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Závěr 

Právo proti nekalé soutěži má u nás svoji tradici, za jeho rozkvět je považována 

éra prvorepubliková, kdy byl v účinnosti ZPNS z roku 1927. Toto období rozvoje práva 

proti nekalé soutěži bylo násilně přerušeno nástupem komunistů k moci, jejich ideologií 

i pohledem na právo a jeho účel. Totalitní systém neuznával tržní mechanismy, 

následovala monopolizace ekonomiky a hospodářská soutěž byla vytlačena na okraj 

dění. Po pádu komunismu tu byly snahy navázat na prvorepublikovou úpravu nekalé 

soutěže, to se ovšem nepovedlo zcela, neboť současná úprava nekalé soutěže 

v obchodním zákoníku je na první pohled podstatně méně rozsáhlá oproti úpravě 

v ZPNS. Často vytýkaným nedostatkem je např. nepřevzetí institutu práva na náhradu 

škody subjektivního charakteru.  

Osobně jsem toho názoru, že ZPNS byl tak zdařilým legislativním dílem také 

proto, že obsahoval komplexní úpravu oblasti nekalé soutěže. Na rozdíl od současné 

roztříštěné úpravy v obchodním zákoníku, v zákoně na ochranu spotřebitele, v zákoně o 

regulaci reklamy, v trestním zákoně a dalších, byla v ZPNS pojata materie 

soukromoprávní, trestní i správní. To nepochybně usnadňovalo orientaci jak soudu, tak i 

samotným soutěžitelům.  

Současná úprava nekalé soutěže v obchodním zákoníku využívá jeden z tzv. 

otevřených právních konceptů, a sice generální klauzuli. Tento způsob úpravy nekalé 

soutěže není nijak nový (ZPNS také obsahoval generální klauzuli, byť v jiném znění), 

ani neobvyklý, což dokazují i zahraniční právní úpravy. Otevřené právní koncepty 

pomáhají nacházet soudu právo tam, kde chybí výslovná zákonná úprava. Soudce 

vlastní úvahou právo dotváří, opíraje se o psaná ustanovení, nikoli však vytváří. 

„Hranice mezi soudcovským vytvářením a dotvářením práva není ovšem nijak ostrá 

a patří do kategorie „mlhavých množin“.121 Výhodou otevřeného právního konceptu je 

nepochybně fakt, že dovolují pružně reagovat na nové situace a tak držet krok se 

společenským i právním vývojem. Je umožněno sankcionovat jednání, která se dříve za 

nekalosoutěžní nepovažovala, aniž by bylo nutné novelizovat znění zákona. 

S nadsázkou lze říci, že je umožněna „neformální novelizace“, jinak řečeno, je 
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umožněna expanze právní normy - dochází k posunu výkladu a dosahu právní normy 

bez nutnosti změny jejího textu122. 

Co se týče budoucí úpravy nekalé soutěže, je pravděpodobné její začlenění do 

občanského zákoníku. Osobně mi toto řešení nepřipadá ideální. Některé nedostatky 

vytýkané úpravě v obchodním zákoníku tak sice budou eliminovány (např. subjektivní 

prvek u náhrady škody), ovšem další zákonodárcovy nedůslednosti zůstávají zachovány 

(např. odlišné názvy zvláštních skutkových podstat ve výčtu v § 44 odst. 2 ObchZ a ve 

vlastní úpravě, př. klamavé označování zboží a služeb vs. klamavé označení zboží nebo 

služby). Přikláněla bych se k vytvoření nového zákona proti nekalé soutěži, který by 

přinesl větší přehlednost s tím, že by si zákonodárce měl vzít za vzor ZPNS (tentokrát 

již důsledněji) i zahraniční úpravy, především německý UWG.123  

Jak jsem již předeslala dříve, současná úprava klamavé reklamy v § 45 ObchZ 

je podle všeho sice kompatibilní s komunitárním právem, to ovšem neznamená, že by 

byla dokonalá. Co se týče nedostatků, zcela určitě zde najde uplatnění rčení: „Kdo 

hledá, najde.“ Nevhodnost použitých pojmů (např. „podnik“) a nutnost překonávat 

některé formulace výkladem (např. „jiný sdělovací prostředek“) jistě nejsou známky 

kvalitní právní úpravy. Dalším zlozvykem českého zákonodárce je způsob, jakým se 

snaží „harmonizovat“ české právo s komunitární úpravou. Při transpozici směrnic často 

dochází k pouhému přeložení směrnice (často používající jiné pojmy než na jaké je 

české právo nekalé soutěže zvyklé) a začlenění do určitého právního předpisu, čímž 

dochází k nabývání objemu legislativních textů za použití složitých formulací. Z duše 

mi mluví E. Večerková, když vyjadřuje obavu, že „při současném přístupu 

zákonodárce k implementaci směrnic ES do našeho právního řádu budou namísto 

kvalitních českých zákonů vznikat jen „české směrnice“124. 

Podle mého mínění by bylo přínosnější vydat se cestou vytvoření nové 

skutkové podstaty pod názvem „nekalá reklama“, zahrnující i další nekalosoutěžní 

reklamu včetně reklamy klamavé. Nekalá reklama je samozřejmě postižitelná i dnes, 

v rámci tzv. nepojmenovaných (soudcovských) skutkových podstat podle generální 

klauzule, ale myslím si, že její „pojmenování“ by přispělo k větší informovanosti 
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soutěžitelů a spotřebitelů, kteří by si mohli uvědomit, že nejenom klamavá reklama, ale 

např. i reklama agresivní či reklama operující s motivem strachu, jsou nekalým 

soutěžním jednáním.  

Povědomí o nekalých praktikách se jistě zvýší také díky novelizaci zákona o 

ochraně spotřebitele, do něhož byla z velké části transponována směrnice č. 

2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách.  

Evropský trend štěpení práva soutěžního a spotřebitelského je nejspíš 

nevyhnutelný, oproti zažité úpravě to ovšem může přinášet nepřehlednost. 


