
 59 

„podstatně“ vztahuje k jednotlivým osobám.164 V případě druhé části skutkové podstaty, 

která upravuje oblast B2C se nevyžaduje ani soutěžní vztah, ani citelný přesun 

poptávky. Spotřebitel se chrání před nekalými obchodními praktikami zcela.165  

 
 

 

Závěr 

 

Poznávaní cizích právních řádů může být inspirativní nejen pro zákonodárce, ale 

může být také přínosem pro práci právníků v praxi. České a rakouské právo mají mnoho 

společného. Oba právní řády spočívají na římskoprávních základech a jsou součástí 

kontinentální právní kultury. Podobné rysy mohou být dány také společnou právní 

historií.  

 Základem právní úpravy nekalé soutěže jsou v Rakousku i v České republice 

mezinárodní smlouvy, zejména Pařížská unijní úmluva. Kromě mezinárodněprávních 

závazku má největší vliv na úpravu nekalé soutěže resp. na sbližování právních předpisů 

v této oblasti, komunitární právo. Klíčový význam mají zejména dvě směrnice, 

směrnice o klamavé a srovnávací reklamě a směrnice o klamavých obchodních 

praktikách.  

 Při zkoumání současných i v minulosti platných právních úprav nekalé soutěže 

lze dospět k závěru, že právní úprava rakouská má mnoho společného s předválečnou 

úpravou v ZPNS. Důvodem podobností je zřejmě společný vzor, kterým byl německý 

zákon proti nekalé soutěži z roku 1909. V Rakousku je právo nekalé soutěže upraveno, 

stejně jako v předválečném Československu, v speciálním zákoně proti nekalé soutěži. 

Tento zákon má smíšenou povahu, obsahuje ustanovení soukromoprávní i 

veřejnoprávní, je založen na generální klauzuli a na zvláštních skutkových podstatách. 

V důsledku transpozice směrnice o nekalých obchodních praktikách bylo opuštěno 

tradiční uspořádání a také tradiční terminologie práva nekalé soutěže v Rakousku. 

Generální klauzule byla rozštěpena na dvě části, jedna část se vztahuje na oblast B2B, 

                                                 
164 http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/I/I_00144/fname_080045.pdf., Datum : 9. 3. 2009, 
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165 Schuhmacher, W., cit. d., s. 559. 
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druhá na oblast B2C. Tradiční pojem „dobrých mravů“ byl nahrazen pojmem 

„nekalost“, který je ústředním pojmem nové úpravy.  

 Ustanovení o nekalé soutěži jsou v České republice zařazena do ObchZ a mají 

soukromoprávní povahu. Tato úprava rovněž vychází z osvědčeného konceptu 

zvláštních skutkových podstat, které doplňují obecnou generální klauzuli. V generální 

klauzuli použitým neurčitým právním pojmem jsou „dobré mravy soutěže“. Směrnice 

změnily znění úpravy nekalé soutěže pouze v malém rozsahu. Případný nesoulad 

se směrnicemi bude proto třeba odstranit výkladem. 

 Klamavá reklama je v Rakousku posuzována podle ustanovení o klamavých 

obchodních praktikách. V České republice se klamavostí zabývá § 45 ObchZ o klamavé 

reklamě a § 46 o klamavém označení zboží a služeb. Ústředním pojmem klamavé 

reklamy je „údaj“, který je potřeba vymezit. Pro posuzování reklamy a její klamavosti je 

důležité vnímání adresátů. Údaj je způsobilý klamat i když je pravdivý, a naopak i 

nepravdivé údaje nemusí působit klamavě. Běžné reklamní přehánění se připouští. 

S reklamním přeháněním souvisí problematika superlativní reklamy, jejíž přípustnost 

byla několikrát předmětem rozhodování rakouských soudů.     

V Rakousku se po desetiletí existence UWG vytvořila v oblasti práva nekalé 

soutěže resp. v oblasti klamavé reklamy rozsáhlá judikatura. Naopak v České republice 

ustanovení o nekalé soutěži nebyla po dobu čtyřiceti let v praxi vůbec používána. 

Rakouská judikatura může sloužit proto jako inspirace při interpretaci ustanovení o 

nekalé soutěži a při rozhodovaní obdobných případů v České republice.  


