků, přičemž 

používá metodu minimální harmonizace, tj. členské státy mohou stanovit obchodnímu 

tajemství ochranu širší.54  

 
51 Jistá omezení však lze sledovat např. v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 
52 Důvody přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně 

nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, 

využitím a zpřístupněním. 
53  Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která byla schválena rozhodnutím Rady 

94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, 

které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání. 
54 Srov. článek 1 odst. 1 směrnice. 
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Směrnice o ochraně obchodního tajemství v článku 19 stanovila členským státům 

povinnost směrnici transponovat do 9. června 2018. K tomu byla v České republice zvolena 

cesta novelizace zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 55 

Novela zákona však vstoupila v účinnost až 28. prosince 2018. Důvodem, pro který byla 

zvolena cesta novelizace zákona č. 221/2006 Sb. je skutečnost, že soutěžitelé své know-how, 

které jim zaručuje konkurenční výhodu na trhu, chrání způsoby, mezi které patří mimo ochrany 

jako obchodního tajemství, i ochrana pomocí práv duševního vlastnictví, kdy je know-how 

chráněno pomocí patentů a obdobných forem ochrany. Jak vyplývá z průvodního dokumentu 

k návrhu směrnice o ochraně obchodního tajemství: „Každý patent, průmyslový vzor či 

ochranná známka je na počátku své existence tajemstvím (zavedení nového výrobku, budoucí 

revoluční léčivý přípravek, prototyp nového automobilového motoru atd.). Až do získání 

ochrany v podobě práva duševního vlastnictví jsou společnosti vystaveny riziku odcizení 

cenných výzkumných poznatků a informací. Tato rizika, s nimiž se inovativní společnosti a 

výzkumné organizace potýkají, minimalizuje právní úprava obchodního tajemství, neboť 

stanoví právní mechanismy nápravy v případě protiprávního přisvojení výsledků výzkumu a 

vývoje, know-how a dalších cenných dat.“56 

Změny, které novela přinesla jsou však minimalistické a spočívající, mimo změny názvu 

zákona, pouze ve vložení nového ustanovení § 5a „Porušení obchodního tajemství“. Samotná 

důvodová zpráva57 ke změně zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví uvádí, že 

český řád je v současné chvíli v souladu s většinou ustanovení, když jediná ustanovení, která je 

třeba zapracovat jsou čl. 1258, 1359 a 1460 směrnice o ochraně obchodního tajemství. Tyto 

články jsou dle důvodové zprávy promítnuty do české právní úpravy prostřednictvím 

zmíněného ustanovení § 5a ZPrum, který odkazuje na současné ustanovení § 4 ZPrum.  

 
55 Předtím celý název: zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na 

ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). 
56  Pracovní dokument útvarů komise souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního 

tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním. 
57 Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a 

o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na 

ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
58 Soudní příkazy a nápravná opatření. 
59 Podmínky použití nápravných opatření, záruky a alternativní opatření. 
60 Náhrada škody. 
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Definici obchodního tajemství z pohledu evropského práva nalezneme v článku 2 

směrnice. Při porovnání článku 2 směrnice o ochraně obchodního tajemství s ustanovením § 

504 ObčZ zjistíme, že se uvedené definice od sebe mírně odlišují. Obecně se ale dá říci, že jsou 

uvedené definice v souladu. Požadavek tajnosti z hlediska směrnice splňuje podmínka „v 

příslušných kruzích běžně nedostupných skutečností“, požadavek na komerční hodnotu 

vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o „konkurenčně významné, určitelné a ocenitelné“ 

skutečnosti, přičemž podmínka utajování těchto informací je formulována téměř shodně. 

Obdobný názor zastává i D. Sehnálek, který dále uvádí, že případné nejasností lze překlenout 

pomocí eurokonformního výkladu.61  

Směrnice o ochraně obchodního tajemství dále v článku 3 vymezuje, co se rozumí 

oprávněným získáním (zejména jeho objev nebo vytvoření a jiné originární způsoby jeho 

získání), využitím a zpřístupněním obchodního tajemství a dále v článku 4, co naopak 

rozumíme neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním obchodního tajemství (jednání 

v rozporu se zásadou mlčenlivosti a obdobně). Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.3.2. česká 

právní úprava výslovně neupravuje otázku zpětného inženýrství ve vztahu k oprávněnému 

získání obchodního tajemství. Jeví se jako vhodné doplnit znění ustanovení § 2985 ObčZ o 

specifikaci jednání, které porušením obchodního tajemství není. Ekvivalentem neoprávněného 

získání obchodního tajemství v české právní úpravě je současné znění ustanovení § 2985 ObčZ.  

D. Sehnálek62 spatřuje problém střetu vnitrostátního a unijního práva v oblasti výjimek 

stanovených v článku 5 směrnice o ochraně obchodního tajemství, když uvádí, že tyto výjimky 

v české úpravě nikde stanoveny nejsou. Článek 5 v písmenu a) upravuje výkon práva na 

svobodu projevu a informací, vč. respektování svobody a plurality sdělovacích prostředků. 

K tomuto lze poukázat na ustanovení § 2 odst. 1 ObčZ, které stanoví, že každé ustanovení 

soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním 

pořádkem. Toto ustanovení nás odkazuje na článek 17 Listiny základních práv a svobod, o 

kterém mluví i samotná směrnice o ochraně obchodního tajemství. Písmeno b) upravuje zájem 

na odhalení pochybení, pochybného jednání nebo protiprávní činnosti, pokud osoba jednala za 

účelem ochrany obecného veřejného zájmu. Toto ustanovení bylo přijato zejména s ohledem 

na whistleblowing. Je pravdou, že takto specifikovaná výjimka do českého právní řádu přejata 

 
61 SEHNÁLEK, David In: ONDREJOVÁ, Dana; SEHNÁLEK, David. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní 

praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře, s. 103 – 104. 
62 SEHNÁLEK, David In: ONDREJOVÁ, Dana; SEHNÁLEK, David. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní 

praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře, s. 105. 
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nebyla, lze však odkázat například na ustanovení § 6 odst. 2 ObčZ či ustanovení § 8 ObčZ, 

která nepoctivému či protiprávnímu jednání nepřiznávají ochranu. Písm. c) dále řeší otázku 

využití obchodního tajemství v případě, kdy bylo zpřístupněno zaměstnanci v rámci řádného 

výkonu jeho funkce, pokud bylo takovéto zpřístupnění pro tento výkon nezbytné. Toto 

ustanovení je z hlediska českého práva problematické, neboť stávající česká judikatura 

inklinuje k tomu, že ani v tomto případě není možné takovéto obchodní tajemství využít. Navíc 

samotné znění ustanovení § 2985 písm. a) zní: „Porušením obchodního tajemství je jednání, 

jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije 

obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl .. tím, že mu tajemství 

bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru k soutěžiteli 

nebo na základě jiného vztahu k němu …“. Pokud se však na uvedené ustanovení podíváme 

optikou ustanovení § 2 odst. 2 ObčZ, v kontextu potřeby naplnění rozporu s dobrými mravy 

soutěže v ustanovení § 2976 odst. 1 ObčZ, pak společně s požadavkem eurokonformního 

výkladu lze i toto problematické ustanovení překlenout. 

Článek 7 odst. 2 směrnice o ochraně obchodního tajemství, za jehož ekvivalent v českém 

právním řádu je považováno ustanovení § 2910 ObčZ, 63  řeší problematiku zjevné 

neopodstatněných návrhů či zahájení řízení zneužívajícím způsobem nebo ve zlém úmyslu. 

Osobně však vnímám jako příhodnější ekvivalent ustanovení § 2909 ObčZ.  

Důležitým článkem je též článek 9 směrnice o ochraně obchodního tajemství, který se 

zabývá zachováním důvěrnosti obchodního tajemství v průběhu soudního řízení. Dle odstavce 

2 toho článku jsou členské státy povinny zajistit, aby příslušné soudní orgány mohly na základě 

řádně odůvodněné žádosti některé ze stran řízení přijmout zvláštní opatření, která jsou nezbytná 

k zachování důvěrnosti obchodního tajemství, a to zejména tak, že zcela či částečně omezení 

přístup k dokumentům, které tvoří toto obchodní tajemství (nebo údajná obchodní tajemství), 

na omezený počet osob. Ekvivalentem tohoto ustanovení je v české právní úpravě ustanovení 

§ 116 odst. 2, 3 o.s.ř., týkající se vyloučení veřejnosti a příslušná ustanovení zákona č. 2/2006 

Sb., o soudech a soudcích a zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii. Problém může nastat 

v souvislosti s ustanovením § 44 odst. 2 o.s.ř. Dle uvedeného ustanovení bude umožněno 

nahlédnout do spisu každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody. 

Byť je tak možnost dostat se k utajovaným informacím omezena, stále zde tato možnost 

 
63 Ministerstvo spravedlnosti ČR. Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie. 
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existuje. Článek 9 odst. 2 směrnice o ochraně obchodního tajemství však naznačuje: „zvláštní 

opatření, která jsou nezbytná k zachování důvěrnosti jakéhokoli obchodního tajemství nebo 

údajného obchodního tajemství“. O zvláštních opatřeních mluví občanský zákoník v ustanovení 

§ 44 odst. 3, odkazuje však na zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti, který se problematiky obchodního tajemství netýká. Řízení týkající 

se možného porušení obchodního tajemství není vyjmenováno ani ve vyhlášce Ministerstva 

spravedlnosti č. 483/2000. Bylo by tak vhodné, aby o.s.ř. obsahoval ustanovení, které stanoví 

specifika při nahlížení do spisu v případech, kdy obsahuje obchodní tajemství. Tedy že část 

spisu, která takovéto tajemství obsahuje, bude uchovávána odděleně, čímž se částečně vyloučí 

z možnosti nahlížení do spisu. Dalším možným opatřením je anonymizace částí spisu, které 

obchodní tajemství obsahují (tedy anonymizace i v rámci spisu, nikoli pouze v otázce 

zveřejnění rozsudku), případně stanovení okruhu osob, které k těmto informacím budou mít 

přístup. 

D. Sehnálek spatřuje též problém v oblasti ochrany práv osob dotčených zásahem do 

obchodního tajemství, a to konkrétně možnost ochrany dle článku 10 odst. 1 písm. c) směrnice 

o ochraně obchodního tajemství, tj. vydání nebo zabavení výrobků podezřelých z porušování 

obchodního tajemství, když uvádí, že takovou situaci naše současná právní úprava 

nepředpokládá.64 Osobně se domnívám, že by řešením mohlo být ustanovení § 76 o.s.ř., které 

v odstavci 1) písm. c) hovoří o složení věci do úschovy soudy.  

Český právní řád tak na přijetí směrnice o ochraně obchodního tajemství reagoval poměrně 

skromně, což může být i v důsledku její pozdní transpozice. Novelizace občanského zákoníku, 

případně ZPrum by pomohla vyřešit otazníky v rámci výše uvedených problematických bodů, 

přičemž by bylo vhodné zohlednit i úpravu výjimek na které se ochrana obchodního tajemství 

nevztahuje, byť v uvedeném nespatřuji takový problém jako D. Sehnálek. Tuto úpravu bych 

navrhovala zahrnout do novelizované verze ZPrum. Zákon o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví je vhodný nejen tím, že upravuje i některé procesní otázky, ale též svou povahou, 

když ochrana obchodního tajemství je s právy duševního vlastnictví, úzce spjata, neboť prvotní 

fází ochrany informací či postupů, které následně tvoří obchodní tajemství, je často jeho 

ochrana prostřednictvím práv z duševního vlastnictví, ať již se jedná o průmyslová práva nebo 

 
64 SEHNÁLEK, David In: ONDREJOVÁ, Dana; SEHNÁLEK, David. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní 

praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře, s. 105 – 106. 



 

 
34 

práva autorská.65  

Blízkost k právům k průmyslovému vlastnictví si ostatně uvědomuje více autorů. 

Například K. Čada zařadil do své publikace týkající se práv k průmyslovému vlastnictví i 

kapitolu týkající se obchodního tajemství a know-how právě z toho důvodu.66 D. Ondrejová 

podřazuje obchodní tajemství s odkazem na Pařížskou úmluvu a Dohod o obchodních 

aspektech práv k duševnímu vlastnictví pod průmyslová práva, a to i přesto, že na rozdíl od 

ostatních průmyslových práv není chráněno na principu registrace.67 Obdobně smýšlí též R. 

Patočka.68 Tento názor není nikterak neobvyklý. I M. Boháček uvádí: „V ČR lze k P. (P. – Práva 

průmyslového vlastnictví – pozn. aut.) řadit též obchodní tajemství a zlepšovací návrhy. Někdy 

jsou do P. řazeny i nehmotné statky samy o sobě, k nimž nevznikají zvláštní absolutní práva 

(označují se proto jako „nechráněné“, lze je však obecně chránit v rámci postihu nekalé 

soutěže), např. know-how, goodwill, obchodní jméno, údaj o provenienci zboží, doménové 

jméno aj.“ 69. Dle mého názoru tato práva přímo pod průmyslová práva podřadit nelze, neboť 

ne vždy lze všechny informace, které mohou být označovány jako obchodní tajemství, chránit 

nástroji pro ochranu průmyslových práv.  

2.3.4 Shrnutí 

V případě posuzování otázky porušení obchodního tajemství je vždy třeba důsledně 

rozlišovat, zda využívané informace vůbec tvoří obchodní tajemství a zda samotné jednání 

rušitele naplňuje znaky generální klauzule nekalé soutěže. Z pohledu využití obchodního 

tajemství bývalými zaměstnanci lze obecně říci, že pokud si zaměstnanec vytváří podmínky pro 

své budoucí zaměstnání již u svého zaměstnavatele nebo se u něj přímo za tímto účelem nechá 

zaměstnat, s tím, aby následně ve svém zaměstnání využil jeho obchodní tajemství, tím spíše 

soud dojde ve svém rozhodnutí k závěru, že k naplnění zmíněné skutkové podstaty došlo. 

Rozhodující vždy bude, zda se poškozenému soutěžiteli podaří prokázat jednání bývalého 

zaměstnance, jeho záměr a jeho důsledky, aby mohl být dovozen rozpor s generální klauzulí 

nekalé soutěže, a to zejména v otázce porušení dobrých mravů soutěže. 

 
65  European Commission. FAQ: Protection against the unlawful acquisition of undisclosed know-how and 

business information (trade secrets). 
66 ČADA, Karel In: HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví, s. 298 – 

307. 
67 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář, s. 213. 
68 PATOČKA, Radim. Obchodní tajemství - právní úprava v "novém" občanském právu a její budoucí unijní 

aspekty. 
69 BOHÁČEK, M. In: HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 
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V neposlední řadě je třeba říci, že ochrana obchodního tajemství je v rámci české právní 

úpravy na vysoké úrovni. Společně s přijetím směrnice o ochraně obchodního tajemství je však 

vhodné v rámci českého právního řádu učinit dílčí novelizace. Za přínos novely zákona o 

vymáhání práv z průmyslového vlastnictví lze považovat vložení nového ustanovení § 5a, které 

může zjednodušit určení výše peněžního vyrovnání, potažmo náhrady škody, bezdůvodného 

obohacení a přiměřeného zadostiučinění, když kritériem pro určení výše těchto plnění je výše 

licenčního poplatku.  
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3 Agresivní obchodní praktiky – nepojmenované skutkové 

podstaty 

K posouzení jednání jako nekalosoutěžního postačuje, aby byly naplněny znaky generální 

klauzule nekalé soutěže. Mezi jednání postihované výlučně dle generální klauzule nekalé 

soutěže tak mohou patřit případy, kdy se některé jednání blíží jednání charakterizovanému ve 

speciální skutkové podstatě, které však nenaplňuje skutkovou podstatu ve všech jejích znacích 

či se může jednat o jednání zcela odlišného charakteru.70 

Jako příklad agresivních obchodních praktik, naplňujících pouze znaky generální klauzule 

nekalé soutěže, lze považovat likvidaci konkurence pomocí dumpingových cen, cybersquatting 

a nepřiměřený guerilla marketing. 

3.1 Dumpingové ceny 

Agresivní praktikou, kterou se soutěžitel snaží vytlačit svého konkurenta z trhu, je 

používání tzv. dumpingových cen. Dumpingové ceny neboli ceny podnákladové, jsou ze své 

povahy velmi agresivní a jejich použití může mít pro soutěžitele fatální následky. Podstatou 

využívání dumpingových cen je skutečnost, že soutěžitel nabízí službu nebo výrobek za cenu, 

která ani nepokryje náklady. Tato cena je zpravidla výrazně nižší než u konkurence a pro 

zákazníky ve svém důsledku atraktivnější. To vede k odlivu zákazníků od konkurence 

k soutěžiteli, který dumpingových cen využívá. Vzhledem ke skutečnosti, že podstatou 

využívání dumpingových cen je soutěžení za cenu ztrátovosti, mohou si tuto taktiku po určitý 

čas dovolit pouze velcí soutěžitelé. Menší soutěžitelé nemají čas se uvedenému jednání 

zpravidla ubránit, protože nemohou na danou situaci reagovat dorovnáním cen konkurenta, 

neboť si nemohou dovolit jít do ztráty. Takovýto postup by mohl vést k jejich okamžité 

likvidaci. Větší soutěžitelé mají zpravidla prostředky na uvedené jednání reagovat a snížit 

dočasně cenu svých služeb nebo výrobků i za cenu částečné ztrátovosti, mají tedy více času se 

uvedenému jednání bránit.  

Jak již bylo řečeno, principem uvedené praktiky je snížení cen na takovou úroveň, kdy cena 

nestačí na pokrytí nákladů a dále, po určitý čas, vedení ztrátového hospodářství. Po odstranění 

konkurence soutěžitel zvýší nastavené ceny, aby ztrátu dorovnal. V rámci rozhodovací praxe 

Evropské unie jsou k posuzování dumpingových cen stanoveny dvě AKZO pravidla. První 

 
70 POKORNÁ, Jarmila; VEČERKOVÁ, Eva; PEKÁREK, Milan. Obchodní korporace a nekalá soutěž, s. 519-

524. 
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pravidlo spočívá v posouzení dlouhodobé aplikace cen, které jsou nižší než průměrné variabilní 

náklady, druhé pravidlo spočívá v posouzení cen pod průměrnými celkovými náklady, ale nad 

průměrnými variabilními náklady v situaci, kdy je cílem odstranění jiného soutěžitele. V 

druhém případě se bude hodnocení záměru posuzovat zejména s ohledem na časovou politiku 

takto nastavených cen. Smyslem je totiž umožnit soutěžiteli uvést na trh nový výrobek nebo 

služby, k čemuž může sloužit právě cílené chvilkové ztrátové hospodářství, které však přitáhne 

nové zákazníky. Pokud jsou totiž tyto zaváděcí ceny nastaveny tak, že pokrývají značnou část 

nákladů, další soutěžitel může těmto cenám zpravidla konkurovat bez toho, aby se vystavil 

dlouhodobě neudržitelným ztrátám. 71  Nadto v rámci evropského práva není vyžadována 

schopnost uhradit veškeré ztráty, ale trestat by se mělo jakéhokoliv predátorské chování, pokud 

s sebou nese riziko eliminace konkurence, bez ohledu na to, zda je společnost schopna tyto 

ztráty posléze pokrýt. Není však vyloučeno, aby uvedené bylo při rozhodování o tom, zda je 

cenová praktika predátorská či nikoli, vzato v potaz.72 

3.1.1 Využívání podnákladových cen nově vstupujícím soutěžitelem na trh 

Využívání podnákladových cen je jednou z cenových praktik, které jsou zpravidla znakem 

zneužití dominantního postavení na trhu. Je však třeba si uvědomit, že likvidaci konkurence 

pomocí podnákladových cen může využít i jiný soutěžitel než ten, který má na trhu dominantní 

postavení. Může se jednat například o nově vstupujícího soutěžitele na trh, za kterým stojí velcí 

investoři či soutěžitel, který má sice dominantní postavení, ale ne v tuzemsku, nýbrž na 

zahraničních trzích. Takový soutěžitel má vysoké příjmy a může tak sám dotovat svůj vstup na 

nový trh. Podstata této praktiky je jinak v obou případech stejná, rozdíl však můžeme sledovat 

ve způsobu, jakým se proti této praktice bránit. Zatímco v případě nově vstupujícího konkurenta 

na trh, který jako svou vstupní politiku zvolí využívání podnákladových cen bude žaloba 

směřovat na nekalou soutěž porušením generální klauzule nekalé soutěže, v případě, kdy bude 

podnákládové ceny využívat soutěžitel, který má na trhu dominantní postavení, bude zpravidla 

žaloba směřovat na zneužití jeho dominantního postavení. 

Kuča v rámci svého článku týkající se zneužití dominantního postavení uvádí následující: 

„Z povahy věci však vyplývá, že jedině soutěžitel v dominantním postavení se může dopustit 

deliktu spočívajícího ve zneužití tohoto postavení. Zatímco soutěžitel, který není dominantem, 

 
71 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 27. března 2012, sp. zn. C-209/10 (Post Danmark A/S v. 

Konkurrencerådet). 
72 WHISH, Richard; BAILEY, David. Competetion law, s. 716-718, 739-746. 
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může z pohledu soutěžního práva uplatňovat jakkoli nízké ceny, dominantní podnik takovou 

volnost nemá.“ 73  S takto striktně formulovaným názorem však nemohu souhlasit. Ačkoli 

soutěžní právo výslovně zakazuje soutěžiteli v dominantním postavení za splnění stanovených 

podmínek využívat dumpingových cen, nelze z uvedeného učinit závěr, že soutěžitel, který není 

dominantem, může uplatňovat jakkoli nízké ceny. Uvedené s ohledem na formulaci generální 

klauzule nekalé soutěže, kdy se daný soutěžitel může nastavenou cenovou politikou dostat do 

rozporu právě s touto klauzulí. České právo pracuje s pojmem dominant ve vztahu k českému 

trhu, ale je třeba brát v úvahu i situaci, kdy je soutěžitel dominantem na jiném trhu, což mu 

umožňuje při vstupu na český trh využívat stejných praktik, jako soutěžiteli v dominantním 

postavení ve smyslu ZOHS. Tedy v případě, kdy jednání takového soutěžitele nebude 

postižitelné dle ZOHS, musí být postižitelné minimálně dle generální klauzule nekalé soutěže. 

Pokud by tomu tak nebylo, došlo by k situaci, kdy stejná praktika, která je dle ZOHS zakázaná, 

by byla povolená jen díky tomu, že soutěžitel, který vstupuje na trh, není v dané chvíli 

dominantem.  

Při vstupu nového soutěžitele na trh je však třeba brát v úvahu, že se na trhu potřebuje 

prosadit a profilovat, a to bez ohledu na skutečnost, zda je dominantem v jiném státě. Aby měl 

daný soutěžitel šanci, musí spotřebitelům na trhu učinit atraktivní nabídku. Ideální cestou je 

pak zaváděcí promo akce, kdy sníží své ceny, čímž si zajistí, že spotřebitelé budou mít o 

vyzkoušení jeho služeb či výrobků zvýšený zájem (neboť bude v danou chvíli levnější než 

konkurence). Zde však zůstává otázkou, na kolik je z jeho strany takovéto snížení cen přípustné. 

Je zřejmé, že soutěžitel nemůže mít přehled o tom, jaký zisk na trhu vykazují jeho konkurenti, 

tedy nelze jeho ceny porovnávat čistě s cenami konkurence. Bude tedy nutné srovnávat ceny 

vzhledem k jeho vlastním nákladům. Srovnání s cenami konkurence se pak může projevit 

v hodnocení v té části, při které budeme posuzovat, na kolik do ztrátovosti byl soutěžitel nucen 

jít. Stejně tak je třeba vždy vzít v úvahu záměr nastavení těchto cen, tedy zda je účelem přilákání 

nových zákazníků nebo zda je účelem snaha o ovládnutí trhu. 

3.1.2 Student Agency vs. Asiana 

Případ využití podnákladových cen se odehrál mezi společností Student Agency a Asiana. 

Společnost Student Agency nasadila v reakci na nástup společnosti Asiana na trh cenovou 

praktiku, díky níž vytlačila společnost Asiana na trase mezi Prahou a Brnem z trhu. Student 

 
73 KUČA, Viktor. Jak poznat predatorní ceny? 
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Agency začala na dané trase, po nástupu společnosti Asiana na trh, jezdit za 50 Kč, a to ve dvou 

fázích. V první fázi jezdila společnost Student Agency za uvedenou cenu na všech jí 

provozovaných spojích na této trase a následně ve druhém období jezdila za tuto cenu na 

spojích, které se kryly se spoji konkurenční společnosti Asiana. Následně společnost Student 

Agency zvýšila cenu těchto jízdenek na 95 Kč.  

Úvodem je třeba uvést, že predátorské ceny se v tomto případě řešily jakožto forma 

zneužití dominantního postavení ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. e) ZOHS. Mezi sporné 

otázky patřilo vymezení relevantního trhu, charakter nastavené cenové politiky, tedy zda jsou 

ceny podnákládové nebo nikoli, dále otázka, k jakým příjmům přihlížet při posuzování nákladů 

a charakter dlouhodobosti praktikovaného jednání. Stěžejním rozhodnutím je pak rozsudek 

Krajského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2014, čj. 62 Af 27/2011-55474. 

K otázce časové aplikace cen soud uvedl, že doba aplikace predátorských cen musí být tak 

dlouhá, aby mohla vést ke sledovanému cíli, tedy k eliminaci konkurence. Soud tak ve své 

podstatě uvedl, že nelze absolutně vyjádřit dobu, po kterou lze predátorské ceny uplatňovat, 

neboť pouhé plynutí času relativní. Je vždy nutné dobu uplatňování predátorských cen 

posuzovat ve spojení s daným cílem. Tedy i velmi krátké uplatňování podnákladových cen, 

pokud povede k eliminaci jiného soutěžitele, bude považováno za nekalé jednání.  

K otázce možného obranného jednání uplatňováním nepřiměřeně nízkých cen je nutné 

zdůraznit, že soud uvedl, že soutěžiteli v dominantním postavení jsou zakázána některá jednání, 

která jsou u jiných soutěžitelů přípustná. S tím souvisí i omezená možnost různých obranných 

opatření. Soud uzavřel, že v případě, kdy je soutěžitel dominantem na trhu, nesmí být jeho 

obrana natolik agresivní, aby tím záměrně vytlačila konkurenta z trhu. Soud zde také uvedl: 

„Teprve při splnění této podmínky se podnákladová cena stává cenou predátorskou, 

nepřípustnou.“ 

Za predátorské ceny tak lze per se považovat takové ceny, které jsou nižší, než jsou 

průměrné variabilní náklady či ceny vyšší než průměrné variabilní náklady, ale nižší než 

průměrné celkové náklady za předpokladu, že záměrem soutěžitele je eliminovat konkurenci. 

V případě sporu společnosti Student Agency a Asiana bylo naplněno druhé pravidlo. K aplikaci 

podnákladových cen v uvedeném rozsudku uvedl: „Podnákladové ceny jsou ovšem u subjektů 

 
74 Proti tomuto rozsudku byla podána kasační stížnost, která však byla rozsudkem Nejvyššího správní soudu ze 

dne 17. 5. 2015, č.j. 2 As 187/2014-86 zamítnuta.  
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vstupujících na trh přípustné, neboť po určitou dobu po zahájení provozu lze zohlednit snahu o 

získání zákazníků; navíc nový subjekt v daném případě svou kapacitou (kterou sám stěžovatel 

označil dokonce za nedostatečně konkurenceschopnou) nesměřoval k výraznému ovládnutí trhu 

ve svůj prospěch.“ Je tedy zřejmé, že podnákladové ceny75 samy o sobě nemusí být ihned 

nepřípustné, pokud je s nimi nakládáno v mezích zákona a jejich cílem je krátkodobé posílení 

vlastního obchodního záměru či čistá obrana proti nekalosoutěžnímu jednání jiného soutěžitele. 

Jakmile jsou ale takovéto ceny uplatňovány s cílem eliminace jiného soutěžitele, stávají se 

nepřípustnými. Záměr eliminace konkurence byl v daném případě dovozen jak z emailové 

komunikace, kde se o této praktice výslovně hovořilo jako o způsobu reakce na vstup 

společnosti Asiana na trh, tak také skutečnost, že Student Agency uvedenou cenovou praktiku 

aplikovala výlučně na konkurujících si spojích, čímž uvedený závěr o snaze o eliminaci 

konkurence podpořila. 

Student Agency dále uvedla, že soud nezhodnotil otázku následné kompenzace ztrát. Soud 

však uvedl, že ekonomicky silný soutěžitel mnohdy ani nemusí způsobené ztráty kompenzovat. 

Pro určení charakteru cen tak soud využil výpočtu průměrných nákladů na jedno obsazené 

sedadlo na základě celkových nákladů na autobus a jednu jednosměrnou jízdenku. Při výpočtu 

zohlednil počet sedadel v daném konkrétním autobuse a stanovení průměrné obsazenosti 

autobusu. 

Uvedené rozhodnutí je důležitým podkladem pro budoucí posuzování otázky využívání 

predátorských cen. Otázkou by v daném případě bylo, jak by soud rozhodl v případě, kdyby 

neměl možnost seznámit se s interní komunikací Student Agency. Interní komunikace je 

nástrojem, který může pomoci odhalit úmysl soutěžitele ve vztahu k nastavené cenové politice. 

Je však třeba vzít v úvahu, že komunikace o konkurenci může být celkově ostrá a agresivní, 

nemusí však nutně znamenat nekalosoutěžní úmysl. V daném případě byl však problém v té 

skutečnosti, že komunikace obsahovala zřetelně identifikovatelný plán, který zdůrazňoval, že 

likvidace konkurence je bezpodmínečná i za cenu ztrát. Tato komunikace pak byla podpořena 

tím, že jednání Student Agency fakticky kopírovalo agresivní plány zachycené v komunikaci. 

Je zřejmé, že záměr Student Agency vytlačit společnost Asiana z trhu by při absenci interní 

komunikace v daném případě nebylo tak snadné dovodit, nicméně na závěrech soudu by 

uvedená skutečnost nejspíše nic nezměnila. V daném případě bylo prokázáno, že Student 

 
75 Ve smyslu cen nižších než průměrné celkové náklady. 
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Agency jezdila na konkurenčních spojích pod svými průměrnými celkovými náklady, tedy 

pouze její obrana, spočívající v tvrzení, že se jednalo o obranné jednání, by z pozice dominanta, 

neobstálo. Dovolím si dále tvrdit, že otázka časové aplikace cen, respektive závěr učiněný ve 

výši uvedeném případě, nemusí plně doléhat na otázku posuzování dumpingových cen 

z hlediska naplnění podmínek generální klauzule nekalé soutěže, neboť již samotné uplatnění 

těchto cen s úmyslem soutěžitele vyloučit, bez ohledu na jeho následnou úspěšnost, lze posoudit 

za jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže. 

3.1.3 Student Agency vs. FlixBus 

Další cenová válka proběhla mezi společnostmi FlixBus a Student Agency (autobusy nyní 

jezdí pod marketingovou značkou RegioJet). FlixBus je společností, která v České republice 

vstoupila na trh v srpnu 2017. Největším konkurentem na českém trhu je pro společnost FlixBus 

právě společnost Student Agency. FlixBus v prvních měsících jezdil stejné trasy jako Student 

Agency za podobné ceny, nicméně po několika měsících srazil své ceny na nejfrektovanějších 

trasách téměř o polovinu, a nízkou cenu držel poměrně dlouhou dobu 76 .77  Na webových 

stránkách společnosti FlixBus lze najít jízdenky do různých měst za ceny od 29 Kč. Cenová 

politika, kdy první jízdenky jsou velmi levné a posléze dochází k jejich zdražení však není 

neobvyklá. Mix těchto jízdenek ve výsledku musí pokrýt náklady na cestu. V případě 

společnosti FlixBus se však nejedná pouze o pár levných jízdenek. Navíc tyto levné jízdenky 

je možné zakoupit i na blízké termíny odjezdu (v rozsahu 14 dní). Například ke dni 26. 6. 2018 

byla dostupná jízdenka Praha – Brno na 7. 7. 2018 za 29 Kč na čas odjezdu 6:50, příjezd 9:25, 

což je i poměrně lukrativní časový horizont. 78  Společnost FlixBus navíc velmi často 

argumentuje, že jízdenky za cenu 29 Kč jsou dostupné u každého spoje pouze pro první tři 

prodané jízdenky.79 Někdy dokonce uvádí, že se jedná pouze o jedno místo.80 Toto tvrzení však 

není pravdivé, když za cenu 29 Kč systém nabízel možnost koupit, v rámci jednoho spoje, 

minimálně 6 jízdenek na trase Praha – Brno či 8 jízdenek na trase Praha - Zlín (a obdobně i u 

jiných spojů).81 

 
76 Ke dni 26. 6. 2018 bylo možné na stránkách společnosti FlixBus rezervovat autobusové jízdenky na trase Praha 

– Brno pro jednu dospělou osobu v průměru za cenu od 79 Kč, a to i na atraktivní časy. RegioJet nabízí jízdenky 

na trase Praha – Brno za cenu od 159 Kč (s kreditovou jízdenkou od 139 Kč). Eurolines například jízdenky za 

stejných kritérií nabízelo za cenu od 165 Kč. Zkoumané období bylo od 26.6.2018 do 3.7.2018.  
77 ŠINDELÁŘ, Jan. FlixBus vyzve na souboj Jančuru, vstupuje na vnitrostátní linky. 
78 Cena ke dni 26. 6. 2018, 12:03. 
79 Viz příloha č. 4. 
80 NEUFUS, Ondřej. Dumpingové ceny? Soudu se nebojíme, vzkazuje FlixBus a nasazuje nový typ autobusu. 
81 Viz. příloha č. 5 a příloha č. 6. 
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Samotný FlixBus se brání, že z jeho strany k porušování nekalé soutěže nedocházelo a 

nedochází a svou konkurenci se pomocí dumpingových cen nesnaží vytlačit. Ze strany 

společnosti FlixBus opakovaně zaznívá, že počet jízdenek za minimální ceny je omezený, což 

je do jisté míry pravda, nicméně i tak bylo teoreticky možné vykoupit celý autobus za ceny, 

které se zdá, nemohou pokrýt náklady na jeho provoz.82 Navíc je třeba uvážit, že autobus spíše 

nejezdí zcela naplněn a pokud se zpočátku místa prodávají za 29 Kč,83 je otázkou, zda je možné 

z takovéto částky uhradit náklady na provoz dané linky.84 Společnost FlixBus navíc průběžně 

vydává vouchery, o různé procentuální výši, či poskytuje různé slevy.85 Tyto slevové kupony 

jsou velice snadno dostupné o čemž svědčí i fakt, že lidé je poskytují ostatním zájemcům zcela 

bezplatně.86 Tyto běžně dostupné slevy87 pak ještě fakticky sráží cenu jízdenky, tj. dostáváme 

se i pod 29 Kč za jízdenku.  

Pomocí nastavené strategie, kterou FlixBus v České republice uplatňuje, se mu povedlo 

ovládnout jiné autobusové společnosti i v zahraničí. V Německu aktuálně FlixBus ovládá přes 

90 % místního autobusového trhu a má zde dominantní postavení, kterého dosáhl zejména tím, 

že se mu podařilo získat jeho dosavadního největšího konkurenta, a to německý Postbus.88  

FlixBus se takto dále zbavil i konkurentů jako City2City, Deinbus, Myfernbus a Megabus.89 

Nejedná se však pouze o Německo, kde se společnosti FlixBus daří ovládnout trh. Obdobná 

situace je i v dalších evropských zemích. Například v Rakousku FlixBus pohltil společnost 

Hellö, která nyní jezdí právě pod značkou FlixBus.90 V Polsku se FlixBus takto naopak zbavil 

svého největšího konkurenta PolskiBus.91 Naposledy FlixBus pohltil Eurolines a Isilines.92 

Sám FlixBus pak vlastní pouze jeden autobus, přičemž ten musí dle německého zákona vlastnit, 

aby vůbec mohl v oblasti autobusové dopravy fungovat. Autobusy, které pod značkou FlixBus 

jezdí, jsou autobusy různých autobusových společností, které pod svou značku FlixBus získal. 

 
82 Viz přílohy č. 2 a č. 3. 
83 Z přílohy č. 6 vyplývá, že se na trase o délce cca 300 km prodávalo za cenu 29 Kč minimálně 20 % jízdenek. 
84 Mezi náklady patří zejména mzdy řidičů, vjezdy do areálů autobusových nádraží a blokace stání, palivo, 

opotřebení autobusu aj. 
85 FlixBus.cz. Studenti, děti a senioři zdarma, dospělí s 25% slevou. FlixBus ke státním slevám přidává věrnostní 

bonus. 
86  Na Facebooku dokonce vznikají za tímto účelem veřejné skupiny, např. skupina „Slevy na FlixBus“ či 

zahraniční „Flixbus Voucher“ – i tyto lze využít pouze na vnitrostátní spoje v rámci ČR. Facebok.com. Slevy na 

FlixBus a Facebook.com. FlixBus voucher. 
87 Srov. Celedo. Právě teď! Flixbus rozdává v Praze poukázky na slevu 30%; dle osobní zkušenosti přátel FlixBus 

rozdává slevové poukazy i např. na Andělu v Praze, počet slev na osobu přitom není nijak omezen. 
88 LOSCH, Roland. Flixbus beherrscht den Markt mit nur einem einzigen Bus. 
89 DOLL, Nikolaus. Mit diesem Großinvestor will Flixbus unangreifbar werden.  
90 Flixbus.at. Hellö ist jetzt FlixBus. 
91 Flixbus.com. PolskiBus becomes a new FlixBus. 
92 Flixbus.cz. Vyjednávání jsou úspěšně u konce: FlixBus od skupiny Transdev kupuje Eurolines. 
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FlixBus následně ovládá především prodejní strategii jízdenek a jinak řídí provoz autobusů.93  

V kontextu výše uvedených zjištění tak mohou jednotlivé postupy naznačovat, že by 

FlixBus mohl užívat predátorských cen s cílem vytlačit svého konkurenta z trhu. Dle 

ustanovení § 2976 odst. 1 ObčZ je nekalou soutěží jednání v hospodářském styku, které je 

způsobilé přivodit ostatním soutěžitelům nebo zákazníkům újmu a které je v rozporu s dobrými 

mravy soutěže. Podmínka jednání v hospodářském styku byla v daném případě naplněna. Jak 

Společnost Student Agency, tak společnost FlixBus jsou provozovatelé autobusových linek94, 

působí na stejném trhu a jsou na tomto trhu přímými konkurenty, když nabídkou svých služeb 

oba cílí na zákazníky, kteří mají zájem o osobní přepravu. Zároveň je jednání společnosti 

FlixBus činěno se soutěžním záměrem - konkurovat Student Agency a převzít jeho zákazníky. 

Otázkou tedy zůstává, zda je jednání společnosti FlixBus v rozporu s dobrými mravy soutěže, 

a to konkrétně, zda jsou ceny využívané společností FlixBus nastaveny likvidačně nebo jsou 

tyto ceny nastaveny se záměrem jezdit za takovéto ceny dlouhodobě, respektive jezdit za 

podobné ceny bez náhlého a neodůvodněného zdražení.95 

Pokud FlixBus umí nastavit ceny na minimum, a být stále na svých linkách v kladných 

hodnotách, lze dovodit, že jeho záměr převzít zákazníky své konkurence za pomoci nízkých 

cen není v rozporu s dobrými mravy soutěže, když pouze využívá své technické výhody, kterou 

konkurence nedisponuje. Rozdíl ve Student Agency oproti společnosti FlixBus je totiž 

například v tom, že se FlixBus na rozdíl od Student Agency nezaměřuje tolik na zvýšený 

komfort svých cestujících na palubě, jako je tomu právě u Student Agency. Ta na palubách 

svých autobusů nabízí různé, z pohledu autobusové dopravy, nadstandartní služby, jako 

tiskoviny, multimediální obrazovky v sedadlech a nápoje na palubě zdarma. Student Agency 

navíc poměrně často svou flotilu obměňuje o stále novější a luxusnější autobusy. Toto všechno 

jsou značné náklady. Naopak se zdá, že FlixBus cílí spíše na „nejlevnější cestování“, což mu 

umožňuje náklady oproti Student Agency snížit. Na druhou stranu v poslední době zvýšil 

náklady i FlixBus, když v rámci svého sloganu zelené cestování investuje do snížení uhlíkové 

stopy svých autobusů.  

Pokud tedy FlixBus využívá nízké ceny tím způsobem, že je na autobusových linkách 

 
93 LOSCH, Roland. Flixbus beherrscht den Markt mit nur einem einzigen Bus. 
94 Oba soutěžitelé provozují i jiné služby na poli přepravy cestujících jako je např. vlaková doprava. 
95 Vstupní výdaje neustále mění, rostou, klesají, proto se fluktuace cen předpokládá, nicméně náhlé zdražení bez 

vazby na vnější událost by mohlo ukazovat na předchozí likvidační nastavení cen. 
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cíleně v záporných číslech, když tyto dotuje z jiných zdrojů, dá se, s přihlédnutím na časové 

období působení na tuzemském trhu konstatovat, že jeho ceny mohou být nastaveny likvidačně 

se záměrem vyloučit či pohltit konkurenci. Tento závěr podporují dosavadní poznatky o 

chování společnosti FlixBus na zahraničních trzích. Lze si položit otázku, zda při hodnocení 

chování společnosti FlixBus omezit posuzování cen pouze na daný trh nebo přihlédnout 

k celkovému nastavení cen, tedy zda by mohl mít FlixBus zájem na českém trhu jezdit za pro 

něj podnákládové ceny bez záměru zlikvidovat konkurenci. Osobně mě však nenapadá žádný 

pádný důvod, pro který by takové jednání mělo pro FlixBus smysl. 

V reakci na výše popsané zaslala společnost Student Agency společnosti FlixBus 

předžalobní výzvu, ve které vyzvala FlixBus k upuštění od nekalosoutěžního jednání. FlixBus 

se k uvedenému postupu Student Agency vyjádřil tak, že jeho výzvy považuje za protiprávní, 

když se dle jeho názoru jedná o výzvu k uzavření protiprávní kartelové dohody o cenách mezi 

konkurenty.96 K tomuto se vyjádřil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který uvedl, že 

podobné výzvy k dodržování cen jsou problematické a mohly by být skutečně posuzovány jako 

protisoutěžní dohody.97 Student Agency tak v návaznosti na uvedené podala na společnost 

FlixBus žalobu.98 Výsledkem uvedeného sporu by však nemělo být konstatování či určení 

minimální přípustné ceny, jak se snaží naznačit FlixBus, ale hodnocení, zda uvedené ceny 

společnosti FlixBus jsou nastaveny podnákladově s cílem eliminace konkurence či nikoli. 

3.1.4 Shrnutí 

Jak plyne z výše uvedené judikatury, predátorského jednání se lze dopustit i v dílčích 

oblastech působení, nemusí se jednat o celoplošné uplatňování takto nízkých cen. V rámci 

uplatňování agresivní cenové politiky je také rozhodné, zda je vázána na vyloučení konkurenta 

z trhu, pak se stává nepřípustnou, nebo zda je vázána například pouze na dobu konkurentovi 

akce, kdy je jejím hlavním cílem dočasné dorovnání konkurentových cen, či zda je jejím cílem 

pouhá obrana a snaha udržet se na trhu. Predace totiž nespočívá v tom, že soutěžitel sníží své 

ceny pod ceny konkurence, neboť potud se jedná čistě o soutěžení, predace spočívá v tom, že 

záměrně sníží své ceny pod úroveň, kdy nepokryje své vlastní náklady, a to s motivací likvidace 

či oslabení konkurence. 

Co se týká uplatňování podnákladových cen u soutěžitele, který nově vstupuje na trh, měl 

 
96 Flixbus.cz. Společnost FlixBus se veřejně distancuje od protiprávních výzev konkurence. 
97 Uohs.cz. Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické. 
98 Regiojet.cz. RegioJet podal žalobu na Flixbus kvůli dlouhodobě nekalosoutěžnímu jednání. 
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by být soud, dle mého názoru, v případě rozhodování o využívání takovýchto cen, 

benevolentnější, neboť se jedná o konkurenta nového, neznámého, v jehož prospěch nehraje 

důvěra jeho stávajících zákazníků.99 Samozřejmě pouze potud, pokud je z časového hlediska 

aplikace těchto cen stále akceptovatelná a soutěžitel tak nejedná dlouhodobě. 

Kromě faktu, kdy uplatňováním podnákladových cen dochází k narušování hospodářské 

soutěže a vytváří se bariéra při vstupu jiných soutěžitelů na trh, má uvedená situace negativní 

dopad i na spotřebitele. Princip využívání predátorských cen totiž zpravidla spočívá na jednání, 

kdy po vytlačení konkurenta z trhu dochází ke zvýšení cen, neboť tento soutěžitel potřebuje 

pokrýt vzniklé ztráty. Dá se jistě spekulovat o tom, že uvedená praktika může být pro koncové 

uživatele ve výsledku spíše pozitivní, neboť soutěžitel, který uplatňuje takovou cenovou 

politiku ji nemůže uplatňovat dlouhodobě a v době, kdy bude oslaben po cenovém boji může 

přijít jiný konkurent, který ho stejnou praktikou může vytlačit. S tímto názorem však nelze 

souhlasit. Z pohledu koncového zákazníka je možná v určitých ohledech tento názor na místě, 

nicméně svou pozornost nelze upomínat pouze na důsledek pro koncové spotřebitele, ale je 

třeba také zohlednit důsledky, které má uvedené jednání pro ostatní soutěžitele. Ochrana 

spotřebitele je jistě důležitou kapitolou, které je třeba věnovat pozornost, nicméně nelze tak 

činit na úkor ostatních soutěžitelů. Takovéto cenové praktiky totiž soutěžitele velmi poškozují 

a dostávají je do obrovských ztrát, které se velice těžko dorovnávají. Jednání také může vést 

k úplné likvidaci konkurenta. Zájem koncového spotřebitele však, dle mého názoru, nelze 

podporovat na úkor likvidace soutěžitele. 

3.2 Agresivní formy guerilla marketingu 

Guerilla marketing je nekonvenční formou propagace, jehož hlavním znakem je vysoká 

intenzita efektu kampaně, a to za použití minimálních finančních prostředků. Guerilla 

marketing ale nemusí vždy nutně znamenat nekalosoutěžní jednání. Naopak guerilla marketing, 

pokud je užíván v dovolených mezích, je velice účinnou a levnou formou propagace. 

Nekalosoutěžním jednáním se stává ve chvíli, kdy překročí meze dobrých mravů soutěže 

například tím, že začne agresivně útočit na svého konkurenta či na něm parazitovat. 

3.2.1 Vodafone vs. T-Mobile a O2 

Příkladem agresivního guerilla marketingu v České republice je spor mezi společností 

 
99  Podnákladových cen ve smyslu druhého AKZO pravidla, tj. uplatňování cen pod průměrnými celkovými 

náklady, ale nad průměrnými variabilními náklady. 
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Vodafone a společnostmi T-Mobile a O2. Jádrem sporů bylo umisťování sobích paroží 

společností Vodafone na billboardy a podobné reklamní nosiče či budovy vlastněné či pronajaté 

konkurencí. Společnost Vodafone tak navazovala na svou televizní reklamní kampaň, ve které 

vystupovaly čivavy se sobími parohy, které měly symbolizovat falešné a klamavé nabídky 

konkurence.  

Naplnění podmínky rozporu s dobrými mravy soutěže shledal soud zejména ve 

skutečnosti, že společnost Vodafone využila pro svou vlastní reklamu, která navíc byla 

zlehčující, reklamní plochy, které si pronajali její konkurenti. Společnost Vodafone si tak 

udělala masivní a virální kampaň za zcela minimální vklad, když hlavní finance na pronájem 

reklamních ploch pro svou reklamu vynaložili zmínění konkurenti a prosazovala se tak na jejich 

úkor, neboť umístěním sobích paroží na reklamních plochách, dávala jejich reklamě zcela jiný 

význam, a sobě naopak přisuzovala význam opačný. 

Hlavní význam při posuzování otázky rozporu s dobrými mravy soutěže pak spočíval právě 

té skutečnosti, že společnost Vodafone ke své prezentaci zneužila reklamní plochy konkurence 

k vlastnímu prospěchu. K tomu je též třeba přičíst i rozsáhlou marketingovou kampaň 

spočívající ve spuštění televizních spotů, který dal umisťovaným parohům zamýšlený význam 

a zajistil v povědomí spotřebitelů spojitost právě se společností Vodafone. Jestliže se tak 

společnost Vodafone bránila tím, že umístila reklamu pouze na 2 dny, přihlédl soud i k formě, 

kterou společnost pro propagaci zvolila, a to formu guerilla marketingu, který pro svou 

provokativnost a kontroverzi je dostatečně agresivní formou, k jejímž účinkům stačí i tak krátká 

doba, jako jsou zmíněné 2 dny. To se potvrdilo i zvýšeným zájmem médií nejen ihned, co byla 

reklama umístěna, ale také posléze tím, že i několik let poté měla tato reklama kýžený efekt (a 

jisté dozvuky lze sledovat i dnes).100 Soudy v této věci uvedly zajímavý příměr, že  zmíněné 

jednání společnosti Vodafone je stejné, jako kdyby reklamu částečně přelepila a pozměnila, a 

to i přesto, že dané parohy do zmíněných billboardů buďto vůbec nezasahovaly nebo pokud 

ano, tak zakrývaly žádné nebo naprosto minimální množství textu.101  

 
100 Sama mluvčí společnosti Vodafone uvedla: „S parožím, nebo bez, jsme rádi, že tato kampaň díky neustálému 

připomínání ze strany konkurence vstoupila do historie.“ POSPÍŠIL, Adam. Vodafone se opět musí omluvit za 

parohy. Tentokrát však bez parohů. 
101 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 2013, sp. zn. 23 Cdo 3893/2010; rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 27. července 2012, sp. zn. 23 Cdo 3704/2011 a rozsudek Vrchního soudu ze dne 16. března 2010, sp. zn. 3 

Cmo 284/2009. 
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3.2.2 Shrnutí 

Obecně lze říci, že při použití guerilla marketingu, se soutěžitel může snadno dostat do 

rozporu s dobrými mravy soutěže právě pro jeho mnohdy útočnou povahu. Krátké časové 

působení dané reklamní kampaně není v daném případě relevantní, neboť nečekanost, údernost 

a náhlý ústup jsou průvodními znaky guerilla marketingu. Pokud navíc soutěžitel zneužije pro 

svou vlastní propagaci prostředků konkurence, lze téměř s jistotou říci, že se dostane do rozporu 

s dobrými mravy soutěže, neboť takovéto jednání je minimálně neetické. Pro doplnění, jak 

například může vypadat guerilla marketing, který není nekalou soutěží, je příklad „fake news“ 

vypuštěné společností Alza, kdy vypustila do světa zprávu, že si někdo nechal za nový telefon 

vytetovat „Alzáka“. Během 2 dní, tedy do doby, než Alza prohlásila, že se jednalo pouze o 

vtípek, tato zpráva vyvolala množství reakcí a k Alze přitáhla vytouženou pozornost.102 

3.3 Cybersquatting  

Praktiky soutěžitelů, včetně těch agresivních, se s postupem času přesouvají také do 

prostředí internetu. Příkladem takovéto praktiky je cybersquatting, který lze vnímat jako formu 

zabraňovací soutěže. Podstatou cybersquattingu může být cílené zabrání doménového jména, 

čímž dojde k vyloučení možnosti registrace tohoto jména pro jiného soutěžitele, případně 

registrace obdobného doménové jména tomu, které již užívá jiný soutěžitel. 

Spekulativní zabrání domény za účelem jejího následného převodu na jiného soutěžitele je 

hojně využívanou formou cybersquattingu, jejíž smyslem je následný prodej této domény za 

vysokou částku, čímž si spekulant zajistí zisk.103 Registrace domény, která se nápadně podobá 

jiné doméně, která je v prostředí internetu již známá, může spočívat v parazitování na původní 

zavedené doméně či ve snaze těžit z chybovosti lidí při zadávání domény (zejména pokud se 

pokouší napsat adresu webové domény z hlavy, či pokud zadávají doménu v rychlosti). Takto 

registrovaná doména se od originální domény liší pouze v minimálních znacích. Registrovaná 

doména tak může mít podobu naprosto totožné domény pouze s jinou koncovkou (.cz vs .com), 

či lehké modifikace původní domény (prikladpriklad.cz vs priklad-priklad.cz) a obdobně.  

3.3.1 Ochrana obchodní firmy vs. doménové jméno 

 

Otázkou vztahu obchodní firmy a doménového jména se zabýval rozsudek Vrchního soudu 

v Praze ze dne 10. srpna 2004, sp. zn. 3 Cmo 293/2003. Vrchní soud dovodil, že právo užívat 

 
102 HRON, Lukáš. Mohla to být šílenost léta. Alza si však z lidí i médií jen vystřelila. 
103 POLČÁK, Radim. Nekalosoutěžní agrese na internetu. 
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obchodní firmu i ochrannou známku náleží soutěžiteli i v rámci internetu. Toto vychází ze 

skutečnosti, že spotřebitel předpokládá, že daný soutěžitel bude na internetu vystupovat pod 

svou obchodní firmou. Spotřebitel tak v prostředí internetu zadá obchodní firmu daného 

soutěžitele a bude předpokládat, že webová stránka, která se mu otevře, je jeho stránkou. 

Uvedený závěr však nelze vykládat v tom smyslu, že daný soutěžitel má v prostředí internetu 

automatickou rezervaci domény ve znění své obchodní firmy. V rámci posuzování se vždy bude 

sledovat i záměr registrátora příslušné domény či ospravedlnitelný důvod k registraci 

doménového jména v tomto znění.  

Obdobný případ též řešil Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 25. dubna 2007, 

sp. zn. 3 Cmo 461/2006. Spor se týkal spekulativní registrace doménového jména kaufland.cz, 

kdy rušitel zaregistroval uvedenou doménu, přičemž na ní nepřidal žádný obsah. Soud při svém 

rozhodování vzal v úvahu tu skutečnost, že žalobce byl významným subjektem na zahraničních 

trzích, přičemž se dala předpokládat jeho expanze i na český trh, kde byl dán předpoklad, že 

zaujme významné místo na trhu, a tedy že se bude prezentovat i na internetu pod označením 

„kaufland“ a to v národní doméně .cz. Dalším výrazným argumentem soudu bylo, že z jednání 

žalovaného je zřejmé, že neregistroval doménové jméno v dobré víře a chybí mu jakýkoli 

právní důvod k volbě tohoto označení, a to s ohledem na dlouhodobou pasivitu rušitele a 

časovou souslednost registrace domény a vstupu žalobce na český trh. Právo žalobce na 

doménové jméno pak soud také dovozoval z jeho dlouhodobého užívání a nepřímo i z práva 

firemního a známkového.104  

Vzhledem ke všem konsekvencím registrace uvedené domény, je rozhodnutí soudu 

smysluplné. Lze si však představit situaci, kdy by takto jednoznačný závěr nebylo jednoduché 

dovodit. Samotné označení „kaufland“ je ve své podstatě velmi obecné, když se jedná o 

složeninu dvou německých slov, jehož ospravedlnitelné užívání si dovedu představit při 

podnikatelské činnosti a následné prezentaci výrobků na internetu spočívající v prodeji oblečení 

či prodeji různorodého zboží. Germanismy jsou v rámci českého jazyka využívány poměrně 

běžně, tedy ani z tohoto hlediska se uvedené nevymyká105. Co se týká časové souslednosti 

registrace uvedeného doménového jména, toto sice bylo zaregistrováno až po vstupu soutěžitele 

na trh, na druhou stranu tento soutěžitel byl na trhu téměř rok, než si rušitel doménové jméno 

 
104 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 25. dubna 2007, sp. zn. 3 Cmo 461/2006 In: MACEK, Jiří. Rozhodnutí 

ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže: II. díl, s. 298 – 303. 
105 Ostatně jedním z běžně využívaných slov je právě i slovo „kauf“. 
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zaregistroval. Pokud soud argumentoval, že byl soutěžitel „představitel významného 

zahraničního subjektu“, pak se stejným způsobem dá předpokládat, že si takovýto subjekt 

doménové jméno neprodleně zaregistruje, což neučinil. 

3.3.2 Podobnost doménových jmen 

Dalším významným rozhodnutím je rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4. května 

2007, sp. zn. 3 Cmo 441/2006, který se v kontextu ochrany doménového jména zabýval její 

ochranou z hlediska nároku registrace obdobných doménových jmen. Vrchní soud v dané věci 

uvedl, že z titulu vlastníka obchodní firmy nelze dovozovat právo na držení většího množství 

domén, které jsou z větší části shodné se zněním obchodní firmy. Tento závěr souvisí 

s pohledem na průměrného uživatele internetu, který počítá s tím, že takovýto uživatel internetu 

je srozuměn se specifiky tohoto prostředí a skutečností, že musí být v rámci tohoto prostředí 

obezřetnější. Vrchní soud tak uzavřel, že za doménové jméno, které bude zasahovat do práv 

k obchodní firmě, lze považovat pouze takové jméno, které použije pro vyhledání soutěžitele 

průměrný uživatel internetu. Zpravidla se tak bude jednat o označení, které přímo kopíruje 

obchodní firmu soutěžitele. Tato skutečnost však nevylučuje možnost domáhat se ochrany 

z titulu porušení nekalé soutěže, respektive pro naplnění podmínek generální klauzule nekalé 

soutěže. Domnívám se, že právě takovýmto případem je rozdíl doménového jména, který 

spočívá jako zde v rozdílu pomlčky v doménovém jméně. To samozřejmě za předpokladu, že 

k obsazení tohoto jména dojde se soutěžním záměrem, který by bylo možné dovodit například 

v situaci, kdy by soutěžitel nabízel obdobné výrobky jako poškozený soutěžitel, stránky by 

jinak připomínaly stránky poškozeného soutěžitele a podobně. 

3.3.3 Shrnutí 

Při rozhodování sporů o doménové jméno hraje důležitou roli dobrá víra registrátora, která 

je podpořena jeho zájmem využívat doménu pro své podnikatelské účely. Dobrá víra se bude 

zpravidla obtížněji dokazovat tam, kde dojde k obsazení domény velkého soutěžitele či tam, 

kdy k registraci domény dojde v blízké době po vstup tohoto soutěžitele na český trh. Obecně 

se vychází ze skutečnosti, že soutěžitelé pro svou propagaci na internetu budou chtít využít 

doménové jméno, které je pro ně význačné, respektive budou chtít registrovat doménové jméno 

alespoň pod význačnou částí svého podnikatelského jména, respektive obchodní firmy, tedy 

pokud pro své podnikání registrují doménu jiného znění, budou muset prokázat, proč zvolili 

právě doménu tohoto znění. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že užívání internetu pro 

svou vlastní propagaci je dnes naprostou samozřejmostí a nově vznikající podnikatelé by tak 
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měli na registraci doménového jména myslet už při samotném vzniku svého podnikání. 

Vzhledem k samozřejmosti fungování a prezentování činnosti na internetu tak otázku registrace 

doménového jména vnímám obdobně, jako když vznikající podnikatelé automaticky registrují 

ochranné známky.  

Registrace doménového jména není na vzniku společnosti či zisku podnikatelského 

oprávnění nijak závislá, jeho registrace by tak ideálně měla být jedním z prvních kroků. 

Doménové jméno lze za minimální náklady držet i bez toho, aby na stránce byl umístěn jakýkoli 

obsah (například, než dojde k vzniku předmětné společnosti). Pokud takovéto držení 

doménového jména není spekulativní, ale preventivní, pak nemůže být v rozporu s dobrými 

mravy soutěže. Je však třeba upozornit, že v případě preventivní blokace doménového jména 

(kdy na danou webovou adresu nebude umisťován žádný obsah), může nastat situace, kdy se 

jiný podnikatel s podobnou obchodní firmou bude domáhat zdržení se užívání takového jména. 

Ve prospěch preventivního držitele doménového jména však můžou hrát faktory jako doba 

registrace doménového jména, shoda s obchodní firmou podnikatele nebo výrazným prvkem 

obchodní firmy podnikatele. 
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4 Prostředky ochrany ve vztahu k úpravě agresivních obchodních 

praktik 

Český právní řád rozlišuje dvě základní větve ochrany proti nekalé soutěži – 

soukromoprávní a veřejnoprávní. Obranu proti nekalé soutěži upravují v rámci občanského 

zákoníku pouze dvě procesněprávní ustanovení, a to ustanovení § 2988 a 2989 ObčZ. Jak již 

bylo uvedeno, hmotněprávní úprava nekalé soutěže je závislá zejména na její interpretaci soudy. 

Obdobně i procesněprávní ustanovení nechávají soudům dostatek prostoru pro jejich 

diskreci.106   

Další možností je obrana v rámci trestního práva, která doplňuje právní předpisy vztahující 

se k jednotlivým oblastem hospodářské soutěže. Zejména se jedná o ustanovení § 248 TZ, které 

zopakováním vybraných skutkových podstat dává poškozenému soutěžiteli možnost tyto 

vybrané skutkové podstaty stíhat také pomocí prostředků trestního práva.  

4.1 Jednání naplňující pouze znaky generální klauzule nekalé soutěže a 

trestní právo 

Výše bylo uvedeno, že po mocí ustanovení § 248 TZ nelze postihnout všechna 

nekalosoutěžní jednání, a to zejména jednání, které naplňuje pouze znaky generální klauzule 

nekalé soutěže. Uvedené vyplývá přímo ze znění ustanovení § 248 odst. 1 TZ, které říká: „Kdo 

poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži dopustí“ 

přičemž následuje výčet devíti pojmenovaných skutkových podstat specifikovaných v 

občanském zákoníku. Výčet je taxativní.  

Nabízí se otázka, proč trestní zákoník obsahuje taxativní výčet praktik a proč mezi 

uvedenými praktikami není uvedeno i jednání spočívající pouze v naplnění znaků generální 

klauzule nekalé soutěže. Obecně není důvod pro to, aby trestní zákoník z postihu vylučoval 

praktiky postihované pouze dle generální klauzule nekalé soutěže, neboť i ty mohou ve svém 

důsledku značně narušit hospodářskou soutěž a poškodit jiné soutěžitele (potažmo spotřebitele). 

Mohou mít stejnou i vyšší intenzitu jako jednání vyjmenovaná v rámci ustanovení § 248 TZ. 

Pokud se však na ustanovení § 2976 odst. 1 ObčZ podíváme optikou zásad trestního zákoníku, 

pak zjistíme, že v tomto ohledu nemůže samotná generální klauzule obstát. Konkrétně zde lze 

spatřovat rozpor s požadavkem na určitost skutkových podstat trestného činu. Generální 

 
106 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář, s. 246-247. 
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klauzule totiž postihuje neurčitý, předem nedefinovaný počet možných jednání a nemůže tak 

dostát přísným požadavkům trestního práva na určitost závadných jednání. Jeví se tak jako 

vhodné výčet nekalých praktik v občanském zákoníku postupně rozšířit o další, opakující se 

závadná jednání tak, aby i tato mohla být přenesena do ustanovení § 2976 odst. 1 TZ a následně 

mohla být postižitelná i pomocí institutů trestního práva. Uvedené má však smysl pouze u těch 

jednání, které mohou dosahovat takové intenzity, aby bylo spravedlivé je pomocí institutů 

trestního práva postihovat. Uvedené si dovedu představit u nekalé soutěže pomocí využívání 

dumpingových cen. 

4.2 Předběžné opatření a jeho efektivita v řízeních z nekalé soutěže 

Vydávání předběžného opatření ve sporech z nekalé soutěže se jeví jako účinná a efektivní 

obrana, neboť vzhledem k povinnosti soudu rychle o podaném návrhu rozhodnout ve své 

podstatě zajišťuje téměř okamžitou reakci na probíhající nekalosoutěžní jednání a zajišťuje 

danému soutěžiteli čas podat samotnou žalobu. Problém, který se však k vydávání předběžných 

váže, je především otázka správné a přesné formulace návrhu na vydání předběžného opatření, 

a to zejména v otázce jeho určitosti, konkrétnosti a vymezení činnosti, která je v rozporu 

s normami nekalé soutěže.  Soutěžitel zpravidla není schopný postihnout všemožné formy 

nekalosoutěžního jednání a pro formulaci petitu zvolí formu, které se druhý soutěžitel aktuálně 

dopouští. Ve výroku však nemůže zaznít formulace „a obdobně“, tedy pokud soutěžitel 

v některých znacích pozmění své jednání, vydané předběžné opatření bude bezpředmětné. 

Dalším úskalím je také nejistota, která se k vydání předběžného opatření váže, neboť se jedná 

o poměrně značný zásah do práv dané osoby a soudy jsou při vydávání předběžných opatření 

zdrženlivé. V rámci pozdějšího soudního řízení pak může být rozhodnuto, že takové jednání 

vůbec nebylo jednáním nekalosoutěžním a bude třeba se vypořádat s neoprávněně vydaným 

předběžným opatřením.107  

Související problematikou je i otázka svépomoci. V případě využívání svépomoci může 

soutěžitel špatně odhadnout, zdali bude jednání rušitele označeno za nekalosoutěžní, což bude 

mít ve svém důsledku vliv na posuzování otázky oprávněnosti této obrany. Aby byla obrana 

svépomocí přípustná, musí směřovat proti neoprávněnému zásahu, tedy musí směřovat proti 

nekalosoutěžnímu jednání rušitele. Stejný problém může nastat i v otázce trvání útoku či 

bezprostřední hrozby útoku. O. Hruda k tomuto uvádí příklad s vylepováním plakátů, když 

 
107 ONDREJOVÁ, Dana. Předběžné opatření ve sporech z nekalé soutěže. 
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v době po vylepení plakátů v podstatě dojde k ustálení stavu. Osobně se přikláním k názoru, že 

neoprávněný zásah trvá i v době, kdy jsou dané plakáty vylepeny. Trvající zásah pak spatřuji 

ve skutečnosti, že vylepené plakáty v podstatě neustále útočí na jiného soutěžitele a dokud 

nebudou odstraněny, nedojde k nastolení požadovaného klidovému stavu.108  S ohledem na 

uvedená problematická místa, tak soutěžitel může využít institutu svépomoci, protože se bude 

domnívat, že jej využívá oprávněně, avšak ve skutečnosti některá z podmínek pro využití 

svépomoci chybí.  

4.3 Problematika ochrany obchodního tajemství 

Poněkud problematická je otázka zdržovacího nároku ve vztahu k ochraně obchodního 

tajemství. Judikatura se kloní k závěru, že obchodní tajemství je specifické ve své 

jednorázovosti. Jakmile jednou dojde k jeho vyzrazení, zákon jej přestává považovat za 

obchodní tajemství, a v důsledku toho již takovýmto informacím nepřiznává požadovanou 

ochranu.  Předpokladem úspěšného uplatnění zdržovacího nároku je totiž trvání stavu. V době 

podání žaloby tak musí závadný stav trvat, či musí alespoň hrozit nebezpečí, že by v budoucnu 

mohlo dojít k opakování závadného jednání. Vzhledem k výše uvedenému však nelze 

podmínku trvání stavu naplnit. D. Ondrejová k tomuto uvádí, že případem, kdy je možné si 

představit ochranu obchodního tajemství pomocí zdržovacího nároku je situace, kdy dojde 

k rozfázování jednání rušitele, tedy dojde k postupnému vyzrazování obchodního tajemství.109 

Zde však spatřuji problém v prokazování skutečnosti, že nekalosoutěžně jednající soutěžitel své 

jednání rozfázoval, tedy na základě jakých skutečností bude možné dospět k závěru, že  

soutěžitel hodlá obchodní tajemství vyzrazovat postupně a nikoli že jeho záměrem bylo vyzradit 

pouze část obchodního tajemství. 

Otázkou je, zda tento postoj bude zachován i nadále. Nově přijatá směrnice o ochraně 

nezveřejněného know-how a obchodního tajemství totiž v článku 10, týkajícího se předběžných 

a zajišťovacích opatření, výslovně stanoví členským státům povinnost zajistit, aby příslušné 

soudní orgány mohly údajnému rušiteli nařídit mimo jiné předběžné opatření spočívající 

v předběžném ukončení nebo případně předběžném zákazu využívání nebo zpřístupňování 

obchodního tajemství. Mohl by se tak zvýšit počet vydávaných předběžných opatření v této 

oblasti. Obdobně článek 12 a zde uvedená nápravná opatření, kdy jedním z opatření je ukončení 

 
108 HRUDA, Ondřej. Svépomoc v právu proti nekalé soutěži. 
109 ONDREJOVÁ, Dana Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář, s. 221-222.  
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nebo zákaz využívat nebo zpřístupňovat obchodní tajemství či zákaz vyrábět, nabízet, uvádět 

na trh nebo používat výrobky porušující obchodní tajemství. Domnívám se tak, že by se nadále 

mohla ochrana obchodnímu tajemství poskytovat potud, pokud nevejde ve všeobecnou 

známost.  

4.4 Nárok na převod doménového jména 

V České republice jsou zásady registrace doménových jmen upraveny prostřednictvím 

pravidel vydávaných sdružením CZ.NIC.110 V článku 4 jsou uvedeny podmínky pro registraci 

domény, přičemž z bodu 4.2. je patrné, že registrace domény se provádí na principu „first come, 

first served“. V bodě 18 sdružení CZ.NIC uvádí, že zruší delegaci, anebo registraci 

doménového jména, či toto převede na jinou osobu, pokud tak stanoví vykonatelné rozhodnutí, 

a to bez ohledu na to, zda toto sdružení bylo účastníkem sporu. V případě, kdy dojde ke zrušení 

registrace dle výše uvedeného postupu, neumožní sdružení, v souladu s článkem 19, registraci 

shodného doménového jména po dobu 1 měsíce jiné osobě než té, která se domáhala zrušení 

registrace tohoto doménového jména, případně třetí osobě, na kterou toto právo převedla. Další 

možností, kterou správce domén, sdružení CZ.NIC, nabízí, je možnost blokace doménového 

jména po dobu, po kterou běží spor o toto doménové jméno. Principem této blokace je 

znemožnění jejího zrušení nebo převedení na třetí osobu.111  

Výrazným rozhodnutím v otázce pojetí doménových jmen a s tím spojené možnosti jejich 

převodu je rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. dubna 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010.  

Před vydáním tohoto rozhodnutí soudy běžně v rámci přiznávaných nároků ukládaly povinnost 

porušující straně převést na žalující stranu doménové jméno. Nejvyšší soud však změnil pohled 

na otázku převoditelnosti doménového jména, když uvedl: „nárok na převod nemá oporu 

v hmotném právu a není založen ani na žádném smluvním ujednání“. Nejvyšší soud ve svém 

rozhodnutí vyslovil názor, že právo k doméně nemůže být právem vlastnickým, neboť nejde o 

věc v právním smyslu, když jde v podstatě jen o slovní či jinak přijatelné vyjádření kódové 

technické identifikace počítače, případně skupiny počítačů v síti. Tento názor však Nejvyšší 

soud učinil za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Současný občanský zákoník 

je však v označení věcí poněkud přívětivější, když dle ustanovení § 489 ObčZ je věcí v právním 

smyslu vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Dle ustanovení § 496 odst. 2 ObčZ 

 
110 NIC.cz. Pravidla registrace jmen domén v ccTLD .cz (s účinností od 25. 5. 2018). 
111 NIC.cz. Pravidla registrace jmen domén v ccTLD .cz (s účinností od 25. 5. 2018). 
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jsou nehmotné věci práva, jejichž povaha to připouští a jiné věci bez hmotné povahy, přičemž 

doménové jméno lze označit právě za věc bez hmotné povahy. Ústavní soud ve svém usnesení 

ze dne 6. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 2912/12 dále uvedl, že mezi majetková práva, ve smyslu 

čl. 11 LZPS, mohou patřit i některá práva a zájmy, jako je například právo k doménovému 

jménu, přičemž uvedl, že doménové jméno je majetkem ve smyslu čl. 11 odst. 1 LZPS a čl. 1 

Dodatkového protokolu k Úmluvě.  

Ještě před vydáním výše zmíněného rozhodnutí Vrchní soud v Praze, ve svém rozsudku ze 

dne 4. června 2007, sp. zn. 3 Cmo 23/2007 vyjádřil názor, že uplatnění nároku na převod 

doménového jména je svou povahou nárokem na odstranění závadného stavu, jestliže jsou tak 

v řízení naplněny podmínky proto, aby mohlo být tomuto nároku vyhověno (tedy zejména, že 

závadný stav byl založen právě registrací a užíváním příslušné domény), pak může být tímto 

nárokem i převod doménového jména. Je tedy třeba, aby žalobce nárokoval po žalovaném 

odstranění závadného stavu, způsobeného registrací a držením doménového jména a zároveň, 

aby byl dalším žalovaným příslušný registrátor, kterému bude uložena povinnost doménové 

jméno převést. Soud k uvedenému uvedl: „Tento závěr dopadá i na povinnost, ukládanou 

druhému žalovanému jen proto, že podle platných pravidel registrace doménových jmen, jež 

jsou součástí smlouvy uzavřené mezi prvním žalovaným a druhým žalovaným, je – jak plyne i z 

jeho postavení – oprávněn vlastní změnu v osobě držitele domény technicky provést a 

zajistit.“112  

Navíc, co se týká smluvního základu při registraci doménových jmen, podstatou uzavírané 

smlouvy je především zajištění registrace a správy domény. Registrátor domény nevyjadřuje 

úmysl jednat s doménou jako vlastník a atributy vlastnického práva vykonává držitel 

doménového jména. Držitel rozhoduje o tom, jak bude doménové jméno vypadat, rozhoduje o 

tom, co bude na webu pod doménovým jménem umístěno, sám se o obsah webu stará, případně 

sám pověřuje jiné osoby, aby se o obsah webu staraly. Stejně tak je to právě držitel domény, 

který rozhoduje o jejím prodeji či převodu na jinou osobu. Držitel domény je navíc ten, kdo za 

ní odpovídá a kdo odpovídá za obsah na ní umístěný. V této souvislosti je třeba poukázat i na 

již jednou zmíněný bod 18 pravidel registrace jmen domén, který uvádí: „Sdružení CZ.NIC 

zruší delegaci a nebo registraci Jména domény, Jméno domény převede na jinou osobu a 

pozastaví možnost převodu Jména domény na jinou osobu, pokud tak stanoví vykonatelné 

 
112 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4. června 2007, sp. zn. 3 Cmo 23/2007 In: MACEK, Jiří. Rozhodnutí 

ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže: II. díl, s. 309 – 312. 



 

 
56 

rozhodnutí, a to i v případě, že sdružení CZ.NIC samo nebylo účastníkem řízení (nebo řešení 

sporu), ve kterém bylo takové rozhodnutí vydáno.“113 Je tak zřejmé, že samotný registrátor 

domén počítá s variantou soudního převodu jména, proto nic nebrání v aplikaci rozsudku 

Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 23/2007. Stejně tak rozsudek Městského soudu v Praze 

ze dne 24. 11. 2006, sp. zn. 19 Cm 197/2004 ve svém rozhodnutí uvádí: „z rozhodovací praxe 

je soudu známo postavení žalovaného jako registrátora a správce domén a povinnost uložená 

mu soudním rozhodnutím je určena Pravidly registrace doménových jmen v doméně .cz, jimiž 

se řídí účastníci takové registrace.“ S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a zejména 

v kontextu skutečnosti, že dle občanského zákoníku je doménové jméno věcí, zaujímám názor, 

že by rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. dubna 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010, mělo 

být překlenuto.

 
113 CZ.NIC. Pravidla registrace jmen domén v ccTLD .cz. 
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Závěr  

Jak již bylo několikrát zmíněno, naše právní úprava s pojmem agrese ve vztahu 

k soutěžitelům přímo nepracuje. Agrese je totiž nedílnou součástí soutěžního jednání, a proto 

je zřejmě její bližší specifikace v rámci právní úpravy záměrně opomenuta. 114  Agrese je 

prvkem, který se v naší společnosti objevuje dennodenně a je naší přirozenou součástí. Agrese 

obecně může značit svým způsobem dravější či hodně svérázný způsob řešení nastalých situací, 

není však nutně nežádoucím jevem. Schopnost pracovat s vlastní agresí, je naopak jedním ze 

způsobů, který může odlišit úspěšné soutěžitele od těch méně úspěšných. Soutěžitel, který 

neumí využít přirozenosti agrese, která je spjata i s průbojností, má ztíženou pozici při rozvoji 

svého podnikání oproti těm soutěžitelům, kteří se nebojí s agresí pracovat a nebojí se mnohdy 

volit svérázná řešení. Pokud je tak agrese využívána jako prostředek zlepšení či vlastního 

rozvoje bez toho, aniž by byl poškozován někdo jiný, je v rámci hospodářské soutěže žádoucí. 

Přirozená agrese podporuje dravost, která nutí soutěžitele v boji se svou konkurencí například 

zlepšovat své technologie, díky kterým sníží své výrobní náklady a zlepší kvalitu svých 

výrobků, z čehož ve výsledku budou profitovat i samotní spotřebitelé. Zdravá míra agrese tak 

podporuje soutěžitele v jejich snaze o překonání konkurence tím způsobem, že sami začnou 

překonávat své limity. Agrese se však může v závislosti na různých faktorech stupňovat, až 

přeroste do té míry, kdy již není žádoucí. Toto specifikum soutěžních vztahů reflektuje i česká 

právní úprava nekalé soutěže, když každé soutěžní jednání podléhá přezkumu z hlediska 

naplnění podmínek generální klauzule nekalé soutěže, jež zejména svým požadavkem na rozpor 

s dobrými mravy soutěže může pružně reagovat na specifika daného případu a rozlišovat 

přípustnou míru agrese pro každé dílčí jednání.  

V rámci zkoumání podmínky rozporu s dobrými mravy soutěže je třeba klást důraz na fakt, 

že dobré mravy soutěže dovolují soutěžiteli zpravidla více než dobré mravy, a to zejména 

s ohledem na onu specifičnost soutěžního prostředí. Stejně tak se budou projevovat u každé 

jednotlivé skutkové podstaty v jiné intenzitě. Do rozporu s dobrými mravy soutěže se soutěžitel 

automaticky nedostane již jen tím, že by jednal svým způsobem agresivně, soutěžně průrazně 

či důrazně nebo tím, že by způsobil druhému soutěžiteli újmu, pokud se tak bude dít poctivým 

a akceptovatelným způsobem a způsobená újma, která se k uvedenému váže, bude způsobená 

tím, že se soutěžitel dokázal čestně prosadit na úkor jiných. Obecně se do rozporu s dobrými 

 
114 Rozdílný postoj však nalezme ve vztahu právní úpravy vůči spotřebitelům, kde je úloha agrese výslovně 

zakotvena a upravena, konkrétně v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
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mravy soutěže dostane soutěžitel až v momentě, kdy bude jednat v rámci hospodářské soutěže 

nečestně, nepoctivě, a to například zneužívám jiných soutěžitelů či jejich výrobků.  

V případě skutkové podstaty zlehčování nebude za souladné s dobrými mravy soutěže 

považováno rozšiřování nepravdivých informací o jiném soutěžiteli, a to ani v případě, kdyby 

takovýto soutěžitel tyto informace rozšiřoval omylem. Rozšiřování nepravdivých informací je 

samo o sobě agresivním jednáním. V případě rozšiřování zlehčujících pravdivých informací lze 

však agresi spatřovat pouze v jejich úmyslném rozšiřování. Rozšiřování pravdivých 

zlehčujících informací lze z hlediska práva tolerovat v případě, kdy bude soutěžitel nucený 

reagovat na předcházející zlehčování ze strany jiného soutěžitele. Je však nezbytné, aby 

soutěžitel této situace nevyužil k tomu, aby o daném soutěžiteli šířil další nadbytečná zlehčující 

tvrzení. Aby se soutěžitel nedostal do rozporu s dobrými mravy soutěže, bude se zpravidla 

muset omezit pouze na konstatování, která vyvrací, respektive uvádějí na pravou míru, tvrzení 

útočícího soutěžitele a není zde jiná efektivní možnost obrany. Zároveň musí být naplněna 

podmínka, že se jedná o tvrzení, která směřují přímo vůči němu, nebo se ho bezprostředně 

dotýkají a jedná se o takové informace, které jsou způsobilé přivodit mu újmu, a to z hlediska 

jeho postavení v rámci hospodářské soutěže. Zákonodárce tak v případě skutkové podstaty 

zlehčování a priori vyloučil i minimální míru přípustné agrese. Vzhledem ke skutečnosti, že je 

soutěžiteli prakticky zapovězeno jakkoli se vyjadřovat o své konkurenci, dospěla jsem k závěru, 

že je právní úprava zlehčování ve své aktuální podobě příliš svazující. 

V rámci úpravy srovnávací reklamy, také sleduji jistá svazující omezení, zejména 

v požadavku na nezlehčování soutěžitele, neboť dle mého názoru neúměrně omezuje 

soutěžitele v možnostech své prezentace, přičemž srovnávací reklamu vnímám jako zástupce 

prostředků/jednání, které snesou větší míru přípustné agrese. V rámci reklamy je obecně 

povolené a tolerované reklamní přehánění, přičemž spotřebitelé jsou na specifika reklamy 

zvyklí, a je jim zřejmý účel reklamy, tedy prezentovat svůj výrobek v co nejlepším světle. Při 

současném znění skutkové podstaty srovnávací reklamy, respektive nepovolené srovnávací 

reklamy, není možné užívat jakoukoli reklamu založenou na srovnání, pokud by i jen 

v minimálních intencích zlehčovala jiného soutěžitele, přičemž zákonodárce měl na mysli 

zlehčování ve smyslu ustanovení 2984 ObčZ. Dle mého názoru se však touto formulací český 

zákonodárce odklonil od znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 

12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě, když zde užitá formulace se mi zdá 

vhodnější, neboť poskytuje větší prostor pro přípustnou míru agrese. Současné znění podmínek 
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na přípustnost srovnávací reklamy je však nastaveno tak, že fakticky znemožňuje ji efektivně 

využívat. Jak jsem se pokusila demonstrovat na příkladu reklamy společnosti Pepsi, za 

přípustné zlehčování pro účely srovnávací reklamy lze dle mého považovat drobné popichování 

mezi soutěžiteli, do té doby, dokud v rámci tohoto popichování nedochází k jejich dehonestaci. 

Dále jsem došla k závěru, že by bylo vhodné upravit znění ustanovení § 2976 odst. 2 písm. 

g) ObčZ tak, že ve výčtu skutkových podstat bude uvedena formulace „nepřípustná srovnávací 

reklama“ či jiné obdobné vymezení, neboť takové vymezení více respektuje nastavení 

zbývajících skutkových podstat. V souvislosti s tím považuji za vhodnou i úpravu znění 

ustanovení § 2980 ObčZ, kde navrhuji nové znění tohoto ustanovení tak, aby respektovalo znění 

uvedené v ustanovení § 2976 odst. 2 písm. g) ObčZ. Měla by nastat i formulační změna zde 

uvedených podmínek tak, aby korespondovaly s novým názvem ustanovení.  

Právní úprava obchodního tajemství byla v rámci českého právního řádu dostatečně 

zabezpečena již před přijetím směrnice o ochraně obchodního tajemství, směrnice však 

usnadnila pohled na některé dílčí aspekty ochrany tohoto institutu. V návaznosti na přijetí 

směrnice jsem navrhla dílčí změny jak v rámci občanského zákoníku, tak v rámci zákona o 

vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství a občanském 

soudním řádu. Konkrétně se jedná o novelizaci ustanovení § 2985 ObčZ ve vztahu k reverznímu 

inženýrství, dále vložení nového ustanovení do zákona o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví a ochraně obchodního tajemství týkajícího se výjimek v uplatnění nápravných 

prostředků v případech, kdy k využití nebo zpřístupnění obchodní tajemství došlo 

v odůvodnitelných případech a dále novelizaci ustanovení § 44 o.s.ř. týkající se nahlížení do 

spisu v případě, kdy obsahuje obchodní tajemství, kde považuji za vhodné výslovně do tohoto 

ustanovení zakotvit možnost uchovávat odděleně část spisu obsahující obchodní tajemství. Co 

se týká samotné skutečnosti naplnění podmínek skutkové podstaty porušení obchodního 

tajemství je třeba zkoumat, za jakých okolností bylo obchodní tajemství porušeno, respektive 

využito, potažmo o jakou část obchodního tajemství se jedná. Pokud například obchodní 

tajemství tvoří interně nastavené procesy, které soutěžiteli poskytují výhodu oproti jiným a 

zaměstnanec se k těmto dostal legitimním způsobem a následně přešel ke konkurenčnímu 

soutěžiteli či začal sám podnikat a využil takto nabyté informace pro svůj rozvoj, nemohl, i 

v kontextu nově přijaté směrnice o ochraně obchodního tajemství, naplnit podmínku rozporu 

s dobrými mravy soutěže, a tedy nemohl naplnit ani skutkovou podstatu porušení obchodního 

tajemství. Pokud naopak obchodní tajemství tvoří seznamy zákazníků a cenové nabídky vůči 
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nim učiněné, a bývalý zaměstnance pro sebe nebo pro jiného tyto seznamy a znalosti cenových 

nabídek vůči těmto zákazníkům, využije, zpravidla skutkovou podstatu porušení obchodního 

tajemství naplní. 

V rámci této práce bylo také demonstrováno, že díky univerzalitě generální klauzule nekalé 

soutěže lze pružně reagovat na všemožná další jednání, která nemají v rámci občanského 

zákoníku žádnou speciální skutkovou podstatu. Jedním z těchto jednání je využívání 

dumpingových cen. Dumpingové ceny výslovně upravuje český právní řád z pohledu jejich 

využívání soutěžitelem v dominantním postavení, nicméně takovýchto cen může využít i nově 

vstupující soutěžitel na trh. Využívání dumpingových cen je obecně velmi agresivní způsob, 

kterým se soutěžitel snaží prosadit, neboť nasazuje cenovou politiku, která je pro něj ztrátová. 

Proto je z hlediska posuzování přípustnosti takového jednání stěžejní sledovat nejenom úmysl 

nasazení těchto cen, ale i časový úsek po který je tak činěno. Tyto dvě podmínky jsou spolu 

úzce provázané. Dospěla jsem k závěru, že pokud soutěžil uplatňuje podnákladovou cenovou 

politiku v návaznosti na svůj vstup na nový trh, a to pouze po krátký časový úsek, či ji uplatňuje 

v návaznosti na akci svého konkurenta, tím spíše bude schopný ustát případnou žalobu dle 

ustanovení § 2976 ObčZ, neboť se z takového jednání bude těžko dovozovat záměr na eliminaci 

jiného konkurenta. Otázku výše cen je také nutné hodnotit z hlediska porovnání nákladů a zisku 

konkrétního soutěžitele, nikoli pouze porovnáním s cenami ostatních soutěžitelů, neboť snížení 

ceny pod cenou hladinu ostatních soutěžitelů není samo o sobě nekalou soutěží. 

Užití agrese bylo také prezentováno na praktice s názvem guerilla marketing. Guerilla 

marketing je překvapivý a úderný způsob „reklamy“, kterým se soutěžitel může jednoduše 

dostat do rozporu s dobrými mravy soutěže, jak bylo prezentováno na případu společnosti 

Vodafone. Lze tak shrnout, že v okamžiku, kdy soutěžitel v rámci své prezentaci využije či 

zneužije jiného soutěžitele, jeho výrobky či prostory, pak hovoříme o agresi, která překročila 

přípustnou mez a dostala se do rozporu s dobrými mravy soutěže. Jakékoli využívání či 

zneužívání jména či úspěchu jiného v rámci propagace typu guerilla marketingu, lze označit za 

nepřiměřenou míru agrese, neboť guerilla je příznačná pro svůj velký účinek, která je schopna 

vyvolat za minimum času. Z toho vyplynul též závěr, že časové hledisko takového jednání není 

vůbec rozhodující. Tím se ostatně guerilla odlišuje od klasické reklamy.  

Pomocí praktiky cybersquattingu byla prezentována podoba agrese na internetu, jakožto 

současného stěžejního prostředku sebeprezentace. Agresivní jednání může spočívat jak 

v otázce blokační registrace doménového jména, tak, aby se pod ní následně nemohl 
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prezentovat jiný soutěžitel, tak též v otázce registrace podobného či téměř shodného 

doménového jména. Zde jsme odlišili dvě podoby prvně zmiňované formy cybersquattingu, a 

to čistě blokační registraci, kdy soutěžitel pouze drží doménu za účelem jejího následného 

prodeje, jakožto méně agresivní formu a registraci doménového jména za účelem vyloučení 

prezentace jiného soutěžitele, potažmo spojení tohoto úmyslu s přetahováním jeho 

potenciálních zákazníků. Zde jsem dospěla k závěru, že při registraci doménového jména má 

stěžejní význam dobrá víra registrátora. Dále jsem vyjádřila názor, že v případě, kdy obchodní 

firma soutěžitele obsahuje ve své podstatě obecná označení, která může pro svůj obor podnikání 

odůvodnitelně použít i jiný soutěžitel (i za předpokladu, že je první zmíněný soutěžitel pod 

touto obchodní firmou zaveden již na jiných trzích), a tento aktivně nejedná při registraci 

doménového jména, nelze mu automaticky přiznat nárok na jakousi blokaci tohoto jména. 

Vzhledem k charakteru internetového prostředí a faktu, kdy je prezentace na internetu v dnešní 

době téměř samozřejmostí, jednoduchosti a dostupnosti registrace doménového jména, jsem 

vyjádřila názor, že je nutné nahlížet i na aktivu či případnou pasivitu soutěžitele ve vztahu 

k registraci doménového jména. 

Dále jsem se v souvislosti s využíváním agresivních obchodník praktik snažila poukázat 

na specifika, která se váží k obraně proti těmto jednáním. Poukázala jsem na limity obrany 

pomocí předběžného opatření, mezi které patří otázka formulace předběžného opatření tak, aby 

pokrylo všechny možné varianty daného nekalosoutěžního jednání. Limity svépomoci byly 

prezentovány na skutečnosti, že je pro soutěžitele obtížné zhodnotit, zda jsou skutečně naplněny 

podmínky pro její uplatnění. Bylo taktéž poukázáno na postoj soudů k rozhodování ve věcech 

obrany při otázce zneužití obchodního tajemství, ve vztahu k jeho vyzrazení, kdy tomuto 

obchodnímu tajemství soudy již nechtějí poskytovat ochranu. Tento postoj by však mohl být 

změněn v návaznosti na nově přijatou směrnici o ochraně obchodního tajemství. Poměrně 

problematická se též ukázala otázka nároku na převod domény v případě cybersquattingu, kdy 

jsem dospěla k závěru, že navzdory rozhodnutí Nejvyššího soudu, by měl být tento nárok soudy 

akceptován. 

Závěrem je třeba uvést, že předkládaná diplomová práce si kladla za cíl vymezit praktiky, 

které se vyskytují v hospodářské soutěži a které jsou založeny zejména na přímé agresi vůči 

jiným soutěžitelům. Snahou bylo pojmout jednotlivé skutkové podstaty s ohledem na jejich 

agresivní prvek. Vzhledem k tomu, že neexistuje v rámci B2B vztahů žádné systematické 

vymezení, jež by definovalo, které praktiky jsou praktikami agresivními, předkládám v této 
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práci svou představu, které praktiky považuji za agresivní. Cílem práce bylo nejen poukázat na 

agresivní prvek v rámci jednotlivých skutkových praktik, ale zejména zanalyzovat a zhodnotit 

stávající právní úpravu, poukázat na její případné limity a tam kde je to vhodné, navrhnout jiné 

řešení. 

Vytyčeného cíle se mi dle mého názoru podařilo dosáhnout. Současná právní úprava je 

s dílčími výtkami ve svém celku dostačují, a to zejména s ohledem na možnost postihu 

nekalosoutěžního jednání v rámci generální klauzule nekalé soutěže, která zároveň funguje jako 

nutný korektiv. Tato obecná skutková podstata má za úkol vyplnit případné mezery zákona či 

reagovat na nové jevy či praktiky, které se v rámci hospodářské soutěže vyskytují a na které 

současná úprava ještě neměla čas zareagovat. Tuto funkci generální klauzule plní pro svou 

nadčasovou formulaci více než dobře a funguje jako poslední záchranná síť. Formulace 

generální klauzule zároveň vhodně reflektuje proměnlivost hodnot, které jsou ve společnosti 

zastávány a které se v průběhu času mění. 
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https://www.youtube.com/watch?v=v5uCXcuUvNc
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− Zákon č 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

 

− Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která byla schválena 

rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem 

Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci 

Uruguayského kola mnohostranných jednání. 

− Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o 

ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) 

před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním 

− Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES o klamavé a srovnávací 

reklamě (kodifikované znění) 

− Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o 

nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně 

směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 

98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 

(směrnice o nekalých obchodních praktikách) 

− Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

dodržování práv duševního vlastnictví. 

5. Seznam použité judikatury 

Ústavní soud 

− Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 2912/12 

 

Nejvyšší soud 

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 2013, sp. zn. 23 Cdo 3893/2010  

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2012, sp. zn. 23 Cdo 3704/2011  

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. dubna 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010 

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. ledna 2011, sp. zn. 23 Cdo 5184/2009 

− Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. května 2013, sp. zn.  23 Cdo 2205/2012 

− Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. července 2008, sp. zn. 32 Cdo 2085/2007 

 

Nejvyšší správní soud 

− Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. května 2015, č.j. 2 As 187/2014-86 

 

Vrchní soudy 

− Rozsudek Vrchního soudu ze dne 16. března 2010, sp. zn. 3 Cmo 284/2009 

− Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 1. prosince 2009, sp. zn. 3 Cmo 195/2009 

− Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 9. září 2008, sp. zn. 3 Cmo 394/2007 

− Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4. června 2007, sp. zn. 3 Cmo 23/2007 

− Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4. května 2007, sp. zn. 3 Cmo 441/2006 

− Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2006, sp. zn. 3 Cmo 149/2006 

− Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 11. září 2006, sp. zn. 3 Cmo 109/2006 
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− Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. srpna 2004, sp. zn. 3 Cmo 293/2003 

− Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 2. prosince 2003, sp. zn. 3 Cmo 287/2002 

− Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 25. dubna 2007, sp. zn. 3 Cmo 461/2006 

− Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 21/98 

− Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 327/97 

− Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 143/94 

 

Ostatní 

− Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2006, sp. zn. 19 Cm 197/2004 

− Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2014, čj. 62 Af 27/2011-554 

 

Evropská judikatura 

− Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 27. března 2012, sp. zn. C-209/10 

(Post Danmark A/S v. Konkurrencerådet) 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 Printscreen obrazovky s přehledem cen jízdného na trase Praha – Brno pro den 

11. 7. 2018, pro 1 osobu – FlixBus  

Příloha č. 2 Printscreen obrazovky s přehledem cen jízdného na trase Praha – Brno pro den 

11. 7. 2018, pro 40 osob – FlixBus  

Příloha č. 3  Printscreen obrazovky s přehledem cen jízdného na trase Praha – Brno pro den 

15. 8. 2018, pro 40 osob – FlixBus  

Příloha č. 4 Printscreen obrazovky s vyjádřením společnosti FlixBus k počtu jízdenek za 29 

Kč na oficiální Facebookové skupině společnosti FlixBus 

Příloha č. 5 Printscreen obrazovky s přehledem cen jízdného na trase Praha – Brno pro den 

12. 12. 2018, pro 6 osob – FlixBus 

Příloha č. 6  Printscreen obrazovky s přehledem cen jízdného na trase Praha – Zlín pro den 

21. 2. 2019, pro 8 osob – FlixBus
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 
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Příloha č. 6 
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Abstrakt 

Název diplomové práce: Agresivní obchodní praktiky v hospodářské soutěži 

Tato práce se zabývá rozborem agresivních obchodních praktik, které se vyskytují v rámci 

hospodářské soutěže, a to se zaměřením na agresivní obchodní praktiky ve vztahu k jiným 

soutěžitelům, tj. na B2B vztahy. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, dále obsahuje nečíslovaný 

úvod a závěr. Těžiště práce se nachází v kapitole druhé a třetí. První kapitola uvádí čtenáře do 

problematiky nekalé soutěže a věnuje se zejména rozboru generální klauzule nekalé soutěže, 

jakožto stěžejního ustanovení soukromoprávní úpravy nekalé soutěže. Z tohoto důvodu je do 

této kapitoly zařazen i stručný historický vývoj tohoto ustanovení. Dále kapitola zohledňuje 

úpravu nekalé soutěže na úrovni Evropské Unie. Druhá kapitola se věnuje rozboru 

pojmenovaných skutkových podstat agresivních obchodních praktik, konkrétně zlehčování (§ 

2984), nepřípustné srovnávací reklamě (§ 2980) a porušení obchodního tajemství (§ 2985), kde 

zohledňuje i nově přijatou směrnici na ochranu nezveřejněného know-how a obchodního 

tajemství. Kapitola zapracovává i relevantní judikaturu. Třetí kapitola se věnuje agresivním 

obchodním praktikám postihovaným dle generální klauzule nekalé soutěže, a to se zaměřením 

na dumpingové ceny zejména z pohledu nově vstupujícího soutěže na trh, guerilla marketing a 

cybersquatting. V rámci této kapitoly dochází mimo jiné k analýze války soutěžitelů na poli 

autobusové dopravy v České republice. Závěrečná kapitola práce se věnuje vybraným 

prostředkům ochrany proti agresivním formám nekalé soutěže, přičemž upozorňuje na specifika 

takovéto obrany. Kapitola převážně pojednává o soukromoprávních možnostech obrany, první 

podkapitola se věnuje otázce trestněprávního postihu jednání naplňujícího pouze znaky 

generální klauzule nekalé soutěže. Závěr práce pak shrnuje poznatky, ke kterým autor v rámci 

zpracování práce došel. 
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Abstract 

Thesis title: Aggressive business practices in competition  

This thesis deals with an analysis of aggressive business practices within competition, focusing 

on aggressive business practices in relation to other competitors, i.e. B2B relations. The thesis 

is divided into four chapters with an unnumbered introduction and conclusion. The most crucial 

part of the thesis can be found in the second and third chapter. The first chapter introduces 

reader to the issue of unfair competition. In particular, the chapter deals with the analysis of the 

general clause, as the key provision within the private law framework of unfair competition. 

Above mentioned is the reason of a brief historical development of this provision being also 

included in this chapter. Furthermore, the chapter considers the adaptation of unfair competition 

among the European Union. The second chapter deals with the analysis of the factual 

phenomena of aggressive business practices, namely denigration (section 2984), unlawful 

comparative advertising (section 2980) and breach of trade secrets (section 2985), considering 

the newly adopted directive on the protection of undisclosed know-how and business 

information (trade secrets). The chapter also incorporates relevant case law. Third chapter deals 

with aggressive business practices sanctioned by the general clause against unfair competition, 

focusing on new entrant’s predatory pricing, guerrilla marketing, and cybersquatting, while also 

including a detailed analysis of the war of competitors in the field of bus transport in the Czech 

Republic. The final chapter of the thesis deals with the means of protection against aggressive 

forms of unfair competition, drawing the attention to the specifics of such defense. The chapter 

deals mainly with the possibilities of defense within private law, however first subchapter deals 

with criminal sanctions against such act which fulfills the characteristics of the general clause 

only. The conclusion of the thesis then summarizes the findings, which the author made in the 

work process.  
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