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Úvod 

Právo nekalé soutěže je bezpochyby velmi zajímavým a dynamickým právním 

odvětvím. Člověk je od přírody soutěživý tvor a právě soutěž (i ta hospodářská) je to, co 

posunuje vývoj lidské společnosti kupředu. Důkazem a contrario je nepochybně éra 

komunismu, kdy hospodářská soutěž téměř neexistovala a byla nahrazena centrálním 

plánováním a monopolizací ekonomiky.  

Jako každá hra, kde jde o to, jak předstihnout soupeře, i hospodářská soutěž 

potřebuje určité mantinely, ve kterých se účastníci soutěže mohou pohybovat, neboť 

svoboda jednoho účastníka soutěže končí tam, kde začíná svoboda druhého účastníka 

soutěže. Funkci soutěžních pravidel plní ustanovení o nekalé soutěži obsažená zejména 

v obchodním zákoníku.  

Cílem této práce je přiblížit nekalou soutěž a její nejfrekventovanější 

skutkovou podstatu - klamavou reklamu, dále pak zhodnotit kvalitu stávající právní 

úpravy, případně navrhnout možné změny. Právo nekalé soutěže se nejlépe rozebírá na 

příkladech, proto uvádím jak příklady z odborných publikací, tak příklady smyšlené i 

rozhodnutí soudu, která teprve určují, zda je konkrétní jednání nekalosoutěžní či ne. 

Nejčastěji v této práci využívám metodu deskriptivní, analytickou, komparativní ve 

vztahu k historickému odkazu prvorepublikové nekalosoutěžní úpravy i ve vztahu 

k zahraniční právní úpravě, obzvláště německé. 

Co se týče literatury a zdrojů, mám za to, že problematika nekalé soutěže je 

zmapována a rozebrána poměrně dostatečně. Za nevýhodu považuji fakt, že většina 

zdrojů pochází od nepočetné skupinky autorů, nutno zmínit především P. Hajna, a proto 

je zde větší riziko ovlivnění jejich pohledem na věc. Větší diverzifikaci názorů lze pak 

najít v odborných článcích, ale co se týče monografií, příliš velký výběr od různých 

autorů neshledávám.  

V první kapitole je nastíněn vývoj práva proti nekalé soutěži od 

prvorepublikové úpravy až po současnost. V druhé kapitole jsou vymezeny subjekty 

nekalé soutěže, jako jsou soutěžitelé, spotřebitelé, právnické osoby oprávněné chránit 

zájmy soutěžitelů a spotřebitelů atd. Třetí kapitola pojednává o pojmu zvaném generální 

klauzule, který je v právu nekalé soutěže stěžejní. 
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Čtvrtá kapitola se zabývá klamavou reklamou a jejím právním vymezením 

v obchodním zákoníku. Patrná je i stále aktuální inspirace nekalosoutěžním právem 

prvorepublikovým s jeho četnou judikaturou.  

Pátá kapitola se zaměřuje na provázanost české úpravy s komunitárním 

právem; pozornost je tu zaměřena na evropskou směrnici č. 84/450/EHS, o klamavé 

reklamě a směrnici č. 2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách. 

 Šestá kapitola přibližuje soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé 

soutěži. Jedná se o prostředky soudní (v podobě nároků podle obchodního zákoníku, 

návrhu na předběžné opatření podle občanského soudního řádu atd.) i mimosoudní 

(svépomoc, nutná obrana, oprávněná obrana, dohoda mezi soutěžiteli). Jsou nastíněny i 

aspekty aktivní a pasivní žalobní legitimace ve sporech z nekalé soutěže. 

V poslední kapitole se zamýšlím nad plánovaným přesunem úpravy nekalé 

soutěže z obchodního zákoníku do nově připravovaného občanského zákoníku a nad 

možnými změnami de lege ferenda. 
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1 Vývoj práva nekalé soutěže v českých zemích 

1.1 Zákon proti nekalé soutěži č. 111/1927 Sb. z. a n. 

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 bylo nutno 

navázat na legislativní přípravy v oblasti nekalé soutěže, které byly započaty již před 

válkou v rámci rakousko – uherské monarchie. Přestože mnohé oblasti práva 

v předválečném Československu byly inspirovány rakouskou úpravou, v případě 

soutěžního práva (jak nekalé soutěže, tak kartelového práva) tomu tak nebylo. Důvod 

byl prostý – ucelená právní úprava těchto oblastí v té době ještě neexistovala. To ovšem 

neznamená, že by tato oblast byla ponechána zcela mimo pozornost zákonodárcovu. 

Najdeme několik zákonů zabývajících se určitými aspekty nekalé soutěže, „a to pouze 

pod zorným úhlem veřejného zájmu, zejména zájmu konsumentova (např. zákon o 

výprodejích, zákon o obchodu s potravinami a některými předměty užitnými, zákon o 

obchodu s máslem, sýrem, přepuštěným máslem a vepřovým sádlem a jejich 

náhražkami, …).“1 

Z důvodu přistoupení Československé republiky (v roce 1919) k Pařížské 

unijní úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883 vyplýval závazek 

začlenit do právního řádu úpravu účinné ochrany proti nekalé soutěži. Tento závazek 

byl splněn až v roce 1927, kdy byl přijat zákon proti nekalé soutěži č. 111/1927 Sb. z. a 

n. (dále jen ZPNS), který měl za vzor německou legislativní koncepci v podobě 

kombinovaného systému (tzn. kazuistický výčet protisoutěžního jednání spolu 

s generální klauzulí) podle návrhu K. Skály a K. Hermanna-Otavského. Toto je patrné 

z judikátu prvorepublikového Nejvyššího soudu ve věcech občanskoprávních: „při 

posuzování zažalovaného skutkového děje musí skutková podstata některého z typických 

kasuistických případů, obsažených v §§ 2 a násl., býti doplněna ještě všeobecným a 

doplňujícím obsahem § 1 (tj. generální klauzule – pozn. V. J.). Ovšem platí, že 

povšechná doložka tohoto paragrafu sama o sobě jest samostatnou a všeobecnou 

normou (zvýrazněno V. J.), stíhající jakékoli jednání, které, jsouc způsobilé poškoditi 

                                                 
1
 Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 15 
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soutěžitele, jest v rozporu s dobrými mravy soutěže, třeba by je slovně a obsahově 

nebylo lze podřaditi pod žádný zvláštní skutkový děj dalších §§ tohoto zákona.“2 

ZPNS poskytoval hned tři druhy ochrany proti nekalé soutěži; nejen ochranu 

soukromoprávní, ale i trestní a správní. Na základě soukromoprávní ochrany bylo 

možno využít žalobu zdržovací, odstraňovací, na náhradu škody (odpovědnost za škodu 

způsobenou nekalosoutěžním aktem byla subjektivní; současná úprava odpovědnosti má 

povahu objektivní), odškodné za utrpěné příkoří a jiné osobní újmy. Na rozdíl od 

současné úpravy, ZPNS obsahoval i skutkovou podstatu nekalé soutěže osob 

pomocných a žaloba hrozila i soutěžiteli, který by služeb takového zaměstnance či 

obchodního cestujícího využil. Trestní ochrana umožňovala stíhat vybrané přečiny 

(např. zlehčování, zneužívání podnikových značek a zevnějších zařízení podniku) a 

přestupky (např. nekalá reklama, nebránění trestnému činu) na základě soukromé 

obžaloby, o kterých rozhodovaly občanské trestní soudy. Správní ochrana spočívala 

v postihování určitých jednání (např. lavinové obchody, jednání prémiová) jako 

přestupků, za něž se ukládala pokuta nebo trest vězení na základě rozhodnutí 

politického úřadu (nikoli soudu).  

Vzhledem k mnoha formám, kterými se nekalá soutěž může v hospodářském 

životě projevovat, se zaměřoval ZPNS v rámci soukromoprávní ochrany na typická 

nekalosoutěžní jednání, u nichž se jasná normativní úprava jevila jako potřebná, a tato 

jednání konkrétně vyjmenovává v § 2 až 14. Pokud určité jednání nespadalo pod 

jednotlivé kazuistické ustanovení, našla uplatnění generální klauzule v § 1 ZPNS, která 

měla charakter pouze subsidiární, tzn. užila se jen v případě, že na dané jednání nebylo 

možno aplikovat speciální ustanovení zákona. Jedná se tedy o tzv. smíšený kazuistický 

systém se subsidiární generální klauzulí3.  

Srovnáme-li ZPNS se současnou úpravou co do vyjmenovaných skutkových 

podstat a prostředků ochrany, je prvorepubliková úprava nepochybně širší. Naopak 

věcný a osobní dosah je užší; spotřebitelé byli chráněni jen nepřímo (postihem 

nekalosoutěžních deliktů soutěžitelů po linii veřejnoprávní). Jisté je, že ZPNS je velmi 

podařeným legislativním dílem, jehož zásady byly brány za vzor při tvorbě aktuální 

                                                 
2
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 1931, Rv II 662/30, (Vážný č. 10521) In Macek, J.: 

Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 335, 
337 
3
 Skála, K.: Nekalá soutěž. Její podstata a stíhání podle zákona ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. z. a 

n. Praha: Praetor, 1927, s. 9 - 10 
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úpravy ochrany proti nekalé soutěži. Neméně důležitá je i bohatá judikatura, kterou se i 

dnes může inspirovat rozhodovací praxe soudů.   

1.2 Vývoj práva nekalé soutěže po roce 1950 

ZPNS byl v platnosti až do roku 1950, kdy byl výslovně zrušen zákonem 

č. 141/1950 Sb., občanským zákoníkem (účinný od 1. 1. 1951). ZPNS nahradil 

pouhopouhý jeden paragraf v podobě generální klauzule, a sice § 352 občanského 

zákoníku, který pojednával o náhradě škody způsobené nekalou soutěží jako zvláštním 

případu náhrady škody. Jak se dočteme v důvodové zprávě k vládnímu návrhu 

občanského zákoníku, důvodem, proč se toto ustanovení vůbec ocitlo v právním řádu 

Československa, byl mezinárodní závazek plynoucí z Pařížské unijní úmluvy, která 

požadovala stíhání nekalé soutěže. Tato nová úprava nebyla ovšem použita (až na dva 

případy tzv. otrockého napodobení v období pokusu o ekonomickou reformu v roce 

19684), jelikož nelze mluvit o nekalé soutěži v zemi, kde hospodářská soutěž neexistuje. 

Opačného názoru je však K. Knap, který poukazoval na existenci hospodářské soutěže i 

mezi socialistickými hospodářskými organizacemi.5 Tato právní úprava nekalé soutěže 

platila až do přijetí obchodního zákoníku v roce 1991 (zákon č. 513/1991 Sb., účinný od 

1. 1. 1992).  

V roce 1964 byl přijat hospodářský zákoník (zákon č. 109/1964 Sb., účinný od 

1. 7. 1964) jako právní předpis aplikovatelný na socialistické hospodářské organizace. 

Tímto došlo k „podvojné úpravě soutěžní problematiky – občanskoprávní (ustanovení 

§ 352 občanského zákoníku z r. 1950) a hospodářsko-právní (ustanovení § 119 

hospodářského zákoníku) – která byla zrušena až obchodním zákoníkem.“6  

Poslední novela hospodářského zákoníku v podobě zákona č. 103/1990 Sb. 

přijatá po sametové revoluci předurčuje návrat k tržnímu sytému, což je patrné i ze 

změny nadpisu nad § 119 HZ – původní nadpis „Zásady spolupráce socialistických 

organizací“ byl nahrazen „Zásadami hospodářské soutěže“. Dále tato novela začlenila 

ustanovení § 119d HZ, které ve svém prvním odstavci obsahovalo generální klauzuli 

inspirovanou ZPNS ve znění: „Organizace nesmí ve své podnikatelské činnosti jednat 

                                                 
4
 Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 24 

5
 Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 22 

6
 Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 23 

 



Nekalá soutěž a klamavá reklama 

6 

způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy soutěže a může poškodit jiné soutěžící 

organizace.“ Druhý odstavec udává příkladmý výčet nekalosoutěžního jednání.  

Původní plán jednotného zákona o ochraně hospodářské soutěže, který měl 

obsáhnout jak nekalou soutěž, tak i právo proti omezování soutěže, nakonec realizován 

nebyl a úprava byla rozdělena na dvě samostatné části. Pro rozdělení úpravy hovořila 

nejen tradice, ale i nutnost urychleného vyřešení právní problematiky na poli 

kartelového práva z důvodu přestavby ekonomiky počátkem roku 1991. Jako první byl 

tudíž přijat zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (později nahrazen 

zákonem č. 143/2001 Sb.). Úpravu společnou týkající se obou částí soutěžního práva 

(§ 41 – 43 ObchZ) spolu s úpravou nekalé soutěže nalezneme v obchodním zákoníku, 

který navazuje na prvorepublikový vzor v podobě ZPNS, ale na rozdíl od něj mohou 

ochranu hledat nejen soutěžitelé, ale i spotřebitelé. Obchodní zákoník poskytuje pouze 

soukromoprávní ochranu, veřejnoprávní postih namířený proti nekalosoutěžnímu 

jednání nalezneme např. v § 149 trestního zákoníku (zákon č. 140/1961 Sb.). Souvislost 

s právem soutěžním má i zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. či zákon 

č. 526/1990 Sb., o cenách.  
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2 Subjekty v nekalé soutěži 

Obecně můžeme subjekty vyskytující se v nekalé soutěži rozčlenit 

následovně7: 

1.1 Osoby jednající nekalosoutěžně cíleně, s využitím všemožných nekalých 
praktik za účelem získání předstihu před ostatními soutěžiteli 

1.2 Osoby, které se dopustí nekalosoutěžního jednání výjimečně a nechtěně  

2. Osoby dotčené nekalosoutěžním jednáním  

3. Osoby, které nekalou soutěží dotčeny nebyly, ale zákon jim přiznává 
určitá práva podobná právům osob nekalou soutěží dotčených 

2.1 Soutěžitelé 

Pojem soutěžitel je nepochybně širší než pojem podnikatel, což vyplývá z textu 

obchodního zákoníku, který zavádí ve svém § 41 legislativní zkratku (nikoli definici) 

„soutěžitelé“ pro „fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i 

když nejsou podnikatelé“. Tuto formulaci podporuje i soudní praxe, jak je patrné 

z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze: „Jednání nekalé soutěže se může dopustit jak 

podnikatel, tak i osoba, jež se sama podnikání v dané oblasti neúčastní… Skutečnost, že 

nejčastější je nekalosoutěžní jednání podnikatele, které je způsobilé přivodit újmu 

jinému přímo soupeřícímu podnikateli, který poskytuje plnění téhož druhu nebo plnění 

zastupitelné, nemůže vést k restriktivnímu výkladu úpravy, proti jejímu jasně 

vyjádřenému znění. Nekalosoutěžního jednání se může dopustit i ten, kdo neposkytuje 

plnění téhož druhu, případně i společník obchodní společnosti, i nepodnikatel….“8 

Toto vymezení považuji za velmi vhodné, protože nejen podnikatelé, ale i 

osoby, které podnikatelské oprávnění pozbyly či ho vůbec nemají, jsou schopny svým 

působením ovlivňovat hospodářskou soutěž, a to znamená i chovat se v rozporu 

s dobrými mravy soutěže. Je jen správné, že mohou být za své jednání vedeny 

k odpovědnosti a sankcionovány. 

Soutěžiteli mohou být např. i umělci, kulturní a charitativní instituce, 

veřejnoprávní instituce včetně státu - za podmínky, že vykonávají určitou ekonomickou 

                                                 
7
 Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 44 

8
 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 1336/94 In Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech 

obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 51-52 
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aktivitu, přičemž není rozhodné, jaký má tato ekonomická aktivita podíl na jejich 

celkové činnosti, dokonce nemusí být ani trvalého rázu a už vůbec se nevyžaduje 

legálnost. Soutěžitelem „ad hoc“ může být prakticky kdokoli, vezmeme-li v úvahu, že 

jako soutěžní výhodu lze použít i osobnostní atributy jako je vizuální zobrazení či hlas. 

Další podmínkou je pluralita soutěžitelů, neboť „soutěžitel nemůže existovat sám o 

sobě. Toto jeho právní postavení se může projevit jen ve vztahu k jiným soutěžitelům 

nebo spotřebitelům.“9 Tato podmínka není podle moderní doktríny a praxe chápána 

jako absolutní, a proto jsou v některých případech připouštěny výjimky. 

Zajímavé je rozdílné vymezení pojmu soutěžitel ve smyslu zákona 

č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže: „Soutěžiteli podle tohoto zákona se 

rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy 

seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, 

pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když 

nejsou podnikateli.“ Je zde patrné ovlivnění komunitární úpravou pojetí podniku, která 

umožňuje pružnější reakci v souvislosti s ochranou soutěže, neboť u soutěžitele se zde 

nevyžaduje právní subjektivita. I. Pelikánová v komentáři k obchodnímu zákoníku do 

budoucna předvídá nahrazení pojmu „soutěžitel“ pojmem „podnik“ v oblasti práva 

proti omezování hospodářské soutěže10.  

Existence soutěžního vztahu je uvozena dvěma předpoklady. Za prvé, na 

straně nabídky (ale i poptávky) musí figurovat alespoň dva soutěžitelé, kteří si na trhu 

konkurují v nabídce výrobků, služeb nebo jiných plnění, jež jsou vzájemně 

substituovatelná (zaměnitelná). Tento předpoklad zaměnitelnosti ale není neprůstřelný, 

lze od něj v určitých případech upustit, např. v oblasti zástupčích, 

zprostředkovatelských a dodavatelských vztahů11. Za druhé, soutěžní vztah musí 

existovat na relevantním trhu určeným předmětově, časově (zahrnuje i potencionální 

soutěž12) a prostorově. Jde o to, aby se jednalo o trh, na kterém jsou si nabídky 

konkrétních soutěžitelů schopny konkurovat. Někdy je existence soutěžního vztahu 

naprosto zřejmá a nepochybná (např. opravny motorových vozidel ve stejném městě), 

v některých případech posouzení situace ale nemusí být tak jednoduché. Soutěžní vztah 

                                                 
9
 Eliáš, K. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurz obchodního práva. Obecná část. 

Soutěžní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 294 
10

 Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 1. díl. § 1-55. 3. vydání. Praha: Aspi, 2003, s. 409  
11

 tamtéž, s. 410 
12

 viz Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 3 Cmo 36/92 In Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech 
obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 64 
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může existovat i mezi subjekty nabízející různé výrobky a služby. Zcela určitě můžeme 

posoudit jako nekalou soutěž vylepování plakátů v autobusech, které hlásají: “Ve vlaku 

Vás mohou přepadnout lupiči, u nás jen revizor.“13  

Hovoříme-li o soutěžním vztahu, je nutné si uvědomit, že se nejedná o vztah 

právní, nýbrž faktický.   

Od práva nekalé soutěže se postupem času vymezila doktrína tzv. parazitních 

jednání, hojně diskutovaná především ve francouzské nauce - Philippe le Tourneau 

rozlišuje „nekalou soutěž ve vlastním smyslu“ a „parazitismus“: „Z definice se žaloba 

pro nekalou soutěž týká jenom osob nebo společností soutěžících o dobytí klientely 

ohledně výrobků nebo služeb shodných nebo zaměnitelných. Kde tato podmínka není 

splněna, není přesně řečeno nekalá soutěž. Může tu však být parazitní jednání…“14 

Dále citovaný autor pokračuje v témže duchu: „Důraz kladený na soutěž vedl judikaturu 

k omezení dosahu teorie – v přísné logice těchto slov – na soutěžitele při získávání 

klientely ohledně výrobků a služeb shodných nebo podobných: to je princip speciality 

nekalé soutěže…Judikatura tlačena doktrínou dokázala překročit meze výdělečné 

činnosti dovolávajíc se doplňujícího pojmu parazitního jednání. Umožňuje odsoudit 

každého, kdo si přisvojí závažným způsobem hodnotu jiného, i když není jeho 

konkurentem, omeziv tak významně své hmotné i intelektuální investice a ušetřiv 

čas…“15  

Parazitismus může mít formu parazitní soutěže nebo parazitního jednání. 

Rozdíl mezi těmito formami je následující – o parazitní soutěž se jedná v případě 

konkurenčního zápolení mezi soutěžiteli, k parazitnímu jednání může dojít i mezi 

nekonkurenčními subjekty, zejména v podobě přisvojení si pověsti (dobrého jména, 

povědomí,…) či techniky.  

Podíváme-li se na vymezení pojmu soutěžitel v § 46 ZPNS, zjistíme, že tato 

koncepce je užší a poměrně omezující: „Soutěžitelem rozumí se každý podnikatel, jenž 

vyrábí nebo prodává zboží téhož nebo podobného druhu nebo vůbec je podnikově 

činným ve stejném nebo podobném oboru hospodářském.“ Takovéto úzké pojetí se však 

pokoušela překonat již tehdejší doktrína v čele s K. Skálou, který vyvrátil názor, 

že nekalosoutěžně může jednat pouze soutěžitel. „Žalován může býti i nesoutěžitel, tj. 

                                                 
13

 Eliáš, K. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurz obchodního práva. Obecná část. 
Soutěžní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 295 
14

 le Tourneau, Ph.: La responsabilité civile, 3. vyd. Paris: Dalloz, 1982, s. 639 
15

 le Tourneau, Ph., Cadiet, L.: Droit de la responsabilité. Paris: Dalloz, 1996, s. 688  
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osoba bez jakéhokoli vlastního soutěžitelského vztahu ku žalobci“16, což potvrdila i 

judikatura.17  

2.2 Spotřebitelé 

Přestože je právo proti nekalé soutěži zaměřeno především na soutěžitele, 

neopomíjí ani zájmy spotřebitelů. Obchodní zákoník žádnou definici spotřebitele 

neuvádí. Jestliže jsou spotřebitelova práva nekalou soutěží jakkoli dotčena (jeho práva 

jsou porušena nebo ohrožena, neboli dle § 44 odst. 1 ObchZ mu byla nekalou soutěží 

způsobena újma nebo mu újma hrozila), je oprávněn domáhat se proti rušiteli nápravy 

podle § 53 ObchZ (je aktivně legitimovanou osobou). Definici spotřebitele sice uvádí 

§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kde se jím rozumí 

„fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným 

účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami“; ovšem použití je omezeno 

na účely tohoto zákona.  

Podle dikce § 1 odst. 2 ObchZ „…nelze-li některé otázky řešit podle těchto 

ustanovení (rozuměj ObchZ – pozn. V. J.), řeší se podle předpisů práva občanského.“ 

V hlavě páté občanského zákoníku pojednávající o spotřebitelských smlouvách 

nalezneme vymezení spotřebitele v § 52 odst. 3 jakožto „osoby, která při uzavírání a 

plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.“ Může 

tedy jít o fyzickou nebo právnickou osobu, která bude uzavírat spotřebitelské smlouvy; 

těmi se podle § 52 odst. 1 OZ rozumí „smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné 

smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně 

dodavatel.“ 

2.3 Jiné osoby dotčené nekalou soutěží 

Ze znění § 53 ObchZ plyne, že jinými osobami dotčenými nekalou soutěží jsou 

osoby (tzn. fyzické i právnické), jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo 

ohrožena. Původní úprava platná do r. 2000 nasvědčovala tomu, že záměrem bylo 

                                                 
16 Hamann, L., Drábek, J.,  Buchtela, R.: Soutěžní právo ČSR. Praha: Právnické nakl. V. Linhart, 1938, s. 
77 
17

 „To potvrzuje pro oblast § 10 a § 27 ZPNS rozh. nejv. s. č. 3825 úř. sb. tr. a cit.“ In Hamann, L., 
Drábek, J.,  Buchtela, R.: Soutěžní právo ČSR. Praha: Právnické nakl. V. Linhart, 1938, s. 77 
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chránit pouze soutěžitele dotčené nekalou soutěží.18 Po provedení harmonizační novely 

ObchZ zákonem č. 370/2000 Sb. je již evidentní, že ustanovení § 53 ObchZ se vztahuje 

na ochranu nejen soutěžitelů, nýbrž i spotřebitelů a nejspíše i „jiných osob“. Zákon opět 

neposkytuje vysvětlení, o jaké „jiné osoby dotčené nekalou soutěží“ by se mohlo 

jednat; právní nauka se přiklání k názoru, že jde o takové osoby, „jejichž osobnostní 

atributy byly neoprávněně užity v soutěžitelově reklamě. Může se však jednat například 

o osoby, kterých se dotkly určité formy zabraňovací soutěže (náhodní účastníci 

fyzických aktivit, k nimž dochází v souvislosti s konkurenčním bojem).“19 D. Raus ve 

svém článku dodává, že aktivní legitimaci mají tyto „jiné osoby“ v případech nekalé 

soutěže podle generální klauzule a podle § 45 – 47 a § 52 ObchZ; naopak ji vylučuje 

v souvislosti s § 48 – 51 ObchZ. Považuje ovšem za nezbytné, aby spolu s „jinou 

osobou“ byl zároveň nekalosoutěžním jednáním dotčen soutěžitel nebo spotřebitel – 

jinak by podle § 44 odst. 1 ObchZ nebyla splněna obecná podmínka nekalosoutěžního 

jednání.20  

2.4 Právnické osoby oprávněné chránit zájmy soutěžitelů  

Ustanovení § 54 odst. 1 ObchZ přiznává aktivní žalobní legitimaci též 

právnické osobě oprávněné chránit zájmy soutěžitelů (dále POOCHZS). Jedná se o 

speciální úpravu aktivní legitimace, a sice o aktivní legitimaci zúženou na nárok na 

zdržení se jednání a odstranění závadného stavu. Omezení se týká také skutkových 

podstat, u kterých lze žalobní oprávnění uplatnit. POOCHZS nejsou legitimovány 

uplatnit své právo v případech nekalé soutěže uvedených v § 48 – 51 ObchZ. Tuto 

výjimku rozebírá P. Hajn a poukazuje na určitou nedůslednost v podobě zahrnutí 

zlehčování (§ 50 ObchZ), kteréžto se nemusí týkat jen dotčeného subjektu, ale může 

„poskytovat zkreslenou informaci spotřebitelům a také vést ke „zdivočení soutěžních 

mravů“ mezi soutěžiteli. Neexistuje proto rozumný důvod k tomu, aby zde byla 

vylučována možnost právního zásahu ze strany právnických osob oprávněných hájit 

                                                 
18

 Původní znění § 54 odst. 1 ObchZ platné od r. 1992 – 2000: „Právo, aby se rušitel protiprávního 
jednání zdržel a aby odstranil závadný stav, může mimo případy uvedené v §48 až 51 uplatnit kromě 
soutěžitele též právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů.“ 
19

 Hajn, P. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurz obchodního práva. Obecná část. 
Soutěžní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 376 
20

 Raus, D.: Spory o nekalou soutěž a aktivní legitimace. Právní rádce, 1998, č. 3, s. 12 an. 
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zájmy soutěžitelů a spotřebitelů.“21 Podobné stanovisko zaujímá i k omezení žalobního 

oprávnění ve vztahu k § 50a ObchZ vloženém do ObchZ harmonizační novelou.  

Jelikož je žalobní právo zákonem výslovně přiznáno POOCHZS, mohou tyto 

právnické osoby žalovat samostatně a svým jménem (nejde o zastoupení). Zákon 

neukládá podmínku, aby sama tato POOCHZS byla nekalosoutěžním jednáním dotčena, 

lze tedy důkazem a contrario dovodit, že POOCHZS sama dotčena být nemusí, stačí, 

jsou-li dotčeni nebo ohroženi protiprávním jednáním její členové, jejichž zájmy je 

oprávněna hájit.  

Právní nauka si klade otázku, zda oprávnění hájit zájmy soutěžitelů (i 

spotřebitelů) plyne již ze zakladatelského dokumentu nebo zda je nutné připojit i 

faktickou činnost. Názory se přiklánějí spíše k první variantě, která přináší pozitiva 

v podobě rozvíjení práva proti nekalé soutěži. Existují ovšem i stinné stránky, jak 

ilustruje příklad ze SRN. POOCHZS zde působily ve zcela specifické formě - jednalo se 

o právnické osoby s miniaturní členskou základnou (často advokáti plus rodinní 

příslušníci), které se prakticky zabývaly jen vyhledáváním nekalosoutěžního jednání 

v inzerátech, následnými soudními spory a požadavkem úhrady nákladů na zastoupení – 

proto se jim říkalo „Gebührvereine“ (poplatková sdružení)22. Počet i aktivita 

takovýchto POOCHZS se natolik rozbujely, že v roce 1994 byl přijat zákon zpřísňující 

podmínky pro podávání žalob těmito právnickými osobami. 

2.5 Právnické osoby oprávněné chránit zájmy spotřebitelů 

Právnické osoby oprávněné chránit zájmy spotřebitelů mají identické žalobní 

oprávnění jako POOCHZS s tím rozdílem, že jej lze využít v případě, byly-li dotčeny 

zájmy spotřebitelů. Je také možné zřídit jednu právnickou osobu, zabývající se jak 

zájmy spotřebitelů, tak i zájmy soutěžitelů. 

Přiznáním žalobního oprávnění těmto právnickým osobám je vyjádřena snaha 

o vyvážení profesionální a ekonomické nerovnováhy, která zpravidla v soutěžních 

vztazích panuje. Takto je zvýšena ochrana slabších soutěžitelů a (téměř vždy) slabších 

spotřebitelů. 

                                                 
21

 Hajn, P. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurz obchodního práva. Obecná část. 
Soutěžní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 377 
22

 Hajn, P.: Jak jednat v boji s konkurencí. O právní úpravě nekalé soutěže. 1. vydání. Praha: Linde, 1995, 
s. 155 
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3 Generální klauzule 

Generální klauzule je „zákonné ustanovení obecně popisující určitou právní 

zásadu, přičemž pro konkrétní aplikaci často vyžaduje další upřesnění.“23 Jinak řečeno, 

je to legislativní způsob, jak zahrnout určitý druh právních vztahů do právní úpravy 

obecně formulované, aniž by docházelo k pouhému kazuistickému výčtu jednotlivých 

případů. Její použití je typické především v soutěžním právu, protože si sotva lze 

představit, že zákonodárce vyjmenovává konkrétní jednotlivé druhy narušení soutěže 

taxativním výčtem. Generální klauzule našla své místo ve většině právních řádů, např. 

ve švýcarském nebo německém. Byla obsažena také v ZPNS, kde její funkci komentuje 

K. Skála: „Účelem generální klauzule je vyplniti event. mezery zákona a zachytiti i 

takové zjevy v hospodářských stycích, které odporují zásadám cti a svědomí, poctivosti 

a slušnosti, které však nelze pro nedostatek konkrétních podmínek subsumovati pod 

některou ze skutkových podstat v zákoně uvedených“24. 

Generální klauzule nekalé soutěže (obecné skutkové podstaty nekalé soutěže) 

neboli vymezení „nejobecnějších podmínek, které musí být splněny vždy, aby určité 

jednání mohlo být zařazeno pod některou z konkrétnějších skutkových podstat nekalé 

soutěže“25 nebývá používána v právní úpravě samostatně, ale zpravidla ji doplňuje 

demonstrativní výčet nejčastějších případů nekalosoutěžního jednání (zvláštní skutkové 

podstaty nekalé soutěže). Tato legislativní metoda tak klade zvýšený důraz na činnost 

soudů, jejichž úkol spočívá v posouzení, zda dané konkrétní soutěžní jednání je 

zákonem dovoleno či reprobováno. V aktuální úpravě je generální klauzule obsažena 

v § 44 odst. 1 ObchZ, který zakazuje jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu 

s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo 

spotřebitelům. 

Tyto znaky generální klauzule musí být naplněny vždy, aby se jednalo o 

nekalou soutěž. Nestačí tedy, že jsou dány všechny znaky zvláštní skutkové podstaty 

(§ 45 an. ObchZ); chybí-li jakýkoli znak generální klauzule, o nekalou soutěž nepůjde 

                                                 
23

 Kohoutek, R.: ABZ slovník cizích slov. [citováno 16. 2. 2009]. Dostupný z http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/generalni-klauzule 
24

 Skála, K.: Nekalá soutěž. Její podstata a stíhání podle zákona ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. z. a 
n. Praha: Praetor, 1927, s. 61 
25

 Hajn, P.: Jak jednat v boji s konkurencí. O právní úpravě nekalé soutěže. 1. vydání. Praha: Linde, 1995, 
s. 16 
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(typicky chybí-li rozpor s dobrými mravy soutěže). Naopak je možné stíhat určité 

jednání jako nekalosoutěžní, i když jej nelze subsumovat pod zvláštní skutkovou 

podstatu, naplňuje-li všechny znaky generální klauzule. Jinak řečeno, pro kvalifikaci 

určitého jednání jako nekalosoutěžního postačí naplnění podmínek generální klauzule.  

Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže jsou pouze výčtem demonstrativním 

a skutkové podstaty v zákoně nepojmenované lze sankcionovat přímo podle generální 

klauzule, která může být uplatněna i samostatně. Pro tyto „nepojmenované“ skutkové 

podstaty se vžil také název soudcovské skutkové podstaty, jelikož pro jejich kvalifikaci 

má význam především judikatura (ale i teorie). 

Odpovědnost za nekalou soutěž je objektivní, tudíž mezi obecné znaky nepatří 

zavinění, ať už ve formě úmyslné či nedbalostní. 

3.1 Znaky generální klauzule podle ObchZ 

Generální klauzule v § 44 odst. 1 ObchZ zahrnuje tři podmínky, které musí být 

splněny kumulativně, aby bylo možno hovořit o nekalé soutěži: 

� jednání v hospodářské soutěži 

� které je v rozporu s dobrými mravy soutěže 

� je objektivně způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo 

spotřebitelům 

3.1.1 Jednání v hospodářské soutěži 

Jen jednáním (konáním i opomenutím) uskutečněném v hospodářské soutěži 

může dojít k nekalé soutěži. Co se týče zákonné definice hospodářské soutěže, 

K. Eliáš26 je toho názoru, že taková definice neexistuje a v případě, že by existovala, 

byla by zbytečná. Proto právní teorie i praxe berou za vděk ekonomickým pojetím 

hospodářské soutěže a v některých případech dokonce i jen jejím intuitivním chápáním. 

Ke stejnému závěru dochází ve své stati i J. Bejček: „Více či méně scholastických 

definic hospodářské soutěže je celá řada. Definovat přesně tak mnohostranný a složitý 

jev, jakým je soutěž, je možné jen na vysokém stupni abstrakce, což ovšem zase znamená 

praktickou nepoužitelnost takové definice.“27 

                                                 
26

 Eliáš, K. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurz obchodního práva. Obecná část. 
Soutěžní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 278 - 279 
27

 Bejček, J.: Pojem soutěže a soutěž jejích cílů. Právní praxe v podnikání, 1996, č. 5, s. 6 
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Pokud bychom si ale přesto chtěli udělat aspoň jakousi představu, můžeme 

nahlédnout do ZPNS, kde je použit pojem hospodářský styk, jehož výkladem se lze 

inspirovat i dnes „… Jde o pojem širší než styk obchodní… a styk zákaznický. Stykem 

hospodářským nebude patrně ryzí styk úřední, soukromý, náboženský, vědecký, 

literární, umělecký a politický, pokud nevyúsťuje v majetkové cíle a soutěžní snahy. 

Činnost tak zv. svobodných povolání není zpravidla stykem obchodním, zajisté však 

stykem hospodářským.“28 Dnešní úprava nepokládá podmínku, aby šlo o jednání 

v hospodářském styku. Aktuální pojetí je širší, neboť generální klauzule se vztahuje na 

veškerá jednání, která se mohou negativně dotknout hospodářské soutěže. 

Jako jednání v hospodářské soutěži je posuzováno jednání nikoli ve vztahu ke 

konkrétní osobě (k dalšímu soutěžiteli), ale jednání týkající se soutěžní činnosti 

subjektu jako takové, vyplývající z jeho chování a souvislostí. Jedná se např. o prodej 

zboží spotřebiteli, propagace výrobků atd. Široké pojetí tohoto pojmu a absence této 

podmínky v generální klauzuli dokládá, že jednáním v hospodářské soutěži je i jednání, 

které nemá za cíl dosažení zisku – např. zlehčování konkurenta, boj neziskových 

organizací o finanční příspěvky.  

V teorii se jako znak hospodářského soutěžního jednání uvádí také soutěžní 

záměr, který rozvádí i P. Hajn29. K jeho uplatnění dojde v situaci, kdy může mezi 

dvěma soutěžiteli existovat soutěžní vztah, ale v daném konkrétním případě se o soutěž 

mezi nimi jednat nebude - právě na základě chybějícího soutěžního záměru. V praxi 

k takovým situacím dochází při zveřejňování spotřebitelských testů v médiích, 

porovnávání výkonů podniků, ve zpravodajských relacích či informacích 

poskytovaných se záměrem vzdělávacím. Proti takovému jednání se nelze bránit podle 

úpravy nekalé soutěže, lze však využít obecná ustanovení práva občanského a 

obchodního, zejm. § 3, 11, 19b odst. 3 OZ. Později P. Hajn nahradil výraz soutěžní 

záměr novým pojmem soutěžní orientace jednání, který dokládá, že soutěžitel je 

orientován určitým směrem bez ohledu na jeho vědomý záměr, pokud jde o cíl a účel. 

Došlo i k vytvoření nového pojmu soutěžní situace30 (namísto dřívějšího soutěžního 

vztahu), který lépe vystihuje případy, kdy se subjekt ocitne v situaci, aniž by o to 

projevoval zájem v podobě volního projevu (projev vůle je naopak typický pro vstup do 
                                                 
28 Hamann, L., Drábek, J.,  Buchtela, R.: Soutěžní právo ČSR. Praha: Právnické nakl. V. Linhart, 1938, s. 
187 - 188 
29

 Hajn, P.: Jak jednat v boji s konkurencí. O právní úpravě nekalé soutěže. 1. vydání. Praha: Linde, 1995, 
s. 19 
30

 Hajn, P.: Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 121 
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vztahu). E. Večerková31 vyjadřuje názor, že nové výrazy budou zřejmě vhodnější pro 

použití v případech jednání ve formě opomenutí soutěžitele a jejich „životnost“ prověří 

soudní praxe. Pojem soutěžní orientace jednání použil Nejvyšší soud ve svém 

odůvodnění32, i když v tomto soudním sporu šlo o jednání ve formě konání (poskytnutí 

letáku nabízejícího pohřební služby). 

3.1.2 Rozpor s dobrými mravy soutěže 

Pojem „dobré mravy soutěže“ je nutné odlišovat od obecného pojmu „dobré 

mravy“. Tyto dva pojmy se v některých případech kryjí, ale nemusí tomu tak být vždy. 

Lze si představit jednání, které je v rozporu s obecně přijímanými názory morálními, ale 

neodporující dobrým mravům soutěže (např. hoteliér pronajme pokoj dvojici, přestože 

ví, že muž po boku dámy není její manžel, nýbrž milenec). Na druhou stranu může 

nastat situace, která se obecně dobrým mravům nepříčí, ale z hlediska soutěžního jde o 

jednání závadné (např. výrobce pojmenuje svůj výrobek stejně jako výrobek 

konkurentův, protože neví, že takový výrobek již existuje). Řečeno matematickým 

názvoslovím, poměr mezi oběma pojmy vystihuje nejlépe označení „průnik množin.“33  

Definici dobrých mravů v zákoně nenalezneme, jelikož jde o termín 

dynamický, jehož obsah se mění spolu s vývojem společnosti. Proto konkrétnější 

představu o obsahu poskytuje především judikatura. Podle formulace Nejvyššího soudu 

z roku 1997 lze chápat dobré mravy takto: „Dobrými mravy se rozumí souhrn 

společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou 

neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí 

společnosti a mají povahu norem základních.“34 

Jako příklad jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže lze uvést případ, kdy 

majitel pohřebního ústavu přemlouvá rodiny zemřelých v jejich bytech bezprostředně 

před smrtí nebo po smrti člena rodiny, aby mu svěřily obstarání pohřbu, nabízí jízdy 

autem zdarma při zařizování pohřebních úkonů nebo poskytuje nepřiměřeně vysoké 

slevy.35 

                                                 
31

 Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 125 
32

 Rozsudek NS ČR sp. zn. 32 Odo 229/2006, ze dne 30. 5. 2007 
33

 Hajn, P.: Právo nekalé soutěže. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 12 
34

 Rozsudek NS ČR ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. 3 Cdon 69/96 In Soudní judikatura 8/1997, pod poř. č. 62 
35

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. 10. 1934, Rv II 761/34, (Vážný č. 13845) In Macek, J.: 
Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 390 
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Zákon nevyžaduje, aby jednání v rozporu s dobrými mravy bylo zaviněné ve 

formě úmyslu nebo nedbalosti, popř. aby si byl soutěžitel vůbec vědom svého jednání 

proti dobrým mravům; jedná se o objektivní stav. Otázka rozporu s dobrými mravy 

soutěže je vždy posuzována soudy, jelikož se jedná o otázku právní, nikoli skutkovou, 

jak poukazuje již prvorepubliková judikatura, a soud může „přihlížeti i tomu, jak se na 

jednání pohlíží mezi soutěžiteli, co o něm soudí veřejnoprávní korporace, které mají 

podle svého určení dbáti společných oprávněných zájmů soutěžitelů ze svého oboru 

anebo také s širšího hlediska, a jaké důvody uvádějí pro svůj názor, třebaže názory 

soutěžitelů a zmíněných korporací i jiných činitelů nejsou pro soud závazné.“36 Tato 

diferenciace má mimo jiné vliv i na vedení důkazního řízení ve sporu.  

Zcela nesprávná je úvaha, že v rozporu s dobrými mravy soutěže je výlučně 

jednání, které je podobné jednáním ve zvláštních skutkových podstatách – tím by zcela 

postrádala smysl generální klauzule a její uplatnění pro nepojmenované skutkové 

podstaty nekalé soutěže.  

Dobré mravy soutěže nelze zaměňovat se zvyklostmi soutěže. Mohou totiž 

existovat i zvyklosti, které jsou sice běžné, nikoli však chvályhodné, které zatím 

postihovány nejsou (nejsou podávány žaloby např. z důvodu nezkušenosti dotčených 

soutěžitelů). Naproti tomu jednání odlišující se od zaběhlých zvyklostí nemusí nutně 

odporovat dobrým mravům, jak ukazuje příklad leasingu a franchisingu. Tyto způsoby 

obchodování jako obrana proti konkurenci v době svého vzniku čelily nařčení z nekalé 

soutěže ze strany nespokojených soutěžitelů. Nové obchodní metody stále vznikají a 

jejich soulad s dobrými mravy nelze poměřovat podobností s praktikami již 

zavedenými, neboť takto by rozvoj hospodářství ustrnul. Faktor času tedy hraje 

důležitou roli při posuzování, zda se jednání příčí dobrým mravům soutěže či nikoli – 

co je dnes v rozporu, může být zítra v souladu a naopak.  

Jak uvádí P. Hajn ve svém článku37, zahraniční právní teoretici rozlišují kromě 

porušování dobrých mravů soutěže (porušování technických pravidel soutěže), také 

porušování jistých konvencí slušnosti, které označují jako reklamu proti dobrému vkusu 

(geschmacklose Werbung). Do kolonky porušování technických pravidel soutěže 

bychom zařadili jednání jako obchodní praktiky těžící ze soucitu, nepřiměřené formy 

obtěžování zákazníka, různé formy zabraňovací soutěže atd. Tato jednání jsou vlastně 

                                                 
36

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. 2. 1933, R I 1100/32, (Vážný č. 12334) In Kunášek, J.: Nekalá 
soutěž a podnikání. II. díl. Praha: Sekurkon, 1994, s. 80 
37

 Hajn, P.: Jak interpretovat „dobré mravy soutěže“. Právní praxe v podnikání, 1993, č. 2, s. 2 
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soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže postižitelné přímo podle generální 

klauzule.  

Co se týče reklamy proti dobrému vkusu, je zde situace jiná. Co si pod takovou 

reklamou představit? Jde např. o reklamu internetového obchodu se značkovými 

parfémovými vodami ve znění: „Žádné kozy u nás nehledejte. Naše skvělé ceny ano.“, 

ve spojení obrázku kozy s nahými ženskými ňadry.38 Ze světových kontroverzních 

kampaní jsou typické ty od značky United Colors of Benetton – černá žena kojící bílé 

dítě, zobrazení muže umírajícího na AIDS, elektrické křeslo atd. Přestože např. 

v Německu byl v dřívější úpravě UWG tento druh jednání stíhatelný podle generální 

klauzule (její formulace zahrnovala podmínku rozpor s dobrými mravy jako takovými, 

nevyžadovala rozpor s dobrými mravy soutěže – dnes už se UWG o dobrých mravech 

nezmiňuje a obecně zakazuje nekalou soutěž), u nás tomu tak není. Podle názoru E. 

Večerkové39, a já se k jejímu názoru přikláním, nelze takové jednání subsumovat pod 

§ 44 odst. 1 ObchZ, pokud zrovna v daném případě není jednání proti dobrým mravům i 

v rozporu s dobrými mravy soutěže. Taková reklama je u nás postižitelná v rámci 

samoregulace reklamy, zejm. v rámci činnosti Rady pro reklamu, jejíž rozhodnutí o 

stížnostech má charakter pouze doporučující, nicméně bývá téměř vždy respektováno.  

Jiným způsobem, jak vyjádřit nesouhlas s takovou reklamou, je bojkot 

výrobku, jenž je formou sankce ekonomické. 

3.1.3 Způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo 
spotřebitelům 

Smyslem hospodářského soutěžení je vyrábět co nejlepší zboží, získat co 

nejvíce zákazníků, zlikvidovat konkurenci, mít co největší obrat, nebýt ve ztrátě – to vše 

podle konkrétních cílů toho kterého soutěžitele. Způsobilost přivodit újmu jednomu 

soutěžiteli v hospodářské soutěži jde ruku v ruce s úspěchem jiného, je to 

neoddiskutovatelný důsledek soutěžení. Právo nechrání před újmami, které s sebou 

přináší hospodářská soutěž jako taková, cílem není chránit ekonomicky slabšího 

soutěžitele, ale zabránit újmám, které by mohly nastat v důsledku nekalosoutěžního 

jednání. Neboli řečeno slovy prvorepublikového Nejvyššího soudu: „Lepší soutěžní 

postavení soutěžitelovo v soutěžním boji nečiní ještě jeho soutěž o sobě nekalou, leč že 

                                                 
38

 Rozhodnutí arbitrážní komise RPR, Čj. 029/2007/STÍŽ 
39

 Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 137 
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by své větší soutěžní kapacity zneužíval.“40 Proto je nezbytné vykládat a aplikovat 

generální klauzuli v souvislosti s § 41 ObchZ, jenž přiznává právo na soutěžní činnost.  

Chráněni jsou soutěžitelé i spotřebitelé (oproti úpravě v ZPNS z roku 1927, 

která spotřebitele výslovně nechránila). Zatímco ZPNS hovořil o způsobilosti poškodit 

soutěžitele, dnešní úprava používá formulace přivodit újmu. Újma může být dvojího 

druhu. Buď se jedná o újmu majetkovou (škoda ve smyslu občanského zákoníku – 

neboli majetková újma vyčíslitelná v penězích), nebo o újmu nemajetkovou. Zde by se 

zdálo, že prvorepubliková úprava je užší, a mnoho autorů právnických publikací za 

takovým výkladem stojí, ale I. Pelikánová41 upozorňuje, že jde o mylný dojem, neboť 

prvorepublikové pojetí škody zahrnovalo škodu majetkovou i nemajetkovou.  

Jako příklad nemajetkové újmy lze uvést poškozování dobré pověsti při 

zlehčování či napodobení obchodního jména. Nemajetkovou újmou může být postižen i 

spotřebitel, třeba v případě, že „naletí“ na klamavou reklamu a tato skutečnost ho rozlítí 

natolik, že několik nocí nespí. Existují ovšem i nekalosoutěžní jednání, která nejsou 

takto do očí bijící, ale přesto mohou nemajetkovou újmu způsobit. Jedná se o každé 

omezení spotřebitelova pohodlí a vnitřního klidu (reklama neodůvodněně vyvolávající 

strach ze ziskuchtivých důvodů), jeho práva nebýt rušen (ve volném i pracovním čase), 

práva na soukromí i ochranu osobních údajů.  

V praxi se lze setkat s obchodními praktikami v podobě zasílání 

nevyžádaného zboží42, i když jej lze v případě nespokojenosti zákazníka vrátit. Jelikož 

„čas jsou peníze“, tak spotřebiteli vzniká újma v podobě ztráty času a energie např. 

v důsledku používání neúčinného preparátu a jeho vrácení. Další praktikou je 

spamming v oblasti elektronické komunikace (zasílaní nevyžádané pošty). J. Matejka 

ve svém článku43 uvádí, že spamming funguje na principu kolektivního financování, 

jelikož náklady na činnost iniciátora spamu hradí i adresát v podobě platby za připojení 

k internetu. Oproti nákladům, které si vyžádá rozesílání zásilek běžnou listovní poštou, 

jsou náklady spammera zanedbatelné. Vzhledem k obtížné právní prokazatelnosti 

takového nekalosoutěžního jednání, je postižitelnost spammingu velmi složitá. 

                                                 
40

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 1932, Rv I 898/31, (Vážný č. 11742) In Macek, J.: 
Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 348 
41

 Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 1. díl. § 1-55. 3. vydání. Praha: Aspi, 2003, s. 422 
42

 Hajn, P.: Právo nekalé soutěže. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 24 
43

 Matejka, J.: K problematice šíření nevyžádaných a obtěžujících sdělení prostřednictvím Internetu, 
zejména pak elektronické pošty. 10. 6. 2003. [citováno 7. 1. 2009]. Dostupný z 
http://itpravo.cz/index.shtml?x=129533#7 
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Nad tzv. nekomerční reklamou44 se zamýšlí P. Hajn. Za takovou reklamu 

považuje reklamu využívající stejné metody jako reklama komerční, ale působící 

v odlišné sféře, jako je např. nabádání k bezpečnému silničnímu provozu, k boji proti 

domácímu násilí či uvědomělému sexuálnímu životu. P. Hajn zastává názor, že tato 

„sociální reklama“ zpravidla nespadá pod ustanovení o nekalé soutěži podle 

obchodního zákoníku z důvodu absence dalších prvků generální klauzule, zejm. zde 

chybí soutěžně orientované jednání schopné přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo 

spotřebitelům. S tímto názorem se ztotožňuji, méně už však s názorem E. Večerkové, 

která uvádí jako příklad reklamy, která by se neposuzovala jako nekalá soutěž, reklamu 

nadace na ochranu zvířat v podobě billboardu „mrtvé lišky se staženou kůží“. E. 

Večerková je toho názoru, že na tuto reklamu je možno nahlížet „pouze pomocí etických 

kritérií (podle Etického kodexu RPR ČR), nikoli podle kritéria „dobrých mravů 

soutěže“, vyplývajícího z právní úpravy nekalé soutěže. To, co je v reklamě neetické, 

nemusí být nutně vždy v rozporu s dobrými mravy soutěže.“45 Dovolím si tomuto tvrzení 

oponovat, protože jsem toho názoru, že i v tomto případě se jedná o nekalou soutěž, 

jelikož jsou naplněny všechny tři podmínky generální klauzule. Jde o jednání 

v hospodářské soutěži, kde proti sobě stojí ochránci zvířat a prodejci kožichů; reklama 

s mrtvou liškou je v rozporu s dobrými mravy soutěže, protože se jedná o silně 

naturalistickou reklamu zneužívající lidské city46 (zejm. vyvolávající pocit strachu – 

u malých dětí, ale i dospělých), která je jednou ze soudcovských skutkových podstat 

nekalé soutěže. Naplněna je i třetí podmínka, protože tu hrozí přivození újmy 

prodejcům kožichů.  

Zákon formuluje třetí podmínku generální klauzule jako způsobilost přivodit 

újmu, tzn. není nutné, aby újma fakticky nastala. Protiprávní je tedy i jednání, které sice 

újmu nezpůsobilo, vzniklo-li nebezpečí, že by újma mohla nastat – jedná se o delikt 

ohrožovací, který je dokonán již samotným ohrožením. Možností újmy se rozumí újma 

reálná, u které je určitá pravděpodobnost, že by mohla nastat, nikoli újma hypotetická. 

Vznik újmy není ke kvalifikaci jednání jako nekalosoutěžního potřeba dokazovat, 
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 Hajn, P.: Nekomerční reklama a právo. Právní rozhledy, 2002, č. 6, s. 258-263 
45

 Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 143 
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shlédnou, aniž by si to samy přály.“ Rozdíl u této reklamy ale vidím v tom, že tu neexistuje soutěžní 
vztah, tudíž bych ji nehodnotila jako nekalou soutěž. 
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jelikož z formulace deliktu ohrožovacího plyne, že stačí prokázat způsobilost újmu 

přivodit. Při náhradě škody podle § 53 ObchZ ovšem rozsah škody prokázán být musí; 

to neplatí pro další formy ochrany dotčeného subjektu, např. žalobu zdržovací či žalobu 

na odstranění závadného stavu, kde stačí důkaz o způsobilosti přivodit újmu. Pokud se 

jedná o újmu nemajetkovou, k reparaci slouží institut přiměřeného zadostiučinění, které 

se poskytuje i v penězích a přiznaná výše částky závisí na úvaze soudu.  

Rozsah újmy, která musí přinejmenším hrozit, není zákonem specifikován. Jak 

podotýká P. Hajn, i v právu proti nekalé soutěži se začíná využívat tzv. bagatelní 

klauzule47, která opravňuje zakročit jen proti kvalifikovaným zásahům, které jsou s to 

přivodit újmu nikoli nevýznamného rozsahu. Bagatelní klauzule je obsažena např. 

v nové německé úpravě nekalé soutěže (§ 3 UWG), kde existuje generální klauzule tzv. 

podvojného charakteru - první část obecně zakazuje nekalou soutěž a druhá část 

obsahuje bagatelní klauzuli. Na druhou stranu, v některých případech je vhodné 

sankcionovat i nekalosoutěžní jednání, která sice nejsou schopná přivodit významnější 

újmu, ale existuje reálné nebezpečí převzetí takových praktik širším okruhem 

soutěžitelů a tím i „zdivočení soutěžních mravů“. 
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 Hajn, P. In Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2005, s. 399 
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4 Klamavá reklama 

4.1 Reklama obecně 

Reklama, jakožto marketingový tah, jak přilákat pozornost k nabízenému zboží 

a službám, existuje odnepaměti. Již v roce 1860 byla provedena úprava některých 

aspektů reklamy v rakouském živnostenském řádu a tento rok je proto možno považovat 

za datum vzniku moderní reklamy.48 Velmi zdařilá je úprava nekalé reklamy v ZPNS, 

ze které lze i dnes čerpat inspiraci. V období totality téměř neexistovala hospodářská 

soutěž, a proto nebylo zapotřebí reklamy (ani její právní úpravy). K jistému rozvoji 

reklamy došlo v 60. letech minulého století v důsledku uvolnění televizní reklamy, 

ovšem na významu získala reklama až po roce 1989, kdy se také zvyšuje potřeba její 

právní regulace. 

Existuje velké množství definic reklamy, např. slovník cizích slov reklamou 

rozumí „veřejné doporučování (zboží ap.) možným zájemcům“49. Co se týče právních 

definic reklamy, jsou obsaženy především ve veřejnoprávní úpravě, jako je např. zákon 

o regulaci reklamy (zákon č. 40/1995 Sb.) či zákon o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání (zákon č. 231/2001 Sb.). V obchodním zákoníku, který je příkladem 

soukromoprávního předpisu, výslovnou definici nenalezneme, ale lze ji dovodit 

z definice pojmu klamavé reklamy v § 45 ObchZ jako „šíření údajů, tj. sdělení slovem, 

písmem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím 

prostředkem, o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech.“ Definice 

reklamy je obsažena i v etickém Kodexu reklamy Rady pro reklamu50, který slouží 

k mimoprávní regulaci reklamy. 
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 Novaková, E., Jandová, V.: Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006, s. 7 
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 Buchtelová, R., Confortiová, H. a kol.: Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1998, s. 654 
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informací, který by jinak reklamou byl, pokud prodejce výhradně označuje místo, kde výrobek nabízí 
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4.2 Právní úprava klamavé reklamy v ObchZ 

Skutková podstata klamavé reklamy je obsažená v § 45 ObchZ. Aby bylo 

možno označit nekalosoutěžní jednání za klamavou reklamu, je nutné kumulativně 

splnit tři podmínky: 

� šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, 

které je 

� způsobilé vyvolat klamnou představu a 

� zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži 

prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. 

Je nutné reklamu chápat ve smyslu jejího vymezení v obchodním zákoníku, 

nikoli jako reklamu, jak je chápána v běžném životě (např. televizní reklama, billboard). 

Znakem není úplatnost, okruh adresátů ani vyvolání zájmu o koupi. 

K pochopení problematiky klamavé reklamy jistě přispěje i prozkoumání 

dřívější úpravy v ZPNS. Tehdejší skutková podstata nesla označení „nekalá reklama“ 

a zahrnovala kromě klamavé reklamy i jiné způsoby nekalosoutěžní reklamy (které dnes 

postihujeme podle generální klauzule). Nekalá reklama, coby nejfrekventovanější 

nekalosoutěžní praktika, následovala v zákoně hned po generální klauzuli a § 2 odst. 1 

ZNPS ji definoval jako: „veřejné učinění nebo rozšiřování údajů o poměrech vlastního 

nebo cizího podniku, které je způsobilé oklamati a zjednati tím tomu podniku na úkor 

jiných soutěžitelů přednost při soutěži.“ 

Z tohoto širokého pojetí vyplývá zahrnutí dnešních skutkových podstat 

klamavé reklamy v § 45 ObchZ a klamavého označení zboží a služeb v § 46 ObchZ. 

Problematika obou skutkových podstat je propojená, což plyne i z odvolání v § 46 odst. 

1 ObchZ na § 45 odst. 3 ObchZ, proto není překvapivé, že tehdejší zákonodárce obě 

(dnešní) skutkové podstaty legislativně spojil. Dále by šlo pod tehdejší skutkovou 

podstatu nekalé reklamy podřadit i vyvolání nebezpečí záměny (§ 47 ObchZ), 

parazitování na pověsti (§ 48 ObchZ), zlehčování (§ 50 ObchZ), srovnávací reklamu 

(§ 50a ObchZ) a další formy nekalé reklamy postižitelné podle generální klauzule, jako 

je podprahová reklama, agresivní reklama atd.51 
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Mnohé z reklamních praktik v sobě obsahují jistou dávku klamavosti a nemusí 

být vždy snadné jednoznačně odlišit klamavou reklamu od reklamy jinak nekalé. 

Jistotou proto bude opřít se o generální klauzuli, jejíž podmínky musí být splněny vždy, 

má-li se jednat o nekalou soutěž.  

4.2.1 Šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či 
výkonech 

Za šíření údajů se podle se § 45 odst. 2 ObchZ považuje „sdělení mluveným 

nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným 

sdělovacím prostředkem.“ Klamavé reklamy se lze dopustit i šířením neveřejným, 

neboť požadavek veřejnosti dané ustanovení nevyžaduje (na rozdíl od úpravy nekalé 

reklamy v § 2 ZPNS). Neveřejným šířením bude např. sdělení prodavačky zákaznici bez 

přítomnosti dalších osob v obchodě. Neveřejná sdělení určená rodinným příslušníkům či 

osobním přátelům, byť by jinak naplňovala podmínky § 45 ObchZ, se za nekalou soutěž 

nepovažují (zde dochází k uplatnění korektivu dobrých mravů soutěže). Pojem šíření se 

chápe jako sdělení adresované širšímu okruhu osob nebo sdělení opakované. Šířením 

mohou být i „individuální sdělení adresovaná mimo hranice samotného soutěžitele, 

přestože jsou neopakovaná, jestliže je možno předpokládat, že adresátem budou údaje 

dále komunikovány.“52 

Při porovnání formulace současného § 45 ObchZ, kde je použito „šíření 

údajů“ a § 2 odst. 1 ZPNS, kde je podmínkou „veřejné učinění“ údajů nebo 

„rozšiřování“, považuje E. Večerková53 variantu v ZPNS za šťastnější. Nemuselo totiž 

vždy dojít k „šíření údajů“, postačovalo „veřejné učinění“. Osobně se přikláním 

k výkladu stírajícímu rozdíl mezi „šířením údajů“ v dnešním pojetí, které je chápáno 

jako sdělení jakýmkoli sdělovacím prostředkem (viz níže) a „učiněním údajů“ (ať již 

veřejně či neveřejně). Domnívám se, že každé „učinění údajů“ v sobě nese možnost 

následného dalšího sdělení, a proto musí spadat pod současné vymezení „šíření údajů“ 

v § 45 odst. 2 ObchZ. 

Pojem „údaj“ je chápán velmi široce (slova, číslice, obraz, hudba, tvar a 

velikost obalu, tvrzení o určité vlastnosti výrobku, posunky, atd.); jde tedy o cokoli, co 

je schopné vyvolat v adresátovi představu. Slovy K. Skály se údajem rozumí „každý 
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projev nebo prohlášení vnímatelné smysly“54. Je lhostejné, jedná-li se o údaj objektivně 

pravdivý nebo o vlastní subjektivní názor. K tomu se přikláněla i předválečná 

judikatura: „Nemusí jíti jen o sdělování určitých skutečností, nýbrž i o projev 

subjektivního mínění. Není mezi oběma těmito způsoby myšlenkového vyjadřování pro 

obor nekalé soutěže podstatného rozdílu…. Údajem jest rozuměti nejen tvrzení 

skutkových okolností, sdělení, co se stalo nebo co jest, nýbrž i osobní (subjektivní) 

názory a mínění, hodnotící úsudky.“55 

4.2.1.1 Způsob šíření údajů 

Způsoby šíření údajů jsou formulovány ve výše zmíněném § 45 odst. 2 ObchZ. 

Tento výčet bývá kritizován pro svou vnitřní disharmonii, neboť zahrnuje jak obecnější 

prostředky lidského sdělování (mluvené a psané slovo, tisk, vyobrazení, fotografie), tak 

i komunikační média (tisk, rozhlas, televize).56 Z tohoto vymezení pak plynou neshody 

ohledně pojmu „jiný sdělovací prostředek“. E. Večerková chápe výčet v § 45 odst. 2 

ObchZ jako demonstrativní57, P. Hajn jako výčet taxativní58, ovšem kloní se 

k extenzivnímu výkladu pojmu „jiný sdělovací prostředek“, a oba jej tedy chápou jako 

„kterýkoliv jiný prostředek, jímž si lidé vyměňují informace“, nikoli jen jako hromadný 

sdělovací prostředek.  

Oblíbenou praktikou je klamání obrazem, kdy cestovní agentura do svého 

katalogu nafotí hotel nacházející v poklidné tropické zahradě. Zákazník je po příjezdu 

na místo zděšen poté, co zjistí, že vedle jeho hotelu právě probíhá výstavba nového 

hotelového komplexu, která se neobejde bez hluku a značného množství prachu. 

Především zahraniční soudy posuzují přísně klamavou reklamu v oblasti cestovního 

ruchu. Jistá cestovní kancelář nabízela zájezd k moři a v prospektu uváděla mimo jiné i 

možnost využití slunečníků. Slunečníky musí být ovšem k dispozici v dostatečném 

množství, což se v daném případě nestalo, protože na 750 hostů připadalo pouze 21 

slunečníků.59 Nedostatek byl shledán i v jiném případě, kde bylo pro 564 lůžek v hotelu 

k dispozici 100 slunečníků.  

                                                 
54

 Skála, K.: Nekalá soutěž. Její podstata a stíhání podle zákona ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. z. a 
n. Praha: Praetor, 1927, s. 99 - 100 
55

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 1931, Rv I 1188/30, (Vážný č. 11107) In Macek, J.: 
Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 341 
56

 Hajn, P.: Právo nekalé soutěže. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 36 
57

 Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 233 
58

 Hajn, P.: Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 143 
59

 Rozhodnutí AG Mnichov 11 C 2463/75 



Nekalá soutěž a klamavá reklama 

26 

Německý soud řešil i případ klamání zvukem. Spor vyvstal mezi výrobci 

vaječných těstovin. Výrobce A používal sušená (lacinější) vejce, výrobce B vejce 

čerstvá. Výrobce A obohatil svou rozhlasovou reklamu o zvuk kdákajících slepic. To se 

nelíbilo výrobci B, který poukazoval na to, že kdákání slepic vzbuzuje u zákazníků 

představu čerstvých (kvalitnějších a dražších) vajec, a jedná se tudíž o klamavou 

reklamu. Soud zjistil, že existuje dvojí druh kdákání slepic, jednak konverzační a jednak 

vítězné, které následuje po snůšce vajec. V daném případě bylo v reklamě využito 

vítězného kdákání. Soud rozhodl, že spotřebitel může být klamán ohledně suroviny, 

které je k výrobě těstovin použito a že výrobce B se musí zdržet používání reklamy, 

v níž figuruje vítězné kdákání slepic.60 

Klamat lze i tvarem. Pokud soutěžitel používá pro svoje výrobky nadměrné 

obaly, může se jednat o klamání. Tak tomu bylo i v případě 600 g pracího prášku, který 

byl umístěn v krabici běžně používané na 2 kg balení tohoto prostředku. Přestože byla 

na obalu uvedena správná informace o váze, soud uznal toto jednání za klamavou 

reklamu, protože nepřímá prostorová informace měla v tomto případě větší váhu než 

informace slovní.61 

Zajímavým a jistě efektivním je klamání spotřebitelů vůní. Klamnou představu 

nepochybně vyvolá „prodavač karbanátků ze sóji šířící do okolí vůni vepřového“ či 

„prodavač laciných voňavek, který vykrápěl kolemjdoucí Chanelem č. 5.“62 

4.2.1.2 Objekt šířených údajů 

Jako klamavou reklamu lze kvalifikovat šíření údajů o vlastním nebo cizím 

podniku, vlastních nebo cizích výrobcích nebo vlastních nebo cizích výkonech (za 

splnění dalších podmínek). K. Eliáš se kloní k extenzivnímu výkladu a údaji o podniku 

rozumí i údaje o podnikateli.63 I. Pelikánová zastává názor, že podnik je nutno chápat ve 

smyslu § 5 ObchZ, čili jako předmět odlišný od osoby podnikatele - lhostejno, zda je 

jím osoba fyzická či právnická. Pokud by tedy reklama informovala o osobě 
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podnikatele, posuzovalo by se takové jednání podle generální klauzule, popř. jako 

zlehčování.64  

J. Munková poukazuje, že reklamou se ve smyslu směrnice 2006/114/ES 

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

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

nemovitostí, práv a závazků“. Proto „takový širší výklad odvodit lze, kdyby klamavý 

údaj přiznával určité specifické vlastnosti osobě, která je nemá.“65 

Případy, kdy jsou uváděny údaje o cizím podniku, cizích výrobcích nebo cizích 

výkonech, nastávají především ve spojitosti s šířením informací médii. Jelikož 

odpovědnost za klamavou reklamu je objektivní, nezáleží na tom, že např. reklamní 

agentura pouze zpracovala údaje jí poskytnuté zadavatelem reklamy. P. Hajn navrhuje, 

aby odpovědnost médií za reklamu byla v právu nekalé soutěže výslovně upravena.66 

Jako inspiraci lze použít ZPNS, kde bylo rozlišováno mezi pouhým zveřejněním 

reklamy tiskovým orgánem za úplatu a jejím zpracováním. Dále byly tyto případy 

diferencovány podle toho, zda byly v reklamě použity pouze informace poskytnuté 

zadavatelem nebo zda médium vytvářející reklamu přidalo další informace. 

4.2.1.3 Druh šířených údajů 

V § 45 ObchZ není poskytnut demonstrativní výčet konkrétních druhů šířených 

údajů, jak tomu bylo v § 2 odst. 2 ZPNS, kde se pojednávalo o údajích „o jakosti a 

množství zboží nebo výkonu, o pramenech nákupních, místech a poměrech odbytových, 

poměrech majetkových a úvěrových, o způsobu výroby nebo stanovení cen zboží nebo 

výkonů o výrobních nebo obchodních metodách, o vyznamenáních nebo oprávněních, 

osobních poměrech, trvání neb rozsahu podniku, o podnětu, příčině nebo účelu prodeje 

nebo výkonu nebo o stavu zásob.“ Nicméně tuto kazuistickou úpravu lze použít jako 

vodítko pro výklad současné – obecnější – úpravy.  

Z ustanovení o klamavé reklamě plyne, že dopustit se skutkové podstaty 

klamavé reklamy je možno šířením jakéhokoli údaje (pravdivého i nepravdivého), je-li 

způsobilé vyvolat klamnou představu (§ 45 odst. 1 ObchZ) a dále údaje pravdivého, 

jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl 

(§ 45 odst. 3 ObchZ). 
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4.2.2  Způsobilost údajů vyvolat klamnou představu 

Postihováno není „šíření klamavých údajů“, nýbrž „šíření údajů, které je 

způsobilé vyvolat klamnou představu“. Jedná se tedy o ohrožovací delikt, tzn. postačuje 

způsobilost klamat - k samotnému klamání dojít nemusí. Na nešikovnost formulace 

v souvislosti s vázáním způsobilosti klamat na „šíření údajů“ poukazuje E. 

Večerková67. Pokud jsou pouze „učiněny“ údaje způsobilé klamat a nedojde k jejich 

šíření, nelze takové jednání kvalifikovat jako klamavou reklamu. Teoreticky může 

nastat i situace, kdy údaj je sám o sobě klamavý, ale šíření takových údajů nebude 

způsobilé klamat. Jako další nedůslednost shledávám formulaci v § 45 odst. 3 ObchZ, 

kde je uvedeno, že „klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý…“. Tímto dochází 

k nesouladu mezi odst. 1 a odst. 3 zmiňovaného ustanovení, protože v odst. 1 je 

vyžadována způsobilost klamat u šíření, kdežto v odst. 3 se klamavost vztahuje 

k samotnému údaji. Tento problém nevyvstával u úpravy v ZPNS, kde bylo použito 

formulace „údaje, které jsou způsobilé oklamati“.  

Údaj způsobilý vyvolat klamnou představu nemusí být nepravdivý. I pravdivý 

údaj může být způsobilý klamat. Zvláště se jedná o takové formulování údajů, kdy je 

u zákazníků vyvolán dojem zvlášť výhodné nabídky. Tím, že jsou u výrobků 

zdůrazňovány běžné vlastnosti či povinné vlastnosti vyplývající z právních předpisů, 

zákazník má pocit, že jde o něco výjimečného. Může se např. jednat o upozorňování na 

odpovědnost za vady, která plyne ze zákona. Německá spolková pošta Telekom zase 

lákala ve své reklamní kampani na zvláštní „výhodu“ v podobě obdržení služby při 

koupi telefonního aparátu. Tato služba však byla poskytována všem zákazníkům bez 

ohledu na to, kde si zakoupili telefonní přístroj.68  

Zajímavá je úvaha R. Nováčka nad doživotní zárukou.69 Pokud soutěžitel šíří 

údaj o poskytování doživotní záruky bez jakékoli bližší specifikace, jedná se o 

klamavou reklamu, protože spotřebitelé a soutěžitelé nebudou mít jasno přinejmenším 

v tom, zda se jedná o doživotní záruku ve věcném nebo osobním smyslu. Jelikož si 

každý spotřebitel může představovat pod pojmem doživotní záruka něco jiného, dochází 

k jeho oklamání v případě, že se jeho představa neshoduje s tím, co zamýšlel soutěžitel. 

Dalším nekalosoutěžním aspektem je vzbuzování dojmu u spotřebitelů, že se jedná o 
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vysoce kvalitní výrobek, protože je na něj poskytována „dlouhá“ záruční doba 

(spotřebitel nemusí předpokládat, že jde opravdu o doživotní záruku, ale představuje si 

záruční dobu, která je podstatně delší než zákonná záruční doba). To může mít 

přirozeně za následek větší příliv zákazníků, čímž může být způsobena újma ostatním 

soutěžitelům. 

Případ pravdivého údaje způsobilého klamat je názorně předveden také na 

příkladu pekárny, která tvrdí, že její chléb neobsahuje chemické a konzervační látky. 

Jedná se sice o obecnou vlastnost chleba, ale u spotřebitelů může taková formulace 

vzbuzovat dojem zvlášť výhodné nabídky.70 V soutěžní praxi se rovněž lze setkat 

s používáním odborných termínů, které jsou sice věcně správné, ovšem veřejností 

chápány jinak.  

Klamat jsou způsobilé i údaje, které sdělují jen část pravdy a o zbytku 

takticky mlčí. Jako příklad z vlastní zkušenosti uvádím poutavé nabídky cestovních 

kanceláří lákající na „hotel přímo na pláži“. O faktu, že pláže byly nedávným 

hurikánem srovnány se zemí a k běžným plážovým činnostem je nelze využívat, protože 

jejich rozměry jsou zanedbatelné, se v nabídce ovšem nedočtete. 

V soudním sporu Tambrands, Inc. v. Warner-Lambert Co. žalovaný ve své 

reklamě na domácí těhotenský test uváděl, že se ženy mohou dozvědět „již za deset 

minut“, zda jsou těhotné. Skutečnost byla taková, že ženy, které těhotné nebyly, musely 

čekat celých třicet minut na to, zda se nezmění barva testovacího proužku (signalizující 

těhotenství), a jen tak si mohly být jisty správným výsledkem. Soud rozhodl, že slovní 

obrat „již za deset minut“ použitý v reklamě působí klamavě, neboť slogan vyvolává 

dojem, že se jedná o desetiminutový těhotenský test.71  

Nedávno byl projednáván spor o letištní poplatky mezi občanskými sdruženími 

SOS a GARDE-EPS a leteckou společností SkyEurope.72 Žalované společnosti 

SkyEurope bylo vytýkáno, že uvádí při inzerování neúplné ceny letenek. Žalovaná 

společnost zastávala stanovisko, že uvádění cen bez povinných příplatků není klamavou 

reklamou, nýbrž nadsázkou. Tato praktika podle žalované strany nemůže způsobit újmu 
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spotřebitelům ani konkurentům, kteří uvádějí kompletní ceny. Dále tvrdí, že uvádění 

cen s poplatky je nemožné a že činí vše, aby usnadnila spotřebitelům orientaci v cenách. 

Městský soud v Praze tuto argumentaci nepřijal, leč žalobu zamítnul. „Dle Městského 

soudu jednání žalované nemohlo způsobit spotřebitelům ani soutěžitelům žádnou újmu, 

když redukoval otázku klamavé reklamy na to, zda se mohou spotřebitelé dozvědět před 

uzavřením smlouvy se SkyEurope konečnou cenu letenky.“73 Žalobci se odvolali 

k Vrchnímu soudu. Žalovaná společnost následně změnila svůj postoj a přestala 

inzerovat ceny letenek bez letištních a dalších poplatků. U Vrchního soudu byl mezi 

stranami uzavřen smír, ve kterém se žalovaná společnost SkyEurope zavazuje uvádět 

ceny včetně všech daní, poplatků a přirážek, které jsou známy. Jelikož nemám 

k dispozici rozhodnutí Městského soudu, nemohu se vyjádřit k argumentaci soudu 

ohledně toho, proč se v daném případě nejedná o klamavou reklamu. Obecně ale tyto 

praktiky leteckých společností a cestovních agentur, které uvádějí neúplné ceny, takže 

konečná cena je mnohdy navýšena o více než polovinu (např. cena letenky 1 Kč, 

povinné poplatky 899 Kč), považuji za klamavou reklamu. Zmiňovaná SkyEurope 

dokonce nabízela i letenky za záporné ceny, např. za mínus 1 Kč.  

Na druhou stranu, nepravdivé údaje nemusí být automaticky způsobilé 

klamat. Vždyť bez obvyklého reklamního přehánění by reklama ani nebyla reklamou. 

Nadsázku připouštěl již prvorepublikový soud: „Reklamě nelze ukládati takové meze, by 

se vůbec stala nemožnou. Jest připustiti příkrasy a nadsázky, poněvadž by jinak každá 

reklama přestala býti působivou, zůstala by nepovšimnutou a nebyla by reklamou.“74 

Obzvláště v superlativní reklamě jsou s oblibou využívána stupňovaná přídavná 

jména, vychvalující výrobky nebo služby jako nejlepší či lepší než blíže neurčená 

konkurence.75 Bez rizika lze použít mnohoznačné termíny v případech, kdy hodnocení 

závisí na jednotlivém zákazníkovi, jako v případě svatební agentury, která slibuje 

„jedinečný a nezapomenutelný obřad“, což bude platit i za situace, kdy se při 

romantické svatbě na louce spustí liják a nevěsta bude při pronášení svého „ano“ 

vypadat jako „zmoklá slepice“.  

Použití nadsázky ilustruje inzerát na dětský vozík ve znění: „Přede všemi jde 

dětský vozík Hiko. Nejlepší výrobek v Československé republice. Každá matka pečující o 
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své dítě kupuje jenom to nejlepší a to je nesporně dětský vozík Hiko.“76 Soud rozhodl, že 

se nejedná o nekalou reklamu, protože „na první pohled jde jen o přehnané 

vychvalování vlastního zboží, ničím nedoložené, jehož pravý smysl každý průměrný 

pozorovatel ihned vystihne a nedá se zlákati…v souzeném případě…se reklama 

omezuje…jen na tvrzení zcela povšechná, nepřipouštějící srovnání s jinými výrobky a 

vylučující proto klamavost.“ 

Větší riziko nastává při používání superlativů ve spojení s objektivně 

ověřitelnými fakty. Pokud o sobě tedy stavební spořitelna rozhlašuje, že je „jednička na 

trhu se stavebním spořením“, musí tomu odpovídat i fakta, např. počet uzavřených 

smluv, jinak by se jednalo o klamavou reklamu. Tak je tomu např. v případě soutěžitele 

uvádějícího ve své reklamě, že od svých spokojených zákazníků obdržel „tisíce 

děkovných dopisů“, přestože s podnikáním teprve začíná.   

Je-li obvyklé reklamní přehánění vystupňováno až do jarmareční intenzity, 

jedná se o reklamu dryáčnickou (barnumskou)77. Jedná se o reklamu uvádějící údaje 

nepravdivé, jejichž nepravdivost je na první pohled evidentní, tudíž není způsobilá 

klamat. Takovou reklamou je např. komentář ke směnečnému řádu zpracovaný Fr. 

Roučkem, který byl ve 40. letech minulého století propagován Hubínkovým 

nakladatelstvím jako „veliký do všech podrobností jdoucí komentář“, jenž 

„odpovídá nezlomnými důvody na každou sebe subtilnější otázku“ a že toto „veledílo 

podrží svoji praktickou cenu pro mnoho generací“.78 Z historické zahraniční praxe je 

možno uvést reklamu ve znění: „tyto pneumatiky z druhé ruky jsou stejně dobré jako 

nové“ (případ Warren v. Walter Auto Co.) nebo „náš výrobek vám poskytne prvotřídní 

uspokojení, je nejlepší na trhu, z prodejních pultů bude mizet tak rychle jako horké 

koláčky a bude největším kasovním trhákem, jaký kdy obchod viděl“ (případ Detroit 

Vapor Stove Co. v. Weeter Lumber Co.).79 

Naopak za dryáčnickou reklamu nebyl soudem uznán inzerát ve znění: 

„Překvapení za překvapením. Statisíce odběratelů zná náš podnik. Nemusíme tedy naše 
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podniky chválit. Můžeme-li koupiti celé vagony knih, rozdati z důvodů reklamních našim 

odběratelům, tedy každý ví, že jsme podnikem velkým, jedinečným v republice. Kdo 

objedná dobírkou nejméně jednu sérii našeho reklamního zboží, obdrží v balíčku 10 

svazků zábavných knížek ke čtení pro celou zimu úplně zdarma…“ Soud konstatoval80, 

že reklama není upravena tak dryáčnickým způsobem, aby se již předem zbavovala 

veškeré důvěryhodnosti a je ve svém znění způsobilá vzbudit i u průměrného 

kritičtějšího čtenáře dojem většího závodu, který si může dovolit z reklamních důvodů 

obdarovat své zákazníky hodnotnými knihami vedle hodnotného zboží. Z inzerátu nelze 

vyčíst, že se jedná o knihy vyřazené, patrně kupované na váhu, a že jde o méněhodnotné 

zboží, které nesnese předchozí prohlídku, a právě proto se prodává na dobírku. 

Nadsázku je nutno hodnotit také ve vztahu k hodnotě, které se týká. Přísněji 

proto bude posuzováno reklamní přehánění dotýkající se kvality zboží, tradice a stáří 

podniku. Ještě více pozornosti potom zasluhují hodnoty jako lidské zdraví, péče o děti 

či životní prostředí. Právě o životní prostředí se jednalo v případu klamavé 

bioreklamy.81 Žalovaná strana označila svůj výrobek jako „Biowelt“ (v překladu 

Biosvět) údajem „s přírodními látkami“. Žalovaná svůj přípravek propagovala jako 

biologický, ovšem již neuvedla, že obsahuje synteticky vyráběnou látku 3-(N-n-butyl-

acetyl)-aminopropionovou kyselinu. Soud v rozhodnutí uvedl, že reklamy operující 

s pojmy ochrany životního prostředí je nutno posuzovat stejně přísně jako reklamy 

týkající se zdraví. Pokud tedy reklama hlásá, že daný výrobek je „přírodní“ nebo 

„příznivý pro životní prostředí“, jsou tyto údaje ve velké míře schopny přimět 

zákazníka ke koupi. Odkazy na životní prostředí jsou dovoleny jen v případech, kdy 

jsou jednoznačně prokazatelné, a je vyloučeno klamání spotřebitelů. V daném případě 

se jednalo o klamavou reklamu, protože přípravek „Biowelt“ obsahoval syntetickou 

látku, přičemž spotřebitelé by mohli očekávat prostředek „bez chemických přísad“. 

Zákazníka může oklamat nejen obsah údajů, ale i způsob, jakým jsou 

prezentovány. Především jde o případy, kdy je zákazník nalákán do obchodu na cenu, 

která zdálky působí jinak než ve skutečnosti. Např. cena 5900 Kč je zobrazena 

v takovém provedení, že devítka působí jako nula, a zákazník má dojem, že jde o 5000 

Kč. Na tento případ klamavé úpravy bylo pamatováno v § 2 odst. 3 ZPNS, kde bylo 
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stanoveno, že „způsobilé oklamati mohou býti i údaje správné, hledíc k jejich zvláštní 

úpravě.“ Dnes by způsobilost ke klamání spočívající v prezentaci údajů byla 

podřaditelná pod široce formulované ustanovení § 45 odst. 3 ObchZ, kde se hovoří o 

„okolnostech a souvislostech, za nichž byl úkon učiněn.“ 

Při posuzování, zda je údaj způsobilý oklamat, se za rozhodující bere celkový 

dojem, kterým působí. Je totiž známo, že spotřebitelé reklamu příliš nezkoumají a 

vnímají ji spíše povrchně. Proto měřítkem způsobilosti klamat je dojem, který při 

zběžném seznámení s reklamou získají. Způsobilost klamat se tedy poměřuje ve vztahu 

k adresátům reklamy průměrných znalostí a úrovně, kteří věnují reklamě jen 

povšechnou pozornost. Pokud jde o výrobek, který je určen pro spotřebitele určitého 

okruhu, berou se v úvahu i speciální znalosti, které se u nich předpokládají, např. ve 

vztahu ke kosmetice nebo k malířským potřebám. 

Způsobilost oklamat se v některých zemích posuzuje podle sociologických 

průzkumů prováděných ad hoc, např. v Německu postačuje způsobilost oklamat 5 -  

15% adresátů masové reklamy82 (u individuální reklamy postačí způsobilost oklamání 

jediného subjektu). V románských zemích, jako je Španělsko, Francie, Itálie, se 

prosazuje spíše institut soudcovského uvážení. Lze jen odhadovat, jakým směrem se 

bude ubírat soudní praxe u nás, ale pravděpodobně soudce bude spoléhat na vlastní 

úsudek. Není ovšem vyloučeno, že v komplikovanějším sporném případu opře soudce 

své rozhodnutí o sociologický průzkum veřejného mínění. 

4.2.3 Prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů 

Aby bylo možno kvalifikovat jednání podle § 45 ObchZ, musí být šíření údajů 

způsobilé vyvolat nejen klamnou představu, ale též způsobilé zjednat vlastnímu nebo 

cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či 

spotřebitelů. Mezi oběma způsobilostmi musí existovat příčinný vztah (srov. slovo 

„tím“ v § 45 odst. 1 ObchZ). Příčinný vztah je i mezi oběma částmi poslední podmínky 

klamavé reklamy, tj. způsobilosti zjednat prospěch na úkor soutěžitelů či spotřebitelů. 

Za prvé tu musí existovat „způsobilost zjednat jednomu prospěch“, za druhé tomu tak 

musí být „na úkor druhého“ a tyto obě části musí být splněny zároveň. „Jinak řečeno – 

to, co získá soutěžitel jednající v rozporu s pravidly hospodářské soutěže nebo jiný 

soutěžitel pro svůj podnik, zároveň (příčinná souvislost) ztrácí jiný soutěžitel (nemusí to 
                                                 
82

 Hajn, P.: Ochrana spotřebitele proti klamavé reklamě. K rozhodovací praxi Evropského soudního 
dvora. Právní fórum, 2004, č. 2, s. 73 



Nekalá soutěž a klamavá reklama 

34 

být nutně ten, jehož se klamavá reklama výslovně dotýká) nebo spotřebitel.“83 Pokud by 

tedy došlo k získání prospěchu soutěžitelem pro svůj nebo cizí podnik, aniž by to bylo 

na úkor jiného, nejednalo by se o klamavou reklamu.  

Za prospěch se považuje získání většího počtu zákazníků, větší podíl na trhu, 

větší zisky, ale i prospěch nehmotné povahy, jako je lepší pověst podniku. V každém 

případě se však musí jednat o prospěch, který je nebo může být získán v hospodářské 

soutěži. Prospěch musí být vázán na podnik soutěžitele. Pokud bychom brali doslova 

pojetí podniku podle § 5 ObchZ, došli bychom k závěru, že prospěch získaný 

podnikatelem pro svoji osobu by vylučoval aplikaci § 45 ObchZ. Takový výklad by byl 

ovšem poněkud úzký.84 

Podmínkou „způsobilosti zjednat vlastnímu nebo cizímu podniku 

v hospodářské soutěži prospěch“ se skutková podstata klamavé reklamy zásadně liší od 

generální klauzule, která vyžaduje pouze „způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům 

nebo spotřebitelům“. Společné mají to, že se opět jedná o ohrožovací delikt, tudíž 

prospěch nemusí být získán a újma nemusí nastat - postačuje, že vznikla hrozba tohoto 

následku.  

Přestože výraz „na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů“ se slovním 

vyjádřením liší od výše zmiňované podmínky generální klauzule, jíž je „způsobilost 

přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům“, je pravděpodobné, že 

zákonodárce nezamýšlel jiné skutečnosti, a měl na mysli totéž.85 Výraz „na úkor“ se při 

výkladu chápe rozšiřujícím způsobem, zahrnuje újmy materiální i nemateriální (např. 

šíření klamavých údajů má za následek omezení svobody spotřebitelova rozhodnutí). I 

když je v ustanovení použito množného čísla („na úkor jiných soutěžitelů či 

spotřebitelů“), převažuje názor, že postačuje, je-li dána způsobilost zjednat prospěch na 

úkor jediného soutěžitele či jediného spotřebitele.  

Pokud nastane případ, že někdo šíří údaje způsobilé klamat takovým 

způsobem, že zákazníky spíše odpuzuje, není tu splněna podmínka získání prospěchu a 

takové jednání proto nebude klamavou reklamou (dokazování v takovém případě bude 

nepochybně tvrdým oříškem). Bude jej ovšem možné klasifikovat jako nekalosoutěžní 
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jednání postižitelné podle generální klauzule, neboť vrhání nepříznivého světla na 

určitou hospodářskou oblast může být způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům. 

Skutková podstata klamavé reklamy úzce souvisí se skutkovou podstatou 

zlehčování. Jasné kriterium pro odlišení formulovala již prvorepubliková právní nauka - 

o nekalou reklamu se jednalo v souvislosti s chlubivými a pochvalnými údaji, o 

zlehčování v souvislosti s údaji hanlivými a snižujícími. Tentýž údaj nemohl být 

současně kvalifikován jako nekalá reklama i jako zlehčování, ledaže by část věty byla 

klamavá a část zlehčující – v takovém případě by se však jednalo o dva údaje. Jasné 

vymezení hranice mezi těmito skutkovými podstatami nevyplývá ani ze zákona, ani 

z dosud publikované judikatury, proto je otázkou, jakým směrem se bude ubírat soudní 

praxe. Reklama může být zlehčující, snižuje-li pověst jiného soutěžitele nehledě na 

pravdivost či nepravdivost snižování (s výjimkou srovnávací reklamy podle § 50a 

ObchZ). O klamavou reklamu půjde v případě, že reklama je způsobilá vyvolat klamnou 

představu, především nepravdivým vychvalováním vlastního zboží či služeb (s 

výjimkou dovolené superlativní a dryáčnické reklamy). Taková reklama bude 

nepochybně přinášet obecný snižující efekt vůči soutěžiteli či ostatním soutěžitelům, 

avšak bude to jen jakýsi vedlejší produkt.86 
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5 Právo proti nekalé soutěži a směrnice EHS, resp. ES 

Z evropských směrnic souvisí s právem proti nekalé soutěži především 

směrnice Rady č. 84/450/EHS, o klamavé reklamě (dále jen „směrnice EHS“). 

Směrnice EHS si kladla za cíl harmonizovat národní předpisy členských států týkající se 

klamavé reklamy a stanovit nezbytné minimum ochrany s tím, že členské státy mohou 

přijmout i přísnější ustanovení. Účelem směrnice EHS byla zejména ochrana 

spotřebitelů, dále pak „osob provozující obchod, živnost, řemeslo nebo vykonávající 

svobodné povolání, jakož i zájmy široké veřejnosti proti klamavé reklamě a jejím 

nekalým účinkům.“ Rozdíl mezi úpravou ve směrnici EHS a v našem obchodním 

zákoníku je mimo jiné v tom, že obchodní zákoník vyžaduje „dosažení prospěchu 

v hospodářské soutěži na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů“, kdežto směrnice EHS 

takovou podmínku vůbec nezmiňuje.87 Jelikož naše současná úprava klamavé reklamy 

byla vytvářena po vzoru směrnice EHS, měla by s ní být (i přes rozdílné formulace) 

kompatibilní – s tím souhlasí E. Večerková88 i D. Raus89.  

Směrnice EHS byla změněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 

97/55/ES tak, aby zahrnovala srovnávací reklamu, což se v našem právním řádu 

projevilo přidáním § 50a do obchodního zákoníku.  

Nový náhled na klamavou a nepřípustnou srovnávací reklamu přinesla 

směrnice č. 2006/114/ES, o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění), což 

je patrné již ze znění článku 1: „Účelem této směrnice je chránit obchodníky proti 

klamavé reklamě a jejím nekalým účinkům, a stanovit podmínky, za nichž je dovolena 

srovnávací reklama.“ Již se tedy neklade důraz na ochranu spotřebitelů, jak tomu bylo 

v původním znění směrnice EHS, ale je zdůrazněn zájem na ochraně obchodníků90. 
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Ochraně spotřebitelů se věnuje směrnice č. 2005/29/ES, o nekalých 

obchodních praktikách91 (dále jen „směrnice“).  Vztah ke směrnici EHS je vymezen 

v bodě 6 důvodů pro přijetí směrnice takto: „Tato směrnice se rovněž nevztahuje na 

ustanovení směrnice 84/450/EHS o reklamě, která je klamavá pro podniky, avšak není 

klamavá pro spotřebitele, a o srovnávací reklamě, ani jí uvedená ustanovení nejsou 

dotčena.“ Tímto se v evropském právu projevuje tendence k rozdělení ochrany proti 

nekalé soutěži na dvě samostatné oblasti. Zvlášť je tedy upravena oblast ochrany 

spotřebitelů proti nekalým praktikám ze strany soutěžitelů (podle „bruselské 

terminologie“ jde o relaci business to consumers – B2C; zde se uplatní směrnice). 

Vztahy mezi soutěžiteli jsou přenechány směrnici o klamavé a srovnávací reklamě 

(relace business to business – B2B). Oddělenost těchto dvou oblastí relativizuje bod 8 

důvodů pro přijetí směrnice: „Tato směrnice přímo chrání ekonomické zájmy 

spotřebitele před nekalými obchodními praktikami vůči spotřebitelům. Tím také 

nepřímo chrání oprávněné podniky před soutěžiteli (zvýrazněno V. J.), kteří 

nedodržují pravidla této směrnice, a zaručuje korektní hospodářskou soutěž v oblastech 

jí koordinovaných.“ V praxi to znamená, že mnohé nekalé praktiky vztahující se 

ke spotřebitelům, bude možné kvalifikovat jako nekalosoutěžní jednání mezi soutěžiteli. 

Tudíž nekalé obchodní praktiky je možno sankcionovat jak na základě zákona o 

ochraně spotřebitele (především do tohoto zákona byla směrnice transponována), tak i 

podle generální klauzule obchodního zákoníku, zejména podle soudcovské skutkové 

podstaty porušení norem práva veřejného. 

V čl. 5 bod 1 směrnice zakazuje nekalé obchodní praktiky. Čl. 5 bod 2 potom 

udává, že „obchodní praktika je nekalá, pokud 

a) je v rozporu s požadavky náležité profesionální péče a (zároveň) 

b) podstatně narušuje nebo je schopná podstatně narušit ekonomické chování 

průměrného spotřebitele, který je jejímu působení vystaven nebo kterému je 

určena, nebo průměrného člena skupiny, pokud se obchodní praktika zaměřuje 

na určitou skupinu spotřebitelů, ve vztahu k danému produktu“. 

Tato ustanovení jsou chápána jako „velká generální klauzule“. Směrnice 

nepoužívá pojem „dobré mravy soutěže“ ani „dobré mravy“, místo toho je 
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rozlišovacím kritériem „náležitá profesionální péče“, kterou se rozumí „úroveň 

zvláštních dovedností a péče, kterou lze od obchodníka ve vztahu ke spotřebiteli 

rozumně očekávat a která odpovídá poctivým obchodním praktikám nebo obecným 

zásadám dobré víry v oblasti obchodníkovy činnosti.“ P. Hajn vyslovuje názor, že je 

možné nové vymezení nekalosti vykládat podobně jako až doposud soudní praxí 

vykládaný pojem „dobré mravy hospodářské soutěže“, za podmínky uplatnění 

„pravidla zdravého rozumu.“92 Čl. 5 bod 4 demonstrativně vypočítává, že obchodní 

praktiky jsou nekalé zejména, jsou-li klamavé (klamavá jednání a klamavá opomenutí) 

nebo agresivní. Články pojednávající o klamavých a agresivních praktikách jsou 

označovány jako „malé generální klauzule“. 

V příloze směrnice č. I jsou vyjmenovány „Obchodní praktiky, jež jsou za 

všech okolností považovány za nekalé“ neboli tzv. černá listina čítající 31 per se 

zakázaných praktik. V praxi bychom nejprve zjišťovali, zda je posuzované jednání na 

„černé listině“. Pokud ano, není třeba dále zjišťovat naplnění podmínek „malých 

generálních klauzulí“, resp. „velké generální klauzule“. V případě, že posuzované 

jednání se na „černé listině“ nenachází, zkoumáme dále splnění podmínek „malých 

generálních klauzulí“ a následně „velké generální klauzule“. I v případě, že není 

naplněna „malá generální klauzule“, je možné jednání stíhat podle „velké generální 

klauzule“, tzn. postižitelné jsou i jiné praktiky než jen klamavé a agresivní. Význam 

„černé listiny“ je nepochybný, jelikož „pojmenovává“ mnohé soudcovské skutkové 

podstaty nekalé soutěže, což usnadňuje rozhodování soudů (přestože mnohá jednání na 

„černé listině“ spadají pod pojmenovanou skutkovou podstatu – klamavou reklamu). 

P. Hajn ve svém článku uvádí, že ve vztahu k průměrnému spotřebiteli si 

rozhodovací orgán vždy musí klást otázku, zda posuzovaná obchodní praktika podstatně 

narušila či je schopná podstatně narušit jeho ekonomické chování či výrazně zhoršit 

jeho svobodnou ekonomickou volbu. Toto pak chápe jako výslovné uplatnění pravidla 

„de minimis“. V zásadě souhlasím, ovšem domnívám se, že toto nebude platit ve vztahu 

k praktikám na „černé listině“, které jsou zakázány per se a pro jakékoli hodnocení 

dopadu posuzovaného jednání zde není prostor. I bod 3 důvodů pro přijetí směrnice 

dokládá, že důvodem pro přijetí byla snaha o harmonizaci roztříštěných úprav v oblasti 

nekalé soutěže členských států. Proto byl zvolen název „černé listiny“ v podobě 
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„Obchodní praktiky, jež jsou za všech okolností (pozn. - podtrženo V. J.) považovány za 

nekalé“, který má vyjadřovat absolutní nedovolenost vyjmenovaných praktik. 

Směrnice operuje s pojmem průměrného spotřebitele, tj. spotřebitele, který 

má dostatek informací, a je v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, 

kulturní a jazykové faktory, jak je vykládán Evropským soudním dvorem. Směrnice se 

tedy přiklonila k normativnímu pojetí spotřebitele93 (tj. jak by se spotřebitel chovat 

měl), oproti dřívější praxi empirického pojetí spotřebitele (tj. jak se spotřebitel skutečně 

choval). Co bude považováno za typickou reakci spotřebitele, bude do značné míry 

záviset na úsudku národních soudů. 

Evropský soudní dvůr kladl na modelového (průměrného) spotřebitele přísnější 

nároky již před vydáním směrnice, což je patrné z řady rozhodnutí počínaje Cassis de 

Dijon, dále pak např. v rozhodnutích Pall/Dahlhausen, Nissan, Yves Rocher, Clinique, 

Mars. V těchto rozhodnutích vyjádřil Evropský soudní dvůr názor, že spotřebitele není 

třeba chránit proti reklamě, která s sebou nese možné abstraktní riziko, že bude 

nepochopena, avšak je v podstatě pravdivá. Fakt, že reklama může potenciálně oklamat 

spotřebitele, není důvodem pro zakázání takové reklamy v ostatních členských státech. 

V takových případech nese odpovědnost spíše spotřebitel, který by měl sám vyhledávat 

další informace, které mu umožní učinit uspokojivé tržní rozhodnutí.94 

Po dobu přechodného období se mohou členské státy řídit vnitrostátními 

předpisy za podmínky, že tyto jsou přísnější než směrnice. Po šesti letech ode dne 

12. června 2007 však nastane úplná harmonizace a národní úprava (ať již přísnější či 

mírnější) nebude akceptovatelná. Cílem směrnice není poskytovat minimální standard 

ochrany spotřebitele, které by členské státy mohly libovolně zpřísňovat. Naopak, 

směrnice má za cíl stanovit jednotnou (maximální) laťku společnou pro celý vnitřní trh 

a tím odebrat členským státům možnost vytvářet pomocí přísnějších národních úprav 

bariéry volného pohybu zboží a služeb, především ve vztahu k soutěžitelům z jiných 

členských států.95 
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 Hajn, P.: Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních 
praktikách. Obchodněprávní revue, 2009, č. 2, s. 44 an. 
94 Incardona, R., Poncibò, C.: The average consumer, the unfair commercial practises directive, and the 
cognitive revolution. Journal of Consumer Policy. Netherlands: Springer, 2007, sv. 30, č. 1, s. 29-30 
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 Čech, P.: Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik. Právní zpravodaj, 2008, 
č. 3, s. 1-2 
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6 Soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé 
soutěži 

6.1 Soudní prostředky ochrany 

Nároky (majetkové i nemajetkové), které lze uplatnit z titulu nekalé soutěže 

jsou uvedeny v § 53 ObchZ. Aktivně legitimovaná osoba k podání žaloby se může proti 

rušiteli domáhat: zdržení se nekalosoutěžního jednání, odstranění závadného stavu, 

poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, náhrady škody a vydání bezdůvodného 

obohacení. Je možné uplatnit jeden či více nároků.  

U zdržovacích nároků je zpravidla akcentován jejich preventivní charakter, 

jelikož jsou namířeny proti pokračování v nekalosoutěžním jednání (např. uveřejňování 

klamavé reklamy) nebo proti jednání, které teprve hrozí (např. natočení reklamní znělky 

a chystané uvedení do vysílání). Z logiky věci proto nelze požadovat zdržení se jednání, 

kterého se už rušitel nedopouští a jehož opakování nehrozí. Žalobní petit by neměl být 

formulován ani příliš úzce (je to neúčelné), ani příliš široce (to by vedlo k opakování 

zákonného zákazu). Naproti tomu odstraňovací nárok (např. odvolání tvrzení) směřuje 

do minulosti proti účinkům, které již nastaly. Tyto dva nároky plní funkci zabraňovací. 

Další tři zbývající nároky mají funkci kompenzační (satisfakční)96. 

§ 53 ObchZ hovoří o přiměřeném zadostiučinění, které může být poskytnuto 

i v penězích. Z této formulace vyplývá, že lze žádat přiměřené zadostiučinění 

v nepeněžité formě (veřejná97 či neveřejná omluva, uvedení věcí na pravou míru atd.), 

v peněžité formě nebo zároveň v obou formách. Přiměřené zadostiučinění v nepeněžité 

formě je upřednostňováno, peněžitá forma přichází na řadu až v případě, nelze-li 

nepeněžitou formou dosáhnout satisfakce nebo nelze-li jí dosáhnout dostatečným 

způsobem. Kromě funkce satisfakční působí i jako sankce pro rušitele, což může mít 

preventivní účinky na další potenciální nekalé soutěžitele. 

Výhodou tohoto prostředku ochrany je skutečnost, že není třeba dokazovat 

přesnější rozsah požadovaného přiměřeného zadostiučinění (na rozdíl od náhrady škody 
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 Hajn, P.: Nárok na náhradu škody a přiměřené zadostiučinění z nekalé soutěže. Podnikatel’ a právo, 
1998, č. 9, s. 9 
97

 Někdy ovšem může mít taková veřejná omluva i kontraproduktivní účinky. Např. omluva za 
zlehčování v době, kdy už jsou zlehčovací výroky zapomenuty, přináší nežádoucí publicitu.  
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a bezdůvodného obohacení), což v některých případech může být velmi obtížné či 

nemožné. Ovšem určité důvody, proč je žádáno přiměřené zadostiučinění (tj. existence 

a určitá intenzita újmy), být uvedeny musí, zvláště pokud jde o peněžitou formu. Institut 

přiměřeného zadostiučinění tak pomáhá „vyvažovat újmy a nalézat spravedlnost tam, 

kde se toho nedá dosáhnout pomocí institutu náhrady škody.“98 Co se týče finanční 

výše přiměřeného zadostiučinění, její maximum je dáno návrhem žalobce s tím, že 

konkrétní částka (či nepřiznání žádné finanční satisfakce) závisí na úvaze soudu.  

E. Večerková zdůrazňuje nutnost rozlišování materiální a imateriální újmy a 

považuje za nepřípustné, aby vzniklá materiální újma byla hrazena z titulu přiměřeného 

zadostiučinění poskytnutého v penězích99. To dokládá judikátem, kde soud uvádí: 

„Pokud oprávněnému vznikla hmotná újma, prostředkem nápravy může být pouze 

náhrada škody, eventuálně vydání bezdůvodného obohacení. Nelze připustit, aby (např. 

z důvodu obtížného prokazování výše škody) si cestou požadavku na zaplacení 

přiměřeného zadostiučinění oprávněný řešil jemu vzniklou újmu hmotnou….“100 A s tím 

nelze než souhlasit. Dále však podotýká, že „nárok na přiměřené zadostiučinění lze 

využít nejen v případech nehmotné újmy, ale lze jej uplatnit také k vyrovnání újmy, která 

má materiální důsledky (např. ztížením pozice v hospodářské soutěži se sníží zisky).“101 

F. Faldyna je ovšem toho názoru, že „materiální a subjektivní hlediska (jako např. 

majetkový prospěch získaný rušitelem nebo snížení objemu obchodu způsobené 

rušitelem) mají při poskytování zadostiučinění pouze podružný, popřípadě zanedbatelný 

význam.“102 Odlišně se na tuto problematiku dívá i J. Munková, když vymezuje nárok 

na přiměřené zadostiučinění pouze jako „nárok na plnění za újmu nemateriální 

povahy“103. Nárok na přiměřené zadostiučinění je objektivního rázu, zavinění není 

třeba.  

Právní režim náhrady škody se řídí ustanovením § 757 ve spojení s § 373 an. 

ObchZ (nikoli občanským zákoníkem), proto se uplatní princip objektivní 

odpovědnosti. Toto řešení může být někdy velice přísné, uvědomíme-li si skutečnost, že 

                                                 
98

 Hajn, P.: Ke vztahům mezi smluvním a soutěžním právem (část prvá). Bulletin advokacie, 1997, č. 6, 
s. 8 
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 Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 172 
100

 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 684/95 In Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech 
obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 255 
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 Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 
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 Faldyna, F.: Nekalá soutěž. Přiměřené zadostiučinění. Právo a podnikání, 2003, č. 2, s. 29 
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 Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 103 
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v některých případech (zvláště u nekalosoutěžních jednání postižitelných podle 

generální klauzule) si rušitel nemusí být vůbec vědom toho, že jedná nekalosoutěžně, 

zejména jde-li o sporný případ, který vyřeší až soud. Toto by mohlo být eliminováno 

v nové úpravě občanského zákoníku, jelikož bod 1. 4. 5. 1. věcného záměru zní: „Nově 

bude upraveno právo soudu neuznat nebo snížit povinnost k náhradě škody tomu 

soutěžiteli, který se dopustil nekalé soutěže nevědomky, jsou-li pro to důvody hodné 

zvláštního zřetele.“  

Co se týče uplatňování nároku na náhradu škody, úspěch žalobce nebývá častý 

vzhledem k obtížnosti dokazování příčinné souvislosti mezi škodou a nekalou soutěží, 

resp. mezi nekalou soutěží a určitým rozsahem škody. Lze si ale představit situaci, kdy 

např. nekalý soutěžitel připraví pomocí výzvy k bojkotu svého konkurenta o konkrétní 

zakázku. Takových jednoznačných případů ovšem nebude mnoho. V praxi je snaha 

obtížnost dokazování obcházet tím, že je hmotná škoda vydávána za nehmotnou újmu a 

je požadováno přiměřené zadostiučinění. To by nebylo nutné, kdyby soudu byla 

přiznána pravomoc rozhodovat o vzniku a rozsahu škody na základě volné úvahy.  

Institut bezdůvodného obohacení není samostatně upraven v obchodním 

zákoníku, proto se podle § 1 odst. 2, druhá věta ObchZ použije jeho úprava 

v občanském zákoníku. Bezdůvodné obohacení je v § 451 odst. 2 OZ taxativně 

vymezeno jako „majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z 

neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i 

majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.“ Pro případy nekalé soutěže bude 

použitelné poslední vymezení, a sice majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. 

P. Hajn poukazuje na nevhodnou formulaci pojmu „nepoctivý zdroj“, který svádí 

k výkladu tohoto pojmu z morálního hlediska. Pojem majetkový prospěch získaný z 

nepoctivých zdrojů má být vykládán ve vztahu k právu nekalé soutěže jako majetkový 

prospěch z „protiprávního zdroje“. V novém občanském zákoníku je použito vhodnější 

formulace.104  

Újmu způsobenou nekalou soutěží lze také zmírnit uveřejněním rozsudku. 

Původní úprava v § 55 ObchZ byla zrušena, proto se na uveřejnění rozsudku použije 
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 Srov. § 2721 odst. 2 NOZ – „Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch 
plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty 
nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.“ 



Nekalá soutěž a klamavá reklama 

43 

§ 155 odst. 4 OSŘ105. Z formulace zákonného ustanovení vyplývá, že právo na 

uveřejnění rozsudku může soud přiznat pouze žalobci (tj. účastníkovi, jehož žalobě 

vyhověl), nikoli však žalovanému, přestože by měl úspěch s návrhem na zamítnutí 

žaloby. Dále z tohoto ustanovení plyne, že soud nemůže uveřejnit rozsudek z vlastní 

iniciativy, uveřejnění rozsudku je vždy podmíněno návrhem účastníka. Soud není 

povinen přiznat právo uveřejnit rozsudek, byť by účastník byl úspěšný se svým 

návrhem podle § 53 ObchZ (např. z důvodu nepřiměřených nákladů pro povinnou 

stranu). Detaily ohledně uveřejnění rozsudku (rozsah, forma a způsob uveřejnění) musí 

být soudem určeny, aby se tak zabránilo dalším případným sporům. Funkce uveřejnění 

rozsudku je nejen satisfakční, ale i informační, neboť pomáhá formovat platné právo a 

formulovat soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže.  

Prostředkem ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání je také, ač neobsaženo 

v § 53 ObchZ, nařízení předběžného opatření soudem. Postupuje se podle § 74 an. a 

§ 102 OSŘ. Toto opatření najde své uplatnění v případě nekalosoutěžních sporů, resp. 

před jejich zahájením, kdy je nutné jednat rychle a zabránit dalšímu pokračování 

závadného jednání. Soud musí o návrhu na předběžné opatření rozhodnout neodkladně, 

nejpozději do sedmi dnů od podání (§ 75c odst. 2 OSŘ). Tento prostředek ochrany je 

hojně využíván, ovšem v mnoha případech je soudem odmítnut z důvodu nesplnění 

požadavků na srozumitelnost a určitost návrhu. Navrhnout předběžné opatření je možné 

i před podáním žaloby ve věci. Výhodou pro účastníky dotčené nekalou soutěží je, že se 

neprovádí důkazní řízení (rozhodné skutečnosti ale musí být osvědčeny) a lze tak rychle 

a bez průtahů dosáhnout dočasné úpravy poměrů účastníků. Je tu však i riziko pro jeho 

navrhovatele, který je povinen nahradit škodu a jinou újmu v případě, že předběžné 

opatření zaniklo nebo bylo zrušeno z jiného důvodu než proto, že návrhu ve věci samé 

bylo vyhověno, nebo proto, že právo navrhovatele bylo uspokojeno. 

6.2 Mimosoudní prostředky ochrany 

Bránit se proti nekalé soutěži lze také mimosoudními prostředky ve formě 

svépomoci, nutné obrany a oprávněné obrany či dohodou mezi soutěžiteli. 
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Svépomoc podle § 5 OZ (ochrana proti zásahu do pokojného stavu, které se 

lze domáhat u orgánu státní správy) nebude příliš běžná. Bude se patrně jednat o zásahy 

do pokojného stavu vztahující se k určitým věcem či k veřejnému pořádku. 

Frekventovanější bude svépomoc upravená v § 6 OZ, kdy se může svépomocí bránit 

ten, jemuž neoprávněný zásah bezprostředně hrozí (např. soutěžitel A nedovolí 

soutěžiteli B strhávat jeho plakáty). Odvrácení zásahu musí být přiměřené, jinak by se 

jednalo o svépomoc nedovolenou106.  

Svépomocí se lze bránit i podle ustanovení § 418 odst. 2 OZ o nutné obraně, 

kdy za škodu neodpovídá ten, kdo ji způsobil v nutné obraně proti hrozícímu nebo 

trvajícímu útoku. Nesmí být ovšem nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku - pak by 

se o nutnou obranu nejednalo (např. soutěžitel A zastřelí soutěžitele B, který strhává 

konkurenční plakáty). 

V konkurenčním boji se může uplatnit i oprávněná obrana, kterou zmiňuje 

§ 50 odst. 2 ObchZ. U tohoto prostředku ochrany nemusí být splněny podmínky 

předchozích svépomocných opatření. Oprávněnou obranu je možno uskutečnit i později, 

než jen bezprostředně po hrozícím či uskutečněném útoku, jak je tomu u nutné obrany 

(např. soutěžitel A kritizuje soutěžitele B ve srovnávací reklamě, po určité době se 

soutěžitel B brání pravdivým reklamním srovnáváním, čímž fakticky zlehčuje 

soutěžitele A). 

Všechna svépomocná opatření v hospodářské soutěži musí vyhovovat 

podmínkám dobrých mravů soutěže, jinak by šlo o obranou domnělou, která by byla 

kvalifikována jako skrytý útok. Proti nekalé soutěži se nelze bránit nekalou soutěží.107 

Nelze vyloučit ani případ, kdy si soutěžitelé urovnají záležitosti mezi sebou 

sami dohodou, např. upozorněním na nekalosoutěžní jednání s tím, že bude-li se 

opakovat, přistoupí soutěžitel k soudnímu řešení.  

6.3 Aktivní a pasivní legitimace ve sporech z nekalé soutěže 

Aktivně legitimovány k použití právních prostředků proti nekalé soutěži jsou 

podle § 53 ObchZ osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, tj. 
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 „Obrazně řečeno: Proti konkurentovi, který využívá našich panelů k tomu, aby na nich bez dovolení 
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nejen soutěžitelé a spotřebitelé, ale i další osoby dotčené nekalosoutěžním jednáním. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole pojednávající o subjektech nekalé soutěže, vyžaduje se, 

aby byl zároveň dotčen také soutěžitel nebo spotřebitel, jinak by nebyly naplněny 

podmínky generální klauzule. Všechny nároky z důvodu nekalé soutěže zásadně může 

uplatňovat dotčený soutěžitel.  

Spotřebitel je oprávněn uplatnit nároky ve všech případech nekalé soutěže 

stejně jako soutěžitel. Ovšem musí být splněn předpoklad, aby nekalosoutěžním 

jednáním mohl být dotčen jeho zájem, což je podle dosavadní úpravy v zásadě 

vyloučeno v případech § 48 až 51 ObchZ. Pokud by ale teoreticky došlo k nekalé 

soutěži podle těchto ustanovení a zároveň bylo ohroženo či porušeno spotřebitelovo 

právo, byl by spotřebitel aktivně legitimován.  

Okruh aktivně legitimovaných osob je dále rozšířen v § 54 odst. 1 ObchZ o 

právnické osoby oprávněné chránit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů, vyjma 

případů uvedených v § 48 až 51 ObchZ s tím, že se jedná pouze o zdržovací a 

odstraňovací nároky, neboť vlastní majetkové a jiné zájmy těchto právnických osob 

nejsou dotčeny. Formulace, která vyjímá § 48 až 51 ObchZ je předmětem časté kritiky, 

jelikož není nikterak nepravděpodobné, že např. zlehčováním podle § 50 ObchZ nebude 

dotčen i spotřebitel v podobě získání zkreslených informací. Totéž platí i o srovnávací 

reklamě v § 50a ObchZ, uvážíme-li, že toto ustanovení bylo včleněno do obchodního 

zákoníku s cílem dostatečně informovat spotřebitele. P. Hajn se zamýšlí nad tím, že 

vzhledem k tomu, že aktivní legitimace právnických osob oprávněných chránit zájmy 

soutěžitelů a spotřebitelů není vyloučena ve vztahu k § 44 odst. 1 ObchZ (generální 

klauzuli), lze tedy uplatnit zdržovací a odstraňovací nároky ve všech případech nekalé 

soutěže, protože každé jednání splňující podmínky zvláštní skutkové podstaty lze 

posoudit jako jednání podle generální klauzule108.  

Pasivně legitimované subjekty jsou zákonem v § 53 označovány jako rušitelé, 

což je pojem širší než soutěžitel, neboť se může jednat i o další osoby, které nekalé 

soutěži napomáhají. Pasivně legitimován bude i ten, kdo za sebe nechá jednat jiného, dá 

k takovému jednání podnět či takové jednání podporuje nebo pro sebe využije.109 

Důležitost otázky pasivní legitimace vyvstává v souvislosti s klamavou 

reklamou. Kromě zadavatele reklamy, jehož výrobky nebo služby jsou prezentovány, se 
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podílí na reklamním procesu také reklamní agentura, která reklamu vytvoří a dále 

médium, v němž je reklama zveřejněna (televize, tisk apod.). Díky širokému pojetí 

pasivní legitimace by bylo možno uplatnit odpovědnost proti všem těmto subjektům.110 

Z toho plyne, že „obchodní zákoník nestanoví žádné omezení odpovědnosti ve prospěch 

tisku nebo jiných hromadných sdělovacích prostředků a že jejich vydavatelé by proto 

při striktním výkladu zákona měli nést plnou odpovědnost za nekalosoutěžní 

jednání.“111  

Nevhodnost takové úpravy srovnává P. Hajn112 s úpravou v ZPNS a soudní 

praxí zahraničních soudů. V § 3 odst. 1 ZPNS byla omezena odpovědnost za škodu 

vydavatelů na případy, kdy „věděli, že údaje jsou způsobilé oklamati a zjednati tím 

soutěžiteli přednost na úkor jiných soutěžitelů“. Pokud se jednalo o uveřejnění za 

úplatu, nesl odpovědnost za škodu jedině původce, jímž byl „kdo proto, aby zpráva 

byla tiskem uveřejněna, zprávu sepsal nebo v tom obsahu, jak byla uveřejněna, ji 

objednal nebo dal informaci v takové zprávě použitou, pokud zpráva souhlasí 

s informací“. ZPNS tedy rozlišoval tvůrce reklamy a jejího zadavatele.  

Ze zahraniční praxe je inspirující judikát Spolkového soudního dvora, který 

vyslovil názor, že „vydavatel je povinen při přijímání inzerátu zkoumat, zda jeho 

uveřejnění není v rozporu se zákonnými předpisy. Tato povinnost se však vztahuje pouze 

na hrubé a jednoznačné porušení předpisů soutěžního práva.“113 Omezit odpovědnost 

za škodu je podle P. Hajna možno také výkladem, to ovšem není řešení vždy spolehlivé, 

a proto by bylo vhodné postavit otázku odpovědnosti médií v našem právním řádu „na 

pevno“. Odpovědnost médií při vydávání periodického tisku je upravena v tzv. 

tiskovém zákoně (zákon č. 46/2000 Sb.), podle jehož § 5 „Vydavatel neodpovídá podle 

tohoto zákona za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné 

v periodickém tisku. Tato výjimka neplatí pro reklamu a inzerci samotného vydavatele. 

Nedotčena zůstává odpovědnost vydavatele podle zvláštního právního předpisu.“ 

Zvláštním právním předpisem je mimo jiné i § 44 až 54 ObchZ. Citované ustanovení by 

samo o sobě bylo vhodným prostředkem k omezení široké odpovědnosti plynoucí 
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z obchodního zákoníku, ovšem vzhledem k stávající formulaci je takový výklad 

nemožný.  

Zvláštností ustanovení § 54 odst. 2 ObchZ je obrácení důkazního břemene, 

které se má uplatnit ve všech sporech, je-li na straně žalobce spotřebitel. V některých 

případech totiž spotřebitel nebude mít problém s unesením svého důkazního břemene a 

nebudou tedy dány důvody k jeho obrácení. „Příliš kazuistická úprava obrácení 

důkazního břemene, by mohla vést i k závěru, že ve sporech z nekalé soutěže jsou 

vyloučena jiná opatření, jež vedou k překonání nejistoty ohledně skutkového stavu.“114 

Kromě právních prostředků ochrany vyjmenovaných v § 53 ObchZ lze využít i 

dalších prostředků ochrany práva soukromého (kromě zmíněné svépomoci a 

předběžného opatření i např. určovací žalobu, návrh na zajištění důkazu) a práva 

veřejného (trestní a správní sankce). 
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7 Úprava nekalé soutěže v novém občanském 
zákoníku a úvahy de lege ferenda 

Úprava nekalé soutěže v obchodním zákoníku má být přenesena do nového 

občanského zákoníku (NOZ). Návrh NOZ z ledna 2008 po zpracování připomínek115 

upravuje obecná ustanovení o hospodářské soutěži v § 2787 až 2790 NOZ, která mají 

nahradit dnešní § 41 až 43 ObchZ. Novou úpravou tak vymizelo „právo na soutěžní 

chování“, jak je obsahuje současný § 41 ObchZ, který přiznává fyzickým a právnickým 

osobám, které se účastní hospodářské soutěže, právo na svobodné rozvíjení soutěžní 

činnosti v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a právo sdružovat se k výkonu této 

činnosti. Právě § 41 ObchZ byl chápán jako pomůcka pro výklad, že normy omezující 

hospodářskou soutěž mají být vykládány restriktivně. „Hierarchické uspořádání tohoto 

ustanovení i v něm zvolené jazykové prostředky poskytují určité vodítko (a to 

normativně stanovené vodítko) pro rozhodování v situacích, kdy požadavek svobodného 

rozvíjení hospodářské soutěže se dostává do konkurence s normativními zábranami 

v soutěžní činnosti.“116 Ustanovení § 2787 NOZ (kromě vymezení pojmu soutěžitel) 

pouze vyslovuje zákaz omezení a zneužívání soutěže.117 Dále v tomto oddílu NOZ 

nalezneme i úpravu nedovolených konkurenčních doložek. 

Nekalá soutěž je upravena v § 2791 až 2805 NOZ. Generální klauzule je nově 

přeformulována, pojem „hospodářská soutěž“ je nahrazen pojmem „hospodářský 

styk“, jakožto návrat k prvorepublikové terminologii ZPNS. I. Pelikánová ovšem 

považuje současné znění, které je bližší pojmu „soutěžní činnost“ z Pařížské unijní 

úmluvy, za výstižnější.118 Dále pojem „spotřebitel“ je v generální klauzuli nahrazen 

pojmem „zákazník“. 

Co se týče skutkových podstat, jsou převzaty z obchodního zákoníku s tím, že 

skutkové podstaty klamavé reklamy a srovnávací reklamy byly upraveny tak, aby byly 

v souladu se směrnicí č. 2006/114/ES, o klamavé a srovnávací reklamě. Skutková 
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podstata klamavé reklamy je nově vymezena v § 2791 odst. 1 NOZ takto: „Klamavá 

reklama je údaj související s podnikáním nebo povoláním, který sleduje podpořit odbyt 

movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, který 

klame nebo je způsobilý klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je 

určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování 

takových osob.“  

Je zde patrná inspirace směrnicí č. 2006/114/ES, která definuje v čl. 2 reklamu 

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

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

nemovitostí, práv a závazků“ a klamavou reklamu jako „každou reklamu, která 

jakýmkoli způsobem, včetně předvedení, klame nebo pravděpodobně může klamat 

osoby, kterým je určena nebo které zasáhne, a která pro svůj klamavý charakter 

pravděpodobně ovlivní jejich ekonomické chování, nebo která z těchto důvodů poškodí 

nebo může poškodit jiného soutěžitele“. 

Dále je v § 2791 odst. 2 NOZ poskytnut návod na posuzování klamavosti 

(prakticky se jedná o převzetí obsahu čl. 3 směrnice č. 2006/114/ES): „Při posuzování, 

zda je reklama klamavá, se přihlédne ke všem jejím výrazným znakům. Zvláště se 

přihlédne k údajům, které reklama obsahuje ohledně 

a) dostupnosti, druhu, provedení, složení, výrobního postupu, data výroby nebo 

poskytnutí, způsobilosti k určenému účelu, použitelnosti, množství, zeměpisného 

či obchodního původu, jakož i podrobnějšího vytčení a dalších znaků zboží nebo 

služeb včetně předpokládaných výsledků použití nebo výsledků a podstatných 

znaků provedených zkoušek či prověrek, 

b) ceny nebo způsobu jejího určení, 

c) podmínek, za nichž se zboží dodává nebo služba poskytuje a 

d) povahy, vlastností a práv toho, kdo činí reklamu, jako jsou zejména jeho 

totožnost, majetek, odborná způsobilost, jeho práva duševního vlastnictví nebo 

jeho vyznamenání a pocty.“ 

Za přínos nové formulace klamavé reklamy považuji její vymezení jako 

„údaje“, nikoli jako současné problematické „šíření“. Kladně hodnotím i 

demonstrativní výčet v druhém odstavci, který může pomoci při posuzování klamavé 

reklamy.  
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Celkově se mi ovšem formulace zdá kostrbatá a nepřehledná, především díky 

změti vedlejších přívlastkových vět, kdy je jednou rozvíjen „údaj“, poté „klamavá 

reklama“ bez bližší konzistence – viz „klamavá reklama je údaj,…který klame nebo je 

způsobilý klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo 

k nimž dospěje…“. Zákonodárce se zcela evidentně snaží neinspirovat prověřenou 

úpravou prvorepublikovou, kde § 2 odst. 1 ZPNS je zářným příkladem toho, že 

skutkovou podstatu lze vymezit v jednom souvětí způsobem (i pro laiky) na první 

pohled srozumitelným. 

V novém vymezení klamavé reklamy se zákonodárce sice vyhnul 

problematickému pojmu „podnik“ (současná formulace „údajů o vlastním nebo cizím 

podniku“, „prospěch vlastnímu nebo cizímu podniku“), ovšem jeho nahrazení formulací 

„údaj související s podnikáním nebo povoláním“ také nepovažuji za vhodné řešení. Jak 

je patrné nejen z judikátu citovaného v oddílu 2. 1 této diplomové práce, „jednání 

nekalé soutěže se může dopustit jak podnikatel, tak i osoba, jež se sama podnikání 

v dané oblasti neúčastní.“ Navrhovaná formulace je příliš zužující a nepostihovala by 

např. soutěžitele ad hoc, jejichž jednání nemusí souviset s podnikáním ani s povoláním. 

Proto bych považovala za vhodnější formulaci ve smyslu „klamavou reklamou je údaj 

související s účastí v hospodářské soutěži“. 

Dále se domnívám, že z navrhovaného znění „údaj, … který sleduje podpořit 

odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a 

povinností“ vyplývá odklon od současné objektivní odpovědnosti za klamavou reklamu 

k odpovědnosti subjektivní. S takovou úpravou nemohu souhlasit, neboť si myslím, že 

postihování klamavé reklamy by i nadále mělo zůstat založeno na objektivním principu.  

Osobně bych považovala za přínosnější, podobně jako E. Večerková119, 

vytvořit novou skutkovou podstatu nazvanou „nekalá reklama“, která by v sobě 

zahrnovala jak reklamu klamavou, tak i další nekalosoutěžní reklamní praktiky, jako je 

skrytá či podprahová reklama atd. Skutková podstata „nekalá reklama“ by tak plnila 

funkci tzv. malé generální klauzule120, protože by podchytávala i jiné formy 

nekalosoutěžní reklamy než dosavadní skutková podstata „klamavá reklama“. 
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V návrhu nového občanského zákoníku přibyla skutková podstata 

„nepřiměřené zatěžování“, která je vymezena jako „reklama, kterou si příjemce zjevně 

nepřeje“, nikoli jako jiné způsoby obtěžování spotřebitele. Toto vymezení mi přijde 

zbytečně úzké, vezmeme-li v úvahu, že spotřebitel není zatěžován jenom reklamou. 

Vzhledem k tomu, že zákonodárce rozšířil demonstrativní výčet skutkových podstat, 

mohl tuto skutkovou podstatu vymezit obecněji. Je zde patrná inspirace německým 

UWG, který v § 7 formuluje skutkovou podstatu „nepřípustné obtěžování“. V této 

skutkové podstatě je uveden zákaz nepřípustného obtěžování, zejména pak obtěžování 

reklamou. Škoda jen, že tento vzor, nebyl do naší zákonné úpravy přenesen důsledněji.  

Dále je v NOZ ponecháno kritizované ustanovení, které právnické osobě 

oprávněné chránit zájmy soutěžitelů a spotřebitelů neumožňuje podat zdržovací a 

odstraňovací žalobu v případech § 48, § 49, § 50, § 51 ObchZ (v případě srovnávací 

reklamy dle § 50a ObchZ to už povoleno je). Pokud jde o obrácené důkazní břemeno, 

změnila se formulace z „rušitel musí prokázat, že se jednání nekalé soutěže nedopustil“ 

v § 54 odst. 2 ObchZ na „soud může rozhodnout, že je na rušiteli, aby prokázal, že se 

nekalé soutěže nedopustil“ v § 2804 odst. 2 NOZ. Toto nové vymezení hodnotím 

kladně. 

Současná objektivní odpovědnost za škodu řídící se ustanovením § 757 ve 

spojení § 373 an. ObchZ se bude podle NOZ posuzovat jako odpovědnost subjektivní. 

Tak tomu bylo i v prvorepublikovém ZPNS a je tomu i v německém UWG. Tuto změnu 

lze jen uvítat, protože zamezuje přílišné tvrdosti zákona v případech, kdy soutěžitel 

jednal nekalosoutěžně nevědomky. 
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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 

                                                 
121

 Hajn, P.: Nové pohledy na generální klauzuli proti nekalé soutěži. Právní rozhledy, 2002, č. 11, s. 
552-554 



Nekalá soutěž a klamavá reklama 

53 

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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[citováno 27. 2. 2009]. Dostupný z http://www.iuscomp.org/gla/literature/heidenreich.htm#A 
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 Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 
253 



Nekalá soutěž a klamavá reklama 

54 

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. 



Nekalá soutěž a klamavá reklama 

55 

 

Seznam použité literatury 

Monografie 

1. Baumbach, A., Hefermehl, W.: Wettbewerbsrecht. München: C. H. Beck, 1993 

2. Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurz obchodního práva. Obecná část. 

Soutěžní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004 

3. Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurz obchodního práva. Obecná část. 

Soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007 

4. Hajn, P.: Jak jednat v boji s konkurencí. O právní úpravě nekalé soutěže. 1. vydání. 

Praha: Linde, 1995 

5. Hajn, P.: Právo nekalé soutěže. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1994 

6. Hajn, P.: Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita, 

2000 

7. Hamann, L., Drábek, J.,  Buchtela, R.: Soutěžní právo ČSR. Praha: Právnické nakl. V. 

Linhart, 1938 

8. Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2005 

9. Kunášek, J.: Nekalá soutěž a podnikání. I. díl. Praha: Sekurkon, 1994 

10. Kunášek, J.: Nekalá soutěž a podnikání. II. díl. Praha: Sekurkon, 1994 

11. le Tourneau, Ph., Cadiet, L.: Droit de la responsabilité. Paris: Dalloz, 1996 

12. le Tourneau, Ph.: La responsabilité civile, 3. vyd. Paris: Dalloz, 1982 

13. Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2000 

14. Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001 

15. Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008 

16. Novaková, E., Jandová, V.: Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 

17. Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 1. díl. § 1-55. 3. vydání. Praha: Aspi, 

2003 

18. Skála, K.: Nekalá soutěž. Její podstata a stíhání podle zákona ze dne 15. července 1927, 

č. 111 Sb. z. a n. Praha: Praetor, 1927 

19. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2006 

20. Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova 

Universita, 2005 



Nekalá soutěž a klamavá reklama 

II 

Odborné články 

1. Bejček, J.: Pojem soutěže a soutěž jejích cílů. Právní praxe v podnikání, 1996, č. 5, s. 6-

12 

2. Čech, P.: Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik. Právní 

zpravodaj, 2008, č. 3, s. 1-6 

3. Faldyna, F.: Nekalá soutěž. Přiměřené zadostiučinění. Právo a podnikání, 2003, č. 2, s. 

29 an. 

4. Hajn, P.: Dvakrát nově o právu proti nekalé soutěži (Budapešť, Vídeň). Bulletin 

advokacie, 2005, č. 10, s. 68-69 

5. Hajn, P.: Jak interpretovat „dobré mravy soutěže“. Právní praxe v podnikání, 1993, č. 2, 

s. 1-4 

6. Hajn, P.: K odpovědnosti médií za nekalou reklamu. Právní praxe v podnikání, 1994,  

č. 11, s. 1–4 

7. Hajn, P.: K úpravě nekalé soutěže po „technické novele“ ObchZ. Bulletin advokacie, 

2002, č. 5, s. 8-13 

8. Hajn, P.: Ke vztahům mezi smluvním a soutěžním právem (část prvá). Bulletin 

advokacie, 1997, č. 6, s. 7-14 

9. Hajn, P.: Nárok na náhradu škody a přiměřené zadostiučinění z nekalé soutěže. 

Podnikatel’ a právo, 1998, č. 9, s. 9-16 

10. Hajn, P.: Nekomerční reklama a právo. Právní rozhledy, 2002, č. 6, s. 258-263 

11. Hajn, P.: Nové pohledy na generální klauzuli proti nekalé soutěži. Právní rozhledy, 

2002, č. 11, s. 552-554 

12. Hajn, P.: Ochrana spotřebitele proti klamavé reklamě. K rozhodovací praxi Evropského 

soudního dvora. Právní fórum, 2004, č. 2, s. 72-76 

13. Hajn, P.: Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých 

obchodních praktikách. Obchodněprávní revue, 2009, č. 2, s. 44 an. 

14. Hajn, P.: Směrnice o nekalých obchodních praktikách a české právo. Právní rozhledy, 

2007, č. 22, s. II 

15. Hajn, P.: Závadná reklama a odpovědnost médií. Právní rozhledy, 1997, č. 5, s. 271-272 

16. Incardona, R., Poncibò, C.: The average consumer, the unfair commercial practises 

directive, and the cognitive revolution. Journal of Consumer Policy. Netherlands: 

Springer, 2007, sv. 30, č. 1, s. 21-38 

17. Nováček, R.: Poskytování doživotní záruky. Právní rozhledy, 2000, č. 6, s. 259-262 

18. Rakousko: Nejvyšší soud (OGH): Klamavá bioreklama (Bučková, I., Svobodová, M.). 

Právní rozhledy, 1994, č. 10, s. 377 – 378 



Nekalá soutěž a klamavá reklama 

III 

19. Raus, D.: Reklama klamavá a reklama srovnávací v komunitární a české soutěžní 

legislativě. Právní rozhledy, 2000, č. 7, s. 290-294 

20. Raus, D.: Spory o nekalou soutěž a aktivní legitimace. Právní rádce, 1998, č. 3, s. 12-14 

21. Večerková, E.: K právní úpravě klamavé reklamy v nekalé soutěži. Časopis pro právní 

vědu a praxi, 2003, č. 4, s. 294-302 

22. Večerková. E.: Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám. In Současné 

aktuální otázky spotřebitelského práva: sborník příspěvků z konference. Brno, 18. ledna 

2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 46-59 

Odborné články na internetu 

1. Handler, M.: False and Misleading Advertising. The Yale Law Journal, 1929, sv. 39, č. 

1, s. 22-51. [citováno 15. 3. 2009]. Dostupný z http://www.jstor.org/pss/790334  

2. Heidenreich, J. P.: The New German Act Against Unfair Competition. [citováno 27. 2. 

2009]. Dostupný z http://www.iuscomp.org/gla/literature/heidenreich.htm#A 

3. Keller, B.: "It Keeps Going and Going and Going": The Expansion of False Advertising 

Litigation under the Lanham Act. Law and Contemporary Problems, 1996, sv. 59, č. 2, 

s. 131-157. [citováno 21. 3. 2009]. Dostupný z http://www.jstor.org/stable/1192073 

4. Matejka, J.: K problematice šíření nevyžádaných a obtěžujících sdělení prostřednictvím 

Internetu, zejména pak elektronické pošty. 10. 6. 2003. [citováno 7. 1. 2009]. Dostupný 

z http://itpravo.cz/index.shtml?x=129533#7 

Ostatní zdroje 

1. Buchtelová, R., Confortiová, H. a kol.: Akademický slovník cizích slov. Praha: 

Academia, 1998 

2. Burdátš, M.: Barnumská reklama. [citováno 20. 2. 2009]. Dostupný z 

http://www.rodinaonline.cz/archiv/2002/21/starozitnik.htm 

3. Gregor, F.: Soudní spor o letištní poplatky uzavřen smírem - SKYEUROPE již nebude 

inzerovat ceny letenek bez poplatků. 10. 11. 2008. [citováno 3. 3. 2009]. Dostupný z 

http://www.responsibility.cz/index.php?id=210&tx_ttnews[tt_news]=255&tx_ttnews[ba

ckPid]=12&cHash=233ae098c0 

4. Kohoutek, R.: ABZ slovník cizích slov.[citováno 16. 2. 2009]. Dostupný z 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/generalni-klauzule 



Nekalá soutěž a klamavá reklama 

IV 

Resumé 

Unfair competition and misleading advertising 

My thesis deals with the law against unfair competition with an emphasis on 

misleading advertising. The first chapter of the thesis is concerned with the 

development of the law against unfair competition. Originally, the law against unfair 

competition was incorporated into the Law No. 111/1927. This law contained civil, 

administrative and criminal provisions and therefore the whole law against unfair 

competition was very transparent in contrast to present legal regulation. Not only was 

the pre-war law transparent, but also very skillfully written and applied, so it is a great 

source of inspiration even for contemporary lawmakers and judges.  

The second chapter deals with the subjects participating in unfair competition, 

i.e. competitors, consumers, legal entities entitled to protect the rights of competitors or 

consumers, etc.  

The third chapter outlines the crucial term “general clause” of unfair 

competition, which is nowadays contained in sec. 44 par. 1 of the Commercial Code 

(Law No. 513/1991 with subsequent amendments – hereinafter only CC).  

One of the special factual constellations of unfair competition – misleading 

advertising – is discussed in the next chapter. As misleading advertising can be 

classified only such conduct that complies with the prerequisite stated in the sec. 45 CC 

and also meets the requirements for unfair competition. Unfair competition is in sec. 44 

par. 1 CC (general clause) defined as (1) “conduct in economic competition which (2) is 

in contradiction with good manners of competition and (3) is eligible to cause harm to 

other competitors or consumers. Unfair competition is prohibited.” 

The fifth chapter is focused on European fair trading law, especially the 

Directive 84/450/EEC125 and 2005/29/EC126 and the evaluation of conformity of Czech 

law against unfair competition with the European directives.  
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The sixth chapter presents legal means of protection against unfair competition, 

such as action for damages, reasonable satisfaction, private defense, preliminary 

proceeding, etc. 

The last chapter deals with the upcoming new Civil Code and its regulation of 

the law against unfair competition and misleading advertising. There are also included 

suggestions de lege ferenda. 
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