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Úvod do problematiky 

1. Hospodářská soutěž a soutěžní právo 

1.1 Pojem hospodářské soutěže 
 

Soutěž je jev charakteristický pro mnoho oblastí společenského života. 

Vyskytuje se v demokratické společnosti v podobě soupeření politických stran o přízeň 

voličů, neodmyslitelná je v oblasti sportu nebo v povolání. Také oblast hospodářská 

není výjimkou, právě naopak. Hospodářská soutěž se objevila jakmile vznikl obchod1 a 

pro společnost má nepopiratelně pozitivní účinky. „… [J]e (…) jedním z přirozených 

ventilů těch vlastností (ne vždy čítankově vzorných), které našim vzdálenějším i bližším 

předkům pomáhaly přežít a předat své geny dalším generacím.“2 Soutěžení je pro 

člověka přirozené. Nevzdal se ho ani v období totalitního režimu, i když hospodářská 

soutěž tehdy nebyla slučitelná s ideologií státu a podle nelogicky koncipované 

direktivně řízené ekonomiky ani pro ni oficiálně nebyl žádný prostor.  

  Problematiku hospodářské soutěže lze zkoumat jak z hlediska právního, tak i 

z hlediska ekonomického. Stěžejním zaměřením následujícího výkladu je přiblížit 

právní aspekty hospodářské soutěže resp. nekalé soutěže, přesto považuji za důležité 

krátce popsat i souvislosti ekonomické. Fungování tržní ekonomiky je založeno na 

volné hospodářské soutěži, která se vyskytuje zejména na straně nabízejících, v praxi 

však existují i případy soutěže na straně poptávajících. Soutěž na straně poptávajících 

byla typická pro období direktivně řízené ekonomiky. Poptávka tehdy neurčovala 

strukturu a rozsah výroby produktů, proto nedostatek zboží a služeb byl běžný jev. Ve 

zdravě fungujícím tržním hospodářství je nedostatek zboží nebo služeb podnětem 

k vyplnění mezery na trhu a k nástupu nových nabízejících. V ideálním případě by měla 

být poptávka v rovnováze s nabídkou, tento stav je však dlouhodobě nedosažitelný a je 

spíš konceptem teoretickým. S hospodářskou soutěží na straně poptávajících je spojena 

řada pozitivních důsledků. Jednotliví soutěžitelé jsou nuceni chovat se efektivně, snaží 

se snižovat cenu a zvyšovat kvalitu, aby se na trhu udrželi a pokud možno získali 

                                                 
1 Eliáš, K. In: Eliáš, K., et  al.: Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo, 5. vyd., Praha, C. H. 
Beck, 2007, s. 283.    
2 Hajn, P. : Nové pohledy na generální klauzuli proti nekalé soutěži, Právní rozhledy, 2002, č. 11, s. 554. 



 3 

předstih před ostatními soutěžiteli. Úspěšný soutěžitel je odměněn. Taková soutěž v 

konečném důsledku prospívá zejména spotřebiteli.  

H. G. Koppesnsteiner charakterizuje hospodářskou soutěž prostřednictvím 

funkcí, které soutěž plní. Jako první zmiňuje funkci distribuční, ta se naplňuje oceněním 

(relativně) nejlepšího plnění na trhu. Z tohoto východiska pak vyplývá stimulující 

funkce soutěže a funkce řídící, která zajišťuje, aby výrobní prostředky byly využity 

optimálně.3 Zjednodušeně lze tedy shrnout, že situace na trhu v hospodářské soutěži 

dává odpověď na to, co a v jakém množství se vyplatí vyrábět. P. Hajn v souvislosti 

s vymezením funkce soutěže zdůrazňuje potřebu, aby soutěž zajišťovala výkonový 

charakter konkurence.4 Konkurence má výkonový charakter, když právě jenom díky 

nízkým cenám a vysoké kvalitě dojde k prosazení produktu na trhu. Opět však lze 

zkonstatovat, že jde o ideální stav, o který je třeba usilovat, v praxi si ho však lze jen 

stěží představit.  

Stát má v souvislosti s hospodářskou soutěží několik úkolů. Jedním 

z nedůležitějších úkolů je vytvořit podmínky pro existenci hospodářské soutěže 

zakotvením ústavních principů, práva svobodně podnikat, dále práva nabývat a vlastnit 

majetek, principu nedotknutelnosti vlastnictví a dalších. Druhý okruh úkolů státu 

souvisí se sebedestrukční povahou trhu. Sebedestrukce se projevuje v podobě 

omezování až vylučování soutěže nebo zkreslováním jejich výsledků. Stát má povinnost 

těmto tendencím čelit vymezením právního rámce pro hospodářskou soutěž.  

Definici hospodářské soutěže ani rakouský, ani český právní předpis neobsahuje. 

Platná česká právní úprava obsahuje pouze demonstrativní označení některých činností 

účastníků hospodářské soutěže v § 41 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též „ObchZ“): „Fyzické a právnické osoby, které se 

účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé, mají právo svobodně rozvíjet 

svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a sdružovat se 

k výkonu této činnosti…“ Teorie naopak poskytuje hned několik definic. H. Gamerith 

pojem hospodářské soutěže popsal, jako snahu více soutěžitelů uzavírat obchody se 

zákazníky, čímž jednotliví soutěžitelé hledají možnosti pro rozšíření okruhu svých 

                                                 
3 Koppensteiner, H. G.: Wettbewerbsrecht – Unlauterer Wettbewerb, 2. vyd, Wien, Wirtschaftsverl. Orac, 
1987, s.15. 
4 Hajn, P.: Právo nekalé soutěže (systematický výklad), 1. vyd., Brno, Masarykova univerzita, 1994, s. 16.  
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odběratelů na úkor konkurentů.5 I když definice platí pouze pro soutěž na straně 

nabídky, přesto je možno ji považovat za zdařilou. Vyhnula se totiž chybě, kdy je 

klíčový pojem „soutěž“ vymezen pomocí synonym. Často citovanou definicí je definice 

K. Engliše obsažená v díle Národní hospodářství. Ten hospodářskou soutěž spatřoval 

v tom, „…že více osob žádá nebo nabízí totéž a mezi sebou zápasí…“6 Soutěžní činnost 

se děje na úkor konkurentů. „Zpravidla již pouhá existence jednoho podniku škodí 

jiným.“7 Cílem v hospodářské soutěži je omezovat nebo vyloučit ostatní soutěžitele a 

takový „útok“ na soutěžitele je sám o sobě nezávadný nebo dokonce žádoucí. Právní 

princip neminem leadere se v této oblasti neuplatní.8 Soutěž je boj a neuspění v ní může 

mít závažné důsledky, může dojít ke zničení subjektu a v praxi se tak skutečně i stává. 

Rozhodující proto při určení, která jednání v soutěži jsou nežádoucí, není cíl, ale 

prostředky a metody, kterými se cíl dosahuje.   

1.2 Soutěžní právo 
 

Hospodářská soutěž je předmětem právní regulace. Jak již bylo zmíněno výše, 

jedna ze základních funkcí státu je zajistit pro hospodářskou soutěž právní rámec. 

Soutěžní právo má dva cíle, jedním je ochrana existence soutěže a druhým ochrana její 

kvality. Soutěžní právo lze i podle těchto cílů rozdělit do dvou odvětví, na právo proti 

omezování hospodářské soutěže a na právo proti nekalé soutěži. Právo proti omezování 

hospodářské soutěže, které má výrazně veřejnoprávní charakter nebude předmětem 

následujícího výkladu. Členění na tyto dvě odvětví odpovídá jak české, tak rakouské 

úpravě. Zvláštní samostatná úprava obou odvětví je ostatně charakteristická pro 

německou právní oblast, kam Rakousko i Česká republika patří. K úplnosti je třeba 

dodat, že oddělení mezi těmito odvětvími není přísné, mohou se dokonce překrývat.  

Existuje několik definic, které se snaží vymezit soutěžní právo resp. právo 

nekalé soutěže a stanovit jeho cíle. Nejstručnější definici poskytuje H. Gamerith, který 

pod pojmem soutěžní právo chápe ty právní normy, které regulují hospodářskou soutěž 

                                                 
5 Gamerith, H.: Wettbewerbsrecht I – UWG - Unaluterer Wettbewerb, 6. vyd., LexisNexis, Sien, 2008, s. 
1. 
6 Eliáš, K. In: Eliáš, K. et al., cit. d., s. 285. 
7 Hamann, L. In: Hamann, L. – Drábek, J. – Buchtela, R.: Soutěžní právo československé, Praha, Linhart, 
1938, s. 17. 
8 Eliáš, K. In: Eliáš, K. et al., cit. d., s. 285.  
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samostatně činných.9 Úkolem zákonodárce je prostřednictvím práva nekalé soutěže 

stanovit tzv. „pravidla hry“ na trhu. Ty jsou potřebné k tomu, aby si konkurence 

ponechala svůj výkonový charakter, tedy aby nedocházelo ke zkreslování výsledků 

soutěže resp. k deformaci soutěže samotné. Následkem takové deformace totiž je, že „v 

hospodářské soutěži neobstojí ten, kdo by v ní za normálních okolností obstál, a obstojí 

ten, kdo by neobstál.“10 Soutěžní právo lze charakterizovat též pomocí cíle soutěžního 

chování, kterým je likvidace ostatních soutěžitelů. Působení škod ostatním soutěžitelům 

je podstatou hospodářského soutěžení, účelem práva nekalé soutěže proto nemůže být 

zabraňování škod, k nimž přirozeně dochází. Účelem naopak je, aby „podnikatelé 

tohoto cíle (zničení konkurence) dosahovali způsoby, ne-li společensky přijatelnými, pak 

alespoň pro společnost únosnými.“11  

„Soutěžní právo je patrně tak staré jako právo samo.“12 Kořeny moderního 

soutěžního práva jsou však ve Francii. „…[F]rancouzští soudcové z napoleonského 

Code civil vytvořili znamenité praetorské právo soutěžní (...) německé soudy (…) 

tvrdily, že na poli obchodu a živnostenské svobody je vše dovoleno, co není výslovně 

zakázáno.“13 Francouzské soudy i bez výslovné zákonné úpravy rozhodovaly ve věcech 

nekalé soutěže na základě obecného ustanovení o náhradě škody v Code civil. Vystačily 

si při tom s obecnými pojmy soukromého práva. Soudcům v Německu chyběla taková 

kreativita, striktně vycházeli ze zákonných ustanovení. K efektivnímu postihování 

nekalosoutěžních jednání potřebovali přijetí zákonné úpravy nekalé soutěže.  

Právo nekalé soutěže je oblast, kde dochází k prolínání soukromého a veřejného 

práva. Důvod, proč dochází zde k prolínání úprav, je zřejmý. „…[s]outěžní chování se 

bezprostředně dotýká třetích osob, spotřebitelů; nejde jenom o izolovaný vztah dvou 

soutěžících subjektů.“14 Na první pohled je to patrné zejména z rakouské úpravy, kde 

v jednom zákoně proti nekalé soutěži jsou obsaženy normy soukromoprávní, normy 

trestní a správněprávní. Česká úprava je obsažena v soukromoprávním předpise a 

z tohoto důvodu, i když by to nebyl první případ v zákoně, se veřejnoprávním prvkům 

snažila vyhnout. Zásah státu se omezuje pouze na zajištění možnosti obrátit se v případě 

                                                 
9 Gamerith, H. cit. d. s. 1. 
10 Pelikánová, I. In: Pelikánová, I. et al., Obchodní právo - II.díl, 2. vyd., Praha, Aspi, 1998, s. 109. 
11 Eliáš, K. In: Eliáš, K. et al. cit. d. s. 286.  
12 Hamann, L. In: Hamann, L. – Drábek, J. – Buchtela, R. cit. d. s. 20. 
13 Hamann, L. In: Hamann, L. – Drábek, J. – Buchtela, R. cit. d. s. 21. 
14 Pelikánová, I. In: Pelikánová, I. et al. cit. d. s.104. 
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sporu na soud. Když se budou zkoumat blíže zájmy, které jsou právem nekalé soutěže 

chráněny, dospěje se i v českém právu ke stejnému výsledku, jaký vyplývá z rakouské 

teorie. Kromě soukromých zájmů jednotlivých soutěžitelů na čistotě a nezkreslenosti 

soutěže, se i zde totiž prosazují veřejnoprávní zájmy na ochraně spotřebitele a zájmy na 

ochraně samotné instituce soutěže. V rakouské teorii se k trojímu cíli ochrany 

(Schutzzwecktrias) dospělo postupně v průběhu existence zákona. Původně byl totiž 

zákon zaměřen pouze na ochranu soutěžitelů, judikatura však brzo rozpoznala, že 

úprava zároveň prospívá též spotřebitelům.15 Nejnovější vývoj pod vlivem 

komunitárního práva přinesl nežádoucí, umělé roztržení této jednoty cílů.  

Soutěžní právo je úpravou právní odpovědnosti. V ČR je odpovědnost založena 

na objektivním principu. V Rakousku se zavinění vyžaduje pouze v případě  

uplatňování nároku na náhradu škody. Některé koncepce soutěžního práva, které 

vycházejí z veřejného zájmu na existenci instituce soutěže, újmu jako znak 

nekalosoutěžního jednání nevyžadují. Soukromoprávní koncepce naopak újmu 

předpokládají. Takové pojetí je charakteristické pro českou úpravu, rakouské právo 

újmu výslovně nevyžaduje, i když k ní zpravidla dochází.  

 

2. Historicky vývoj práva nekalé soutěže 

2.1 Vývoj práva do rozpadu Rakousko-Uherska 
 

Zostřování a zintenzivnění soutěže zavedením svobody podnikání v 19. stol. 

přineslo potřebu úpravy, která by zabránila uplatňování nečestných praktik. Komplexní 

úprava proti nekalé soutěži přesto dlouho nebyla přijata. Existovalo pouze několik 

právních předpisů zabývajících se dílčími otázkami této problematiky. Možnost stíhání 

nekalé soutěže by bývalo nabízelo podle francouzského vzoru též obecné ustanovení o 

náhradě škody v §1295 ABGB nebo ustanovení o újmě způsobené urážkou na cti v 

§1330 ABGB, ale obdobně jako v Německu tato možnost nebyla využita. V důsledku 

odmítání soudců postupovat podle obecných ustanovení občanského práva došlo 

v Rakousku-Uhersku v hospodářské oblasti k mnohým neodčinitelným křivdám. 

K poskytnutí účinné ochrany proti různým formám nekalosoutěžního jednání bylo proto 

                                                 
15 Gamerith, H., cit. d., s. 5. 
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potřeba přijetí zákona, který by se nekalou soutěží výslovně zabýval. Podnětem 

k zahájení přípravných prací bylo vydání německého zákona proti nekalé soutěži v roce 

1886. Osnovy zákona z roku 1895, 1901, 1906 nebyly schváleny. Zákona o nekalé 

soutěži se Rakousko-Uhersko nedočkalo.16 

 

2.2 Vývoj na území ČR 
 

Československá republika se stala v roce 1919 signatářským státem Pařížské 

unijní úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále též „PUÚ“), posléze pak 

v roce 1921 též  Madridské dohody, a tím převzala mezinárodní závazek k přijetí 

úpravy proti nekalé soutěži. Nejdřív došlo v této oblasti ke schválení dílčích zákonů, 

zákona č. 5/1924 Sb. z. a n. o označování původu zboží a zákona č. 3/1924 Sb. z. a n. o 

zákazu prémiových obchodů předměty denní potřeby. Teprve v roce 1927 byl přijat 

zákon proti nekalé soutěži č. 111/1927 Sb. z. a n. (dále též „ZPNS“), který obsahoval 

komplexní úpravu problematiky.17 První osnova z roku 1923 vypracovaná F. Müllerem 

přitom byla založena na odlišné koncepci než přijatý zákon, předpokládala pouze 

úpravu generální klauzule s obecně formulovaným zákazem jednání v rozporu 

s dobrými mravy. Přijatá osnova K. Skály a K. Hermann-Otavského měla již smíšenou 

povahu, byla založena na generální klauzuli a jednotlivých skutkových podstatách. 

Inspirací jí byla německá úprava v zákoně z roku 1909.18 ZPNS se skládal ze čtyř hlav. 

Obsahoval ustanovení soukromoprávní, trestní i správní. Kromě uvedeného ZPNS byl 

přijat ještě zákon č. 75/1935 Sb. z. a n. o zákazu přídavků při prodeji zboží nebo 

provádění výkonů.  

Úprava nekalé soutěže byla formálně zachována i v období komunizmu, 

přestože stát soutěž neuznával. Důvodem zachování úpravy byly závazky 

z mezinárodních smluv, zejména z PUÚ. Ustanovení o nekalé soutěži byla zahrnuta 

nejdřív do občanského zákoníku z roku 1950, později se dostala do 

hospodářskoprávních předpisů, do vládního nařízení č. 100/1966 Sb. novelizovaného 

vládním nařízení č. 169/1969 Sb. a nakonec do hospodářského zákona. V roce 1990 

byla nedostatečná úprava v hospodářském zákoně nahrazena do zákonu zařazeným 

                                                 
16 Koppensteiner, H. G.(1987), cit. d., s. 4-5. 
17 Havlín, M. Historický vývoj právní úpravy nekalé soutěže, Právník, 1996, č. 9, s. 822-829. 
18 Eliáš, K. In: Eliáš, K. et al. cit. d. s. 290-291. 
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překladem ustanovení o nekalé soutěži PUÚ. Původní koncepce vytvoření jednotného 

zákona na ochranu hospodářské soutěže pro obě větve soutěžního práva se 

nerealizovala. Důvodem byla potřeba rychlé úpravy kartelověprávní problematiky. Pro 

oblast práva proti omezování hospodářské soutěže byl přijat speciální zákon č. 63/1991 

Sb., v novelizovaném znění, který byl později nahrazen zákonem o ochraně 

hospodářské soutěže č. 143/2001 Sb. Společná obecná část soutěžního práva a právo 

proti nekalé soutěži byly zahrnuty do ObchZ.19  

 

2.3 Historický vývoj v Rakousku  

 

Jak již bylo zmíněno výše, do rozpadu Rakousko-Uherska se i přes 

mezinárodněprávní závazky žádnou z osnov zákona proti nekalé soutěži nepodařilo 

přijmout. Úpravy proti nekalé soutěži se Rakousko dočkalo až v roce 1924, tehdy 

vstoupil spolkový zákon proti nekalé soutěži (BGBl Nr. 531/1923) ze dne  26.9.1923 

v platnost. Inspirací byl pro něj, stejně jako pro ZPNS, německy zákon z roku 1909. 

První komplexní úprava nekalé soutěže měla smíšenou povahu, obsahovala generální 

klauzuli a zároveň také jednotlivé skutkové podstaty. Tato koncepce zůstala zachována 

dodnes, co se však změnilo, je cíl ochrany. Původně sloužila úprava totiž výslovně 

pouze k ochraně soutěžitelů.20 Zákon byl doplněn nařízením o výprodejích. 

Problematiky nekalé soutěže se týkal i v roce 1929 přijatý zákon o prémiích, který 

zavedl zákaz přídavků. V roce 1934 byl rozšířen zákonem o přídavcích. Mezi rokem 

1940 až 1947 platilo na území Rakouska německé soutěžní právo. Již dříve, v roce 1934 

nabyl platnost německý zákon o rabatech. V roce 1947 byla obnovena původní 

rakouská úprava,  německý zákon o rabatech zůstal v platnosti jako součást rakouského 

právního řádu. Zákon proti nekalé soutěži byl několikrát novelizován. Novely z roku 

1971 a 1980 přinesly přeorientování cíle zákona, posílení ochrany spotřebitelů a 

zohledňování jejich zájmů také v rámci soutěžního práva. Konkrétně novelou v roce 

1971 došlo k rozšíření dopadu skutkové podstaty klamavé reklamy (Irreführung) na 

spotřebitele a rozšíření žalobního práva na další subjekty. Novela z roku 1980 v tomto 

trendu pokračovala, zavedla novou skutkovou podstatu klamaní prostřednictvím obalů 

                                                 
19 Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži – Komentář, 3. vyd., Praha, Beck, 2008, s. 25-29. 
20 Koppensteiner, H. G.(1987), cit d., s. 5-6. 
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(Mögelpackung), která měla výrazné prvky spotřebitelského práva. V roce 1984 došlo 

k opětovnému vyhlášení zákona proti nekalé soutěži. Od konce 80. let byly pro právo 

nekalé soutěže charakteristické liberalizační kroky. V roce 1988 přijatá novela povolila 

srovnávací cenovou reklamu. V roce 1992 byl přijat zákon o deregulaci soutěže, který 

zrušil několik souvisejících zákonů, zákon o rabatech, zákon o přídavcích, zákon o 

výprodejích a další. Část materie týkající se přídavků a výprodejů však byla 

zapracována do zákona o nekalé soutěži a některá ustanovení byla dokonce zpřísněna.21 

Novelou z roku 1993 byla v rámci úpravy přídavků přijata zvláštní ustanovení pro 

hromadné sdělovací prostředky. Změna v oblasti práva nekalé soutěže v poslední době 

souvisí s vlivem komunitárního práva na rakouský právní řád. Rakousko tento vliv 

pocítilo ještě před vstupem do EU jako člen EHP.22 

     

3. Stručný přehled pozitivní úpravy práva nekalé soutěže 

3.1 Úprava nekalé soutěže v České republice 

  
Právo nekalé soutěže a obecná část hospodářské soutěže společná pro obě větve 

soutěžního práva byly zařazeny do ObchZ. „…[Ú]prava v obchodním zákoníku je 

atypická svou čistě soukromoprávní povahou.“23 Zařazení práva nekalé soutěže do 

soukromoprávního předpisu mělo takový důsledek, že na rozdíl od úpravy rakouské 

nebo úpravy v předválečném zákoně zde chybí skutkové podstaty, které by měly  

povahu správních deliktů nebo dokonce trestných činů. I. Pelikánová poukazuje na 

skutečnost, že do práva obchodních společností upraveného rovněž v ObchZ se 

ustanovení, která mají veřejnoprávní povahu dostala a proto nevidí důvod v případě 

práva nekalé soutěže takovou úpravu nezařadit.24  

Úprava práva proti nekalé soutěži má smíšenou povahu. Generální klauzuli 

založenou na obecném pojmu „dobrých mravů“ konkretizují následující zvláštní 

skutkové podstaty: klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, vyvolání 

nebezpečí záměny, parazitování na podniku, výrobku či služeb jiného soutěžitele, 

                                                 
21 Gamerith, H. ,cit. d., s. 7. 
22 Gamerith, H., cit. d., s. 4-5. 
    Koppensteiner, H. G., cit d. s. 5-8. 
23 Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku : Díl I., § 1-55, 4. vyd., Praha, Aspi, 2004, s. 399. 
24 Pelikánová, I., cit. d., s. 446.  
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podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství, 

ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. V závěru úpravy jsou obsaženy 

ustanovení upravující vymahatelnost práva. Skutková podstata nekalé soutěže je 

zařazena též do trestního zákona, má obecný a rámcový charakter a je tak v podstatě jen 

další generální klauzulí.25 Ostatní skutkové podstaty s nekalou soutěží související, které 

se vztahují zejména k ochraně spotřebitele jsou obsaženy v několika veřejnoprávních 

předpisech.  

3.2 Úprava nekalé soutěže v Rakousku   
 

Rakouské právo nekalé soutěže, je upraveno ve speciálním zákoně o nekalé 

soutěži (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 BGBl 448) (dále též 

„UWG“). Skutkové podstaty zařazené do zákona mají povahu soukromoprávních 

deliktů, trestných činů a také jsou zde obsaženy správní delikty. Zákon se člení do 3 

oddílů (Abschnitt). I. oddíl zahrnuje ustanovení občanskoprávní a trestněprávní. Tento 

oddíl byl výrazně zasažen novelou z roku 2007. Úprava má smíšenou povahu. 

Generální klauzule nazvaná „nekalé obchodní praktiky“ se dělí na dvě části. 

Nejdůležitější zvláštní skutkové podstaty jsou klamavé obchodní praktiky, agresivní 

obchodní praktiky, nepřípustná srovnávací reklama a dále skutková podstata zlehčování 

podniku, zneužití označení podniku a zákaz přídavků. Trestněprávní povahu má § 4 

UWG, který upravuje závažnější případy agresivních a klamavých obchodní praktik. 

Jedná se o ty případy, kdy se uvedených skutkových podstat osoba dopouští veřejně. 

Dále mají trestněprávní povahu skutkové podstaty podplácení a porušení obchodního a 

podnikového tajemství, ani zde však současný postih soukromoprávními prostředky 

ochrany není vyloučen. Vedle jednotlivých skutkových podstat tento oddíl zahrnuje též 

soukromoprávní a trestněprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Oddíl II. 

obsahuje několik správních deliktů, zejména zákaz uzavírání smluv podle tzv. systému 

sněhové koule (označované též lavina) a výherní formy distribuce zboží, zákaz 

poukazování na konkurzní podstatu při prodeji zboží a porušení předpisů o označování 

zboží a služeb. I přes označení oddílu jako správněprávní, se zde nachází ustanovení 

týkající se soukromoprávních důsledků porušení těchto ustanovení. V III. oddílu jsou 

                                                 
25 Munková, J. In: Štenglová, I. et al. Obchodní zákoník : komentář, 11.vyd., Praha : Beck, 2006 s. 150. 
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obsažena ustanovení přechodná a závěrečná. Součástí zákona je také příloha, která 

demonstrativně vyjmenovává agresivní a klamavé obchodní praktiky. 

Poslední novela zákona, která vstoupila v platnost dne 12. 7. 2007, výrazně 

změnila znění zejména původní generální klauzule a skutkové podstaty klamání 

(Irreführung). Změna zákona je výsledkem transpozice směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních 

praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, 

směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/2/ES a 2002/65/ES a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (dále též „směrnice o nekalých 

obchodních praktikách“). Tvrzení, že novela bude měnit judikaturu pouze nepatrně, 

jako to uvádí i důvodová zpráva k zákonu, W. Schuhmacher považuje za podcenění 

novely. Při tak rozsáhlé změně zákona dosavadní judikatura nemůže zůstat nedotčená. 

Novela v několika směrech dopad zákona podstatně rozšířila.26 Důsledky na judikaturu 

bude mít zřejmě rozštěpení generální klauzule na dvě dílčí skutkové podstaty. Jedna 

část upravuje oblast vztahů mezi soutěžiteli, tzv. oblast business to business (dále též 

„B2B“), druhá zas vztahy mezi soutěžiteli a spotřebiteli, tedy oblast business to 

consumers (dále též „B2C“).  I v oblasti B2B došlo k nahrazení pojmu „dobrých mravů“ 

pojmem „nekalé obchodní praktiky a ostatní nekalé jednání“. Skutková podstata 

klamání byla nahrazena ustanovením o klamavých obchodních praktikách. Zcela nově 

byla do UWG zařazena skutková podstata agresivních obchodních praktik. Systematika 

a terminologie klíčových ustanovení, které tvoří jádro úpravy, byly nově zachyceny.27 V 

souvislosti se změnou bude proto třeba počítat i s četnými otázkami ohledně výkladu 

nových pojmů.  

 

3.3 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži v České 
republice a v Rakousku 

 

Prostředky ochrany proti nekalé soutěži se zabývá §§ 53, 54 ObchZ. Tato 

ustanovení upravují jednak nároky, které lze v případě nekalosoutěžního jednání 

uplatňovat, dále aktivní a pasivní legitimaci a přesun důkazního břemene. V UWG jsou 

                                                 
26 Schuhmacher, W.: Die UWG-Novelle 2007, Wirtschaftliche Blätter, 2007, Heft 12, s. 558-559. 
27 Kucsko, G.: Memo: UWG (fast) neu!, Ecolex, 2007, s. 955. 
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procesní otázky upraveny v § 14-26 a zahrnují řešení obdobného okruhu otázek jako 

ObchZ. Na rozdíl od úpravy v ObchZ, UWG přiřazuje sankce resp. nároky, které lze 

uplatňovat v případě nekalosoutěžního jednání k jednotlivým skutkovým podstatám. 

Další výraznější rozdíl mezi dvěma úpravami spočívá v subjektivní stránce při nároku 

na náhradu škody. Zatímco odpovědnost za nekalou soutěž podle ObchZ je 

koncipovaná jako objektivní, UWG vyžaduje při uplatňování nároku na náhradu škody 

zavinění. V těchto otázkách lze najít mnohem větší podobnosti UWG s předválečným 

ZPNS. 

V právu nekalé soutěže lze uplatnit několik nároků. Zdržovací nárok má 

preventivní povahu, slouží k ochraně proti budoucí újmě. V praxi největší těžkosti 

vznikají v souvislosti s formulací žalobního petitu na zdržení se. P. Hajn také 

zdůrazňuje důležitost jeho přesné formulace. Příliš úzká formulace, která zahrnuje 

striktně pouze jednání, kterého se rušitel dopustil by mohla vést k obcházení případného 

zákazu takového jednání. Je potřeba proto do žalobního petitu zahrnout též jednání 

napadenému jednání podobná.28 Stejně tak vidí problém H. Gamerith. Zákaz pouze 

konkrétního jednání, kterého se žalovaný dopustil, by neměl smysl protože by hrozilo, 

že dojde k opakování jednání jiným, mírně pozměněným způsobem. Zákaz konkrétního 

nekalosoutěžního jednání doporučuje formulovat obecně a doplnit ho o další zákazy, 

aby se pokud možno obcházení, co nejvíce stěžilo.29  

Další nárok, který lze v rámci nekalé soutěže zmínit, je nárok odstraňovací. 

UWG říká, že kde je poskytnutý nárok zdržovací, je míněn též nárok odstraňovací. Ve 

smyslu UWG je proto třeba pod zdržovací nárok v širším smyslu zahrnout též nárok na 

odstranění závadného stavu. Takové pojetí je problematické, protože zdržovací nárok 

jinak směruje do budoucna, k zabránění budoucích nekaloustěžních jednání. 

Odstraňovací nárok naopak slouží k obraně proti minulým nebo trvajícím poruchám.30 

Zcela správně ObchZ zmiňuje nárok odstraňovací samostatně.  

Nárok na náhradu škody předpokládá podle rakouské úpravy zavinění, ObchZ 

takovou podmínku nestanoví. Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk. Podle rakouských 

zkušeností  v důsledku těžkostí při dokazování rozsahu škody, je význam tohoto nároku 

                                                 
28 Hajn, P. In: Faldyna, F. et al.: Obchodní zákoník s komentářem. Díl I, (§ 1 až §260), 1. vyd., Praha, 
Codex, 2000. s. 142.  
29 Gamerith, H., cit. d., s. 104. 
30 Gamerith, H., cit. d., s. 112. 
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nepatrný. ObchZ dále zmiňuje ještě nárok na přiměřené zadostiučinění, které lze 

poskytnout i v penězích a nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Podle §16 odst. 2 

UWG obdobně může soud přiznat náhradu za utrpěné příkoří a osobní újmu, když je to 

odůvodněno okolnostmi případu. UWG obsahuje také výslovnou úpravu nároku na 

uveřejnění rozsudku. Cílem je, aby bylo ve veřejném zájmu korigované nesprávné 

mínění publika. Tento nárok není sankcí, i když v důsledku jeho vysokých nákladů bude 

toto opatření velmi citelné. ObchZ v platném znění výslovně tento nárok nezmiňuje, 

možnost soudu uložit uveřejnění rozsudku vyplývá z ustanovení §155 odst. 4 

občanského soudního řádu (dále též „OSŘ“). 

§ 53 ObchZ upravuje žalobní legitimaci. Aktivně legitimovány jsou osoby, 

jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena. Vedle těchto osob podle § 

54 odst. 1 ObchZ jsou dále aktivně legitimovány též právnické osoby oprávněné hájit 

zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů, jejich žalobní právo je však omezeno. Zákon 

upřesňuje, ve kterých případech nekalé soutěže a které nároky mohou tyto osoby 

uplatňovat. Ve sporech vystupují tyto osoby jako účastníci řízení nikoli jako zástupci 

soutěžitelů nebo spotřebitelů, mají totiž samostatné žalobní právo. V plné šíři je 

legitimován soutěžitel ve smyslu legislativní zkratky a spotřebitel. Zatímco některé 

názory říkají, že v případě zlehčování, podplácení, porušování obchodního tajemství a 

v případě parazitní soutěže je žaloba spotřebitele i právnických osob hájících jejich 

zájmy pojmově vyloučena.31 E. Večerková považuje takové názory za chybné a 

argumentuje tím, že ze znění zákona žádné omezení aktivní legitimace nevyplývá. 

Spotřebitel, jehož práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, může uplatňovat 

všechny nároky proti nekalé soutěži, ve všech případech nekalé soutěže v zákoně 

uvedených, je aktivně legitimován ve stejném rozsahu jako soutěžitel.32 Z uvedeným 

názorem lze souhlasit. 

Pasivní legitimaci ObchZ přiznává rušiteli. Lze dovodit, že rušitelem je každá 

fyzická a právnická osoba, která se dopustí nekalé soutěže.33 Pasivně legitimovanými 

mohou být soutěžitelé, ale také jiné subjekty. V této souvislosti je třeba připomenout, že 

                                                 
31 Munková, J. In: Štenglová, I. et al.: Obchodní zákoník: komentář, 11. vyd., Praha, C. H. Beck, 2006, s. 
182. 
    Munková, J., cit. d. s. 110. 
32 Večerková, E.: Postavení soutěžitele a spotřebitele v nekalé soutěži, Právní fórum, 2005, č. 5, s. 199-
200.  
33 Munková, J. In: Štenglová, I. et. al, cit. d., s. 182. 
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u některých skutkových podstat, zejména u klamavé reklamy, mohou být pasivně 

legitimovanými též subjekty, které se podílejí na reklamní činnosti jiných osob. Pod 

těmito subjekty si lze představit např. reklamní agentury, ale nejčastějším příkladem 

budou hromadné sdělovací prostředky. Odpovědnost těchto subjektů upravují pouze 

některé veřejnoprávní předpisy. Současná úprava v ObchZ neobsahuje, na rozdíl od 

úpravy rakouské, podmínky odpovědnosti těchto zprostředkujících osob. Vzhledem 

k této skutečnosti ustanovení o nekalé soutěži na ně dopadají v plném rozsahu. Takové 

řešení je nepřiměřeně tvrdé také v důsledku objektivní povahy odpovědnosti.  

Kromě prostředků ochrany proti nekalé soutěži obsažených v ObchZ, lze použít 

též obecné prostředky ochrany. P. Hajn se zabývá též mimosoudními prostředky 

ochrany proti nekalé soutěži. Tyto prostředky mají obecnou povahu, nevztahují se 

výlučně k oblasti nekalé soutěže. Jedná se o § 5 občanského zákoníku (dále též „OZ“), 

který upravuje ochranu proti zásahu do pokojného stavu, dále svépomocná opatření 

podle § 6 OZ, nebo podle § 418 odst. 2 OZ o nutné obraně. Mimosoudním způsobem 

řešení případů nekalé soutěže jsou pak ještě dohody mezi soutěžiteli.34 Z procesních 

institutů v oblasti práva proti nekalé soutěži má velký význam také předběžné opatření. 

UWG obsahuje ustanovení, které upravuje podmínky pro vydání předběžného opatření 

v případě zajištění zdržovacích nároků. Naopak ObchZ se výslovně institutem 

předběžných opatření nezabývá, proto se v českém právu bude postupovat i ve věcech 

nekalé soutěže podle obecné úpravy v § 74 an. OSŘ a podle § 102 OSŘ. Kromě případů 

předběžného opatření se může i v jiných případech ve věcech nekalé soutěže použít 

OSŘ. 

Nárok zdržovací podle rakouské úpravy může uplatňovat každý, kdo byl 

nekalosoutěžním jednáním přímo dotčen. Kromě těchto subjektů náleží v některých 

případech nárok zdržovací i jiným osobám, zejména soutěžitelům. Dále mají žalobní 

právo k uplatnění zdržovacího nároku sdružení na podporu hospodářských zájmů 

podnikatelů, další subjekty veřejného práva výslovně vyjmenované v zákoně v §14 

UWG a  nejnověji též sdružení, hájící zájmy spotřebitelů, a to jak rakouské tak sdružení 

z jiných členských států EU. UWG přímo žalobní právo jednotlivým spotřebitelům na 

rozdíl od české úpravy nepřiznává.35 

                                                 
34 Hajn, P. In: Eliáš, K. et al., cit. d., s. 381. 
35 Gamerith, H., cit. d. s. 105-107. 
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Pasivně legitimovaný podle rakouské teorie je bezprostřední pachatel, UWG 

vychází z formulace „kdo…“. Jednající nemusí být podnikatel. Dále jim může být též 

spolupachatel, organizátor a pomocník. Za určitých okolností mohou být pasivně 

legitimovány též orgány právnických osob, i když samy se porušení práva neúčastnily, 

ale nesplnily si svou zakročovaní povinnost. Majitel podnikání může být žalován na 

zdržení se, i když se jednání dopustila jiná osoba v provozovně podniku.36  

 

4. Mezinárodní a komunitární aspekt nekalé soutěže 

4.1 Mezinárodní úprava nekalé soutěže 

 
Nejdůležitější mezinárodní smlouvou, která upravuje problematikou nekalé 

soutěže je Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883 neboli 

Pařížská unijní úmluva. Česká republika i Rakousko jsou jejími signatářskými státy. 

PUÚ znamená základ, který je společný pro úpravu nekalé soutěže v obou těchto 

státech.  

Právo na ochranu proti nekalé soutěži je upraveno zejména v článcích 10 bis a 

10 ter PUÚ. Úprava obsahuje závazek zajistit účinnou ochranu proti nekalé soutěži. 

Nekalou soutěž vymezuje jako soutěžní činnost, „…která odporuje poctivým zvyklostem 

v průmyslu nebo v obchodě“. Smlouva pak následovně poskytuje demonstrativní výčet 

takových nekalosoutěžních jednání a tím generální klauzuli konkretizuje. V dalším 

ustanovení je upraven závazek k zajištění prostředků proti nekalé soutěži příslušníkům 

ostatních členských zemí a závazek k zajištění možnosti svazům a sdružením z 

členských států „zakročovat u soudů nebo správních úřadů“ ve stejné míře jako svým 

vlastním příslušníkům. 

  

4.2 Komunitární aspekty nekalé soutěže 
 

Primární právo Evropského společenství přímo nekalou soutěž neupravuje, 

přesto Smlouva o založení Evropského společenství z 1. ledna 1958, ve znění 

pozdějších změn (dále jen „SES“) se některými články problematiky nekalé soutěže 

                                                 
36 Gammerith, H., cit. d. s. 108. 
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dotýká. Konkrétně se jedná o ustanovení upravující množstevní omezení dovozu a 

opatření s rovnocenným účinkem. Čl. 28 (býv. čl. 30) SES a Čl. 29 (býv. čl. 34) SES 

zakazují veškerá kvantitativní omezení dovozu a vývozu, jakož i veškerá opatření 

s rovnocenným účinkem. Čl. 30 (býv. čl. 36) SES pak upravuje výjimky z tohoto 

zákazu odůvodněné ochranou důležitých hodnot, zároveň však dodává, že ani tyto 

výjimky nesmějí sloužit jako prostředky diskriminace nebo zastřeného omezování 

obchodu mezi členskými státy. Již v rozhodnutí Evropského soudního dvora (dále 

„ESD“) Cassis de Dijon bylo potvrzeno, že i opatření proti nekalé soutěži nebo opatření 

sloužící k ochraně spotřebitele mohou mít povahu opatření s rovnocenným účinkem. 

Stejně tak si lze představit, že onou odůvodněnou výjimkou podle čl. 30 bude zájem na 

potírání nekalé soutěže. V souvislosti s aplikací ustanovení o nekalé soutěži, zejména 

pak při výkladu neurčitých právních pojmů, bude třeba hodnotit a rozhodovat se mezi 

dvěma skupinami zájmů. Na jedné straně stojí zájem na fungování vnitřního trhu a 

princip volného pohybu zboží a služeb a na druhé různé další hodnoty, na základě 

kterých lze volný pohyb podle čl. 30 SES omezit. Vzhledem k tomu, že ESD má 

v kompetenci zkoumat slučitelnost národních právních předpisů s právem 

komunitárním, vykonává tak prostřednictvím čl. 28 SES prakticky nejdůležitější vliv na 

právo nekalé soutěže.37 

Přestože se komunitární právo na oblast nekalé soutěže nezaměřovalo, časem  i 

v této oblasti vznikla potřeba harmonizace. Rozdílné úpravy práva nekalé soutěže a 

rozdílný standard v oblasti ochrany spotřebitele nenapomáhaly přeshraničnímu 

obchodu, znamenaly bariéru pro spotřebitele a také pro obchodníky, kteří nabízeli nebo 

chtěli nabízet své zboží přeshraničně. Problematika práva nekalé soutěže ani v 

současnosti není upravena komplexně. Existují pouze sekundární předpisy, zabývající 

se některými dílčími otázkami, které však převážně spadají do práva na ochranu 

spotřebitele. Nejvýznamnější předpis pro oblast práva nekalé soutěže je směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 2006/114/ES, ze dne 12.12. 2006 o klamavé a 

srovnávací reklamě (dále též „směrnice o klamavé a srovnávací reklamě“). Směrnice je 

přepisem dříve platné směrnice Rady č. 84/450/EHS o klamavé reklamě novelizované 

směrnicí EP a Rady č. 97/55/ES. Nová směrnice o klamavé a srovnávací reklamě se na 

rozdíl od dřívější úpravy vztahuje výslovně pouze na oblast B2B, ve svém čl. 2 definuje 

                                                 
37 Gamerith, H., cit. d., s. 6. 
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zvlášť reklamu obecně a reklamu klamavou. Reklamou je ve smyslu této směrnice 

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

povoláním, jehož cílem je podpora odbytu zboží nebo poskytnutí služeb…“ Z definice 

vyplývá značně široké pojetí reklamy a na rozdíl od úpravy klamavé reklamy 

v ObchZ, není jejím znakem „šíření“. Klamavou reklamou je pak reklama, která klame 

nebo 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. Pod ustanovení o 

klamavé reklamě podle směrnice lze podřadit nejen klamavou reklamu ve smyslu § 45 

ObchZ, ale též klamavé označení zboží služeb ve smyslu § 46 ObchZ. V souvislosti 

s transpozicí směrnice o klamavé a srovnávací reklamě nedošlo ke změně znění 

ustanovení o klamavé reklamě v ObchZ, ani ke změně ustanovení o klamání v UWG, 

do ObchZ i do UWG byla začleněna pouze úprava srovnávací reklamy. Vycházelo 

se přitom z předpokladu, že obecná formulace klamavé reklamy resp. klamání umožní, 

aby případný nesoulad mezi úpravami byl odstraněn výkladem a směrnice tak mohla 

dosáhnout svého cíle.38  

Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě byla přijata v souvislosti s přijetím 

směrnice o nekalých obchodních praktikách. Směrnice o nekalých obchodních 

praktikách se týká výslovně vztahů obchodníků ke spotřebitelům a znamená úplnou 

harmonizaci jí upravované oblasti. Je třeba v této souvislosti upozornit, že do rámce 

směrnice nespadají jednání, která mohou na spotřebitele negativně působit, nemohou 

však ovlivnit majetkovou sféru, tedy ekonomické zájmy spotřebitelů. „Neupravuje 

právní požadavky na vkus a slušnost, které jsou v jednotlivých členských státech značně 

rozdílné…“, uvádí bod 7 směrnice. Generální klauzule úpravy nekalých obchodních 

praktik není založena na pojmu „dobrých mravů“, ale na neurčitém pojmu „nekalost“. 

V čl. 5 bod 1 uvádí: „ [n]ekalé obchodní praktiky jsou zakázány.“ Směrnice dále 

obsahuje definici nekalých obchodních praktik pomocí dalšího neurčitého právního 

pojmu „náležitá profesionální péče“, který je ve směrnici rovněž definován. Nekalé 

obchodní praktiky mohou být zejména klamavé nebo agresivní. Ke směrnici patří i 

příloha, která vypočítává obchodní praktiky považované za všech okolností za nekalé, 

                                                 
38 Srovn.: Koppensteiner, H. G.: Österreichisches und europäisches Wirtschaftsprivatrecht. Teil 6/2 
Wettbewerbsrecht – UWG, [1. Aufl.], Wien , Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 
1998. 
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takové praktiky jsou konkretizací generální klauzule. Klíčový význam má článek 4 

směrnice o nekalých obchodních praktikách, který říká: „[č]lenské státy neomezí 

svobodu poskytování služeb ani volný pohyb zboží z důvodů spadajících do oblasti, 

kterou tato směrnice sbližuje“. V důsledku této směrnice se podnikatelé mohou 

spolehnout, že budou podléhat v oblasti upravované touto směrnicí stejným pravidlům 

ve všech členských státech ES. Taková úprava nepochybně znamená odstranění bariéry 

svobodného poskytování služeb a volného pohybu zboží, která vyplývala z odlišných 

národních právních předpisů. Směrnice nevylučuje, aby členské státy stanovily přísnější 

pravidla v oblasti nekalých obchodních praktik, mohou je však uplatňovat pouze vůči 

vnitrostátním subjektům. Vzhledem k tomu, že směrnice stanoví maximální míru 

požadavků na podnikatele při ochraně spotřebitelů, je potřeba provést harmonizaci s co 

největší přesností. Výsledkem nepřesné harmonizace by mohla být přísnější národní 

úprava nekalých obchodních praktik, což by bylo vycházejíc z čl. 4 směrnice o nekalých 

obchodních praktikách nepřípustné.39  

V České republice je směrnice o nekalých obchodních praktikách zapracovaná 

do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též „zákon o ochraně spotřebitele“),  k menším úpravám došlo i v zákoně č. 40/1995 

Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů a v ObchZ. 

Transpozice není zcela zdařilá. P. Čech poukazuje na její pojmovou a obsahovou 

nedůslednost. Odlišné je například vymezení pojmu spotřebitel, což může vést 

k rozšíření dopadu zákona a tedy k přísnější národní úpravě. Dále v zákoně použité 

pojmy „výrobek“ či „služba“ nekryjí zcela ve směrnici použitý pojem „produkt“, který 

zahrnuje též závazky a práva. Nesprávně došlo v zákoně také ke spojení dvou 

ustanovení směrnice, která sledují odlišné cíle. Směrnice v jednom z těchto ustanovení 

ukládá posuzovat nekalost obchodní praktiky podle vnímání průměrného spotřebitele 

resp. průměrného člena skupiny spotřebitelů, na kterou je praktika zaměřena. Druhé 

ustanovení pak zakotvuje ochranu slabších, tzv. osob zvlášť zranitelných, a to při 

splnění další podmínky i v případě, že praktika není na ně speciálně zaměřena.40 

Uvedené nedůslednosti nezbývá než odstranit výkladem.  

                                                 
39 Čech, P.: Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik, Právní zpravodaj, č. 3, 
2008, s. 3-4. 
40 Čech, P., cit. d., s. 5. 
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I když by se na první pohled mohlo zdát, že směrnice o nekalých obchodních 

praktikách transponovaná do veřejnoprávního předpisu se nedotkla úpravy nekalé 

soutěže, opak je pravdou. Směrnice má nepopiratelně vliv na právo nekalé soutěže. 

Problematiku nekalých obchodních praktik od nekalé soutěže totiž nelze oddělit. 

Směrnice chrání primárně spotřebitele, vedle toho může mít pozitivní vliv i na  

soutěžitele, nezahrnuje však tu část práva nekalé soutěže, která se dotýká výlučně 

ekonomických zájmů soutěžitelů. V českém právu nekalé soutěže je možné nekalé 

obchodní praktiky postihovat na základě generální klauzule v § 44 odst. 1 ObchZ. 

Naplnění skutkové podstaty upravené v článku 5 směrnice o nekalých obchodních 

praktikách znamená zpravidla též splnění znaků generální klauzule, a to i přes odlišné 

znění obou ustanovení.41 Také z tohoto důvodu je potřeba ustanovení o nekalé soutěži 

vykládat eurokomformně. Vzhledem k čl. 4 směrnice o nekalých obchodních 

praktikách, nelze postihovat obchodní praktiky vůči spotřebitelům uplatňované 

soutěžiteli z jiných členských států, které sice naplňují všechny znaky generální 

klauzule, nejsou však uvedené ve směrnici. Při aplikaci ObchZ v těchto případech může 

zákon o ochraně spotřebitelů sloužit jako vodítko. 

Rakousko zvolilo odlišný způsob transpozice směrnice o nekalých obchodních 

praktikách než Česká republika. Transpozice byla provedena v UWG a jak již bylo 

zmíněno, zásadně změnila znění zejména generální klauzule a skutkové podstaty 

klamání. Rakousko nepromítlo směrnici do zákona o ochraně spotřebitelů nebo do 

ABGB s odůvodněním, že jádrem úpravy zákona na ochranu spotřebitele je smluvní 

právo.42  

 

5. Právo nekalé soutěže a ochrana spotřebitele 
 

Právo nekalé soutěže úzce souvisí s právem na ochranu spotřebitele, v některých 

případech se tyto dvě oblasti dokonce překrývají. Již ve vládní důvodové zprávě 

k prvorepublikovému zákonu se říká, že i když zákon není zaměřen na ochranu 

konsumentů, má i pro ně nepopíratelně pozitivní důsledky. „…[N]elze zájmy 

                                                 
41 Hajn, P. In: Eliáš, K. et al., cit. d., s. 350. 
42 http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/I/I_00144/fname_080045.pdf., Datum : 9. 3. 2009, 
Důvodová zpráva k novele UWG 2007, s. 2.  
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obecenstva při poskytování ochrany dle [prvorepublikového] zákona p. n. s. 

přehlížet…“43 I UWG byl původně koncipovaný jako zákon na ochranu soutěžitelů. 

Judikatura však brzy rozpoznala, že soutěžní vztahy nepůsobí izolovaně. UWG se 

neomezuje pouze na zájmy soutěžitelů, ale poskytuje ochranu též spotřebitelům a 

současně prospívá veřejnému zájmu.  

I přes uvedenou trojici zájmů, které jsou právem nekalé soutěže dotčeny, by 

měla zůstat ochrana soutěžitelů primárním cílem práva nekalé soutěže. Zájmy 

spotřebitelů jsou pouze neodlučitelným následkem soutěžitelům poskytnuté ochrany a 

jejich ochrana může být proto cílem pouze sekundárním. 

Pod vlivem práva ES získává v právu nekalé soutěže neodůvodněně velký 

prostor spotřebitel. Právo ES totiž  „ …pojímalo nekalé obchodní praktiky včetně těch, 

jež kontinentální právo řadí do rámce předpisů proti nekalé soutěži, především 

z pohledu ochrany spotřebitele…“44 Přijetím směrnice o nekalých obchodních 

praktikách došlo k rozdělení soutěžního jednání na jednání, které směruje vůči 

spotřebiteli a dotýká se jeho zájmů a na jednání uplatňovaná v rámci vztahů mezi 

soutěžiteli navzájem. Toto štěpení vyvolalo kritiku zejména ze strany Německa a 

Rakouska. Účel ochrany byl původně podle rakouského práva, jak již bylo zmíněno, 

trojí. Směrnice tuto koncepci rozbila oddělenou úpravou oblasti B2B a B2C. Rakousko i 

Německo při přípravě směrnice o nekalých obchodních praktikách poukazovaly na to, 

že takové rozdělení je nežádoucí.45 Reakcí na tuto kritiku bylo začlenění vysvětlení do 

bodu 6 směrnice o nekalých obchodních praktikách: úprava směrnice přímo zaměřená 

na ochranu spotřebitele, může zprostředkovaně chránit též oprávněné soutěžitele, 

nevztahuje se však na případy, kdy jsou jednáním dotčeny pouze zájmy soutěžitelů. 

Roztržení chráněných zájmů již nepřipouští hodnocení soutěžního jednání v jeho 

celku.46  

Výrazně se trend posilování ochrany spotřebitele projevil v Rakousku 

v souvislosti s transpozicí směrnice o nekalých obchodních praktikách. Transpozice 

nebyla provedena změnou zákona na ochranu spotřebitelů. Směrnice, chránící primárně 

zájmy spotřebitelů byla transponována do UWG, tedy do předpisu upravující nekalou 

                                                 
43 Hamann, L. – Drábek, J. – Buchtela, R., cit. d. s. 26-27. 
44 Munková, J. In: Štenglová, I. et al. cit. d. s. 151. 
45 Schumacher, Ch.: Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, Ecolex, 2005, s. 92.  
46 Wiebe, A.: Umsetzung der Geschäftspraktikenrichtlinie und Perspektiven für eine UWG-Reform, 
Juristische Blätter, 2007, Heft 2, s. 72.   
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soutěž, jejímž hlavním cílem by měla být ochrana zájmů soutěžitelů. Důsledkem tohoto 

vývoje je tzv. „alternativní generální klauzule“ skládající se ze dvou částí, kterou se 

rozšířil dopad směrnice pro oblast B2B. Transpozice není zcela zdařilá, protože 

nesmyslně rozšiřuje aplikaci institutů spotřebitelského práva také na vztahy mezi 

obchodníky. Jednotliví spotřebitelé přesto nemají v rámci UWG poskytnuty prostředky 

ochrany, ochranu jejich zájmů mohou uplatňovat pouze sdružení na ochranu 

spotřebitelů uvedená v zákoně.      

V České republice je ochrana spotřebitele v rámci práva nekalé soutěže pouze 

sekundární a nabývá v rámci ObchZ soukromoprávní charakter. I jednotliví spotřebitelé  

získávají nástroje, aby se mohli sami proti nenáležitému chování obchodníků bránit. 

Vliv evropského trendu posílení ochrany spotřebitele se projevil v ObchZ liberalizací 

v oblasti srovnávací reklamy stanovením podmínek pro její přípustnost a nakonec i v 

úpravě přesunu důkazního břemene v některých případech upravených v §  54 odst. 2 

ObchZ. Veřejnoprávním předpisem, který se zabývá ochranou spotřebitele je zákon č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Ochrana 

v uvedeném zákoně je  poskytovaná veřejnoprávními prostředky, formou dozoru a 

pokut. Směrnice o nekalých obchodních praktikách na rozdíl od Rakouska se promítla 

právě do tohoto veřejnoprávního předpisu novelou provedenou zák. č. 36/2008 Sb. 

Výslovná úprava vztahu zákona o ochraně spotřebitele a úpravy o nekalé soutěži 

v ObchZ chybí, lze usuzovat na vzájemnou nezávislost. Oba zákony je možné použít 

souběžně. Pro posuzování jednání jako nekalosoutěžního samotné poškozování 

spotřebitele nestačí. Takové jednání je nekalosoutěžní pouze v případě, že současně 

s újmou způsobenou spotřebiteli dojde ke zkreslení výsledků hospodářské soutěže.47 

Všeobecný trend prosazování ochrany spotřebitele v právu nekalé soutěže je 

přijímán převážně jako samozřejmost. Přesto se lze setkat i s názory, které tento trend 

kritizují a upozorňují na jeho negativní důsledky. L. Lisse například má za to, že 

stanovení dodatečného cíle ochrany spotřebitele v právu nekalé soutěže může být 

kontraproduktivní a může znamenat překážku volné hospodářské soutěže, zejména tím, 

že ztíží postavení soutěžitelů. „Sekundárním důsledkem (…) poctivého soutěžení bude 

bez dalšího, hlavně bez sociálně-inženýrských ustanovení na ochranu spotřebitele, které 

svobodnou soutěž často jen brzdí a samotným spotřebitelům spíše jen škodí, ochrana 

                                                 
47 Pelikánová, I. cit.d., s. 419. 
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spotřebitele, který se bude na trhu ( hospodářské soutěži) snáze orientovat a mít 

možnost svobodného výběru.“48 Současná úprava v ObchZ netypicky pro oblast nekalé 

soutěže poskytuje ochranu též individuálním zájmům spotřebitele. Zařazení přímé 

ochrany spotřebitele do ustanovení proti nekalé soutěži může být pro podnikatele velké 

břemeno.49 S názorem, že pro ochranu spotřebitelů by měla být dostačující obecná 

úpravu občanskoprávní a speciální zákony na ochranu spotřebitelů, souhlasím. Ostatně 

takový je koncept i rakouské úpravy. 

V souvislosti se sílícím trendem ochrany spotřebitele v právu komunitárním je 

třeba zmínit ještě jedno důležité hledisko, na které upozornil P. Čech a které se často 

opomíjí. Princip ochrany spotřebitele je sice obsažen v čl. 3 odst. 1 písm. t SES, a v čl. 

153 SES, přesto ochranu spotřebitele nelze považovat za prioritní cíl ES. P. Čech 

výstižně argumentuje tím, že orgány ES nemají samostatné zmocnění k normotvorbě 

v oblasti ochrany spotřebitele, mohou činit opatření pouze pro zajištění fungování 

vnitřního trhu podle 95 odst. 1 SES. V tomto kontextu je nutno vnímat a interpretovat 

ochranu spotřebitele v komunitárním právu, účel úpravy nesmí být vyčerpán pouhou 

ochranou spotřebitele, zároveň musí jít o opatření, která zajišťují fungování vnitřního 

trhu.50  

 

6. Budoucí vývoj v právu nekalé soutěže 
 

Při úvahách o budoucím vývoji práva nekalé soutěže lze vycházet též z návrhu 

nového soukromého kodexu. Úprava nekalé soutěže by měla být podle dosavadního 

stavu přípravných prací zřejmě součástí nového občanského zákoníku. Došlo by tím 

k praktickému vyjasnění situace, které instituty občanského práva lze v oblasti práva 

nekalé soutěže použít.51 De lege ferenda je také možné uvažovat o úpravě materie 

nekalé soutěže ve speciálním, samostatném zákoně. Takové řešení by nejen navazovalo 

na prvorepublikovou tradici, ale šlo by také o řešení běžné v jiných evropských státech 

včetně Rakouska. Výhodou by byla také možnost zařadit i veřejnoprávní prostředky 

                                                 
48 Lisse, L.: Některé aspekty generální klauzule nekalé soutěže, Obchodní právo, 2007, č. 9, s. 5. 
49 Lisse L., cit. d., s. 11. 
50Čech, P.: Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik, Právní zpravodaj, č. 3, 
2008, s. 3.  
51 Hajn, P.: K dřívějším, současným a budoucím prostředkům ochrany proti nekalé soutěži, Časopis pro 
právní vědu a praxi, č. 4, 2001, s. 398. 
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ochrany do úpravy práva nekalé soutěže, což by lépe vyjadřovalo současné trendy 

v právu nekalé soutěže, které se projevují prolínáním soukromoprávních a 

veřejnoprávních prvků. 

Platná úprava nekalé soutěže založená na generální klauzuli a zvláštních 

skutkových podstatách je vyhovující, osvědčila se i v Rakousku. Podle návrhu nového 

občanského zákoníku se změna tohoto konceptu nepředpokládá. Stejně tak zřejmě 

nedojde ke změně v úpravě generální klauzule založené na „dobrých mravech soutěže“. 

Žádoucí by bylo odstranit nejistý vztah úpravy nekalé soutěže k zákonu o ochraně 

spotřebitele. Důležité by to bylo zejména proto, že po transpozici směrnice o nekalých 

obchodních praktikách již v právu nekalé soutěže nebude možné postihovat jiné 

obchodní praktiky uplatňované zahraničními subjekty vůči spotřebitelům než ty, které 

upravuje směrnice promítnutá do zákona o ochraně spotřebitele. 

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva dojde zřejmě ke změně znění 

ustanovení o klamavé reklamě. Změnou se docílí přiblížení k definici „reklamy“ a 

„klamavé reklamy“ ve směrnici o klamavé a srovnávací reklamě. Klamavou reklamou 

je podle návrhu „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.“52 Návrh nepřevzal ve směrnici použitou 

formulaci „poškodí nebo může poškodit jiného soutěžitele“, která je ve směrnici 

uvedena jako alternativní důsledek klamání. Pozitivní je fakt, že návrh opustil 

problematický znak současné úpravy klamavé reklamy, kterým je „šíření“. Jiné řešení 

definice klamavé reklamy de lege ferenda nabízí též předválečný ZPNS. Klamavá 

reklama na základě inspirace ZPNS by mohla být charakterizována jako „veřejné 

učinění a šíření údajů“. Tato formulace je vhodnější, vzhledem k tomu, že reklama 

může svého cíle dosáhnout i jen jediným veřejným projevem.53 

                                                 
52 http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/Navrh_obcanskeho_zakoniku_090108_s%20obsahem.pdf , Datum: 15. 4. 2009, Návrh 
občanského zákoníku, s. 507. 
53 Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), 1. vyd., Brno, Masarykova univerzita, 
2005, s. 313.  
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Kromě uvedených změn by bylo přínosem do úpravy práva nekalé soutěže 

zařadit podrobnější rozpracování institutů procesního práva, zejména institutu 

předběžných opatření, které mají v právu nekalé soutěže důležité místo. Dále považuji 

za potřebné vyjasnit postavení třetích subjektů v oblasti nekalé soutěže, zejména 

hromadných sdělovacích prostředků a reklamních agentur, které se podílejí na 

reklamních kampaních soutěžitelů. Chybějící úprava jejich odpovědnosti v právu nekalé 

soutěže znamená mezeru v právu. 

V Rakousku došlo novelou z roku 2007 kromě transpozice směrnice o nekalých 

obchodních praktikách také k některým dílčím změnám úpravy, přesto podle většiny 

autorů neznamená tato novela ideální řešení. UWG stojí před rozsáhlou reformou. 

Novela z roku 2007 neurčuje směr, jakým se má nekalosoutěžní právo ubírat.54  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Schuhmacher, W.: Die UWG-Novelle 2007, Wirtschaftsrechtliche Blätter, Heft 12, 2007, s. 566. 



 25 

 

 

 

Srovnání úpravy klamavé reklamy a klamavé obchodní praktiky 

1. Klamavá reklama a klamavé obchodní praktiky  

1.1 Reklama a obchodní praktiky obecně 
 

Reklama neodmyslitelně patří k hospodářskému životu, bez reklamy si 

hospodářské soutěžení již nelze představit. Nejedná se o fenomén současnosti nebo 

posledních desetiletí, počátky reklamy sahají do doby, kdy „trhovci začali vychvalovat 

své zboží vyvoláváním na tržištích.“55 Pojem „reklama“ se snaží uchopit velké množství 

definic, včetně legálních definic obsažených v zákonech. H. Gamerith například značně 

široce pod pojmem „reklama“ chápe veškerá opatření, která mají vést k tvorbě 

preferencí u konsumentů.56 Reklamu lze též označit jako formu lákání zákazníků, 

způsob komunikace obchodníků se zákazníky nebo jako prostředek k informování 

spotřebitelů o produktech. Charakteristické pro ni je vychvalování, přehánění, a také by 

měla být poutavá. Uvedené vlastnosti jsou důležité k tomu, aby reklama plnila své 

úkoly a funkce resp. dosahovala cíle, o které usiluje. „Hlavním úkolem reklamy je 

upoutati zájem a vzbuditi rozhodnutí ke koupi.“57 Další vymezení zase uvádí, že cílem 

reklamy je dosažení odbytu zboží a služeb.58 Cíl reklamy v nejširším smyslu je stejný 

jako cíl samotného soutěžního jednání, tedy snaha získání nových zákazníků a uchování 

si těch stávajících. K úplnosti je třeba zmínit ještě specifický znak reklamy, který se 

objevuje u některých definic, a tím je úplatnost. Uvedená charakteristika nevystihuje 

reklamu, která primárně sleduje jiné cíle, tedy tzv. nekomerční reklamu, i když hranice 

mezi ní a komerční reklamou nejsou vždy zcela jasné.59 Reklamou je podle směrnice o 

klamavé reklamě „každé předvedení související s obchodem, živností, řemeslem nebo 

                                                 
55 Eliáš, K. In: Eliáš, K. et al., cit. d., s. 312. 
56 Gamerith, H., cit. d., s.2. 
57 Hamann, L. In: Hamann, L. – Drábek, J. – Buchtela, R., cit. d. s. 245. 
58 Pelikánová, I., cit. d. s. 434. 
59 Srovn.: Hajn, P.: Společensky závažné náměty v reklamě a právo, Bulletin advokacie, č. 10, 1998, s. 6-
13. 
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svobodným povoláním, jehož cílem je podpora odbytu zboží nebo poskytnutí služeb, 

včetně nemovitostí, práv a závazků;“ Další legální definice jsou obsaženy ve 

veřejnoprávních předpisech, obsahově však nejsou totožné. Speciální úprava reklamy, 

včetně vlastní definice je vypracována v Kodexu zásad etické reklamní praxe, kterou 

vydala Rada pro reklamu. Kodex není právním předpisem, subjekty působící v oblasti 

reklamy se samy zavazují ji dodržovat na základě principu samoregulace.  

Pojem „obchodní praktika“ je definován ve směrnici o nekalých obchodních 

praktikách.  Obchodní praktikou je „ jednání, opomenutí, chování nebo prohlášení, 

obchodní komunikace včetně reklamy a uvedení na trh ze strany obchodníka přímo 

související s propagací, prodejem nebo dodáním produktu spotřebiteli.“ Takové 

vymezení obchodní praktiky převzal i UWG. Již na první pohled je patrné, že jde o 

pojem širší než reklama. 

 

1.2 Úprava klamavé reklamy v ObchZ 
 

ObchZ reklamu pro účely práva nekalé soutěže nedefinuje. Z ustanovení o 

klamavé reklamě lze vyvodit, že reklamou je „šíření údajů“. Takové pojetí neodpovídá 

obvyklému smyslu slova reklama, odlišně je reklama chápána též podle jednotlivých 

zvláštních veřejnoprávních předpisů. Právě z tohoto důvodu je pochopitelná 

argumentace P. Hajna, který tvrdí, že pod skutkovou podstatu klamavé reklamy bude 

třeba podřadit i jednání, která by jinak v obecném, běžně chápaném smyslu pod pojem 

reklama nespadala.60 Podobně I. Pelikánová vnímá pojetí reklamy jako „sdělování 

údajů“ i v rámci práva nekalé soutěže jako příliš úzké a zastaralé. Může se stát, že nové 

formy lákání zákazníků již pod tento pojem nebude možné podřadit.61  

Klamavá reklama je upravena v § 45 ObchZ. I přestože je toto ustanovení často 

označované jako „malá generální klauzule“, nezachycuje veškeré formy nedovolené 

reklamy. Problematika nedovolené reklamy spadá pouze částečně do práva nekalé 

soutěže, zbývající část je předmětem úpravy několika veřejnoprávních předpisů a také 

předmětem samoregulace. Následující výklad se zaměří právě pouze na 

soukromoprávní aspekty nedovolené reklamy. § 45 ObchZ nezahrnuje všechny podoby 

                                                 
60 Hajn, P.: Právo nekalé soutěže (systematický výklad), 1. vyd., Brno, Masarykova univerzita, 1994, 
 s. 35. 
61 Pelikánová, I., cit.d., s. 434. 
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nedovolené reklamy ani v rámci soukromoprávní úpravy práva nekalé soutěže. 

Například ty reklamy, které jsou nežádoucí jinak než svou klamavostí, lze postihnout 

pouze podle generální klauzule nebo jiných zvláštních skutkových podstat, naplňuje-li 

jejich znaky. Nekalá reklama je pojem širší než reklama klamavá.  

Pojmové znaky klamavé reklamy jsou tři. Klamavou reklamou podle ustanovení 

§ 45 ObchZ je: „…šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či 

výkonech, které jsou způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo 

cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či 

spotřebitelů.“ 

1.3 Úprava klamavých obchodních praktik v Rakousku  
 

Rakouská úprava nekalé soutěže slovo „reklama“ výslovně neuvádí. Od roku 

1971 UWG obsahoval skutkovou podstatu klamání (Irreführung), která byla obsahově 

blízká ustanovení o klamavé reklamě podle ObchZ a pro svůj význam byla nazývána 

jako „malá generální klauzule soutěžního práva“. Toto původní ustanovení zakazovalo 

v obchodním styku, za soutěžním cílem činit údaje o obchodních poměrech, které by 

byly způsobilé klamat.  

Skutková podstata klamání byla nahrazena v roce 2007 skutkovou podstatou o 

klamavých obchodních praktikách. Jak již bylo zmíněno, změna je výsledkem 

transpozice směrnice o nekalých obchodních praktikách. Klamavé obchodní praktiky 

jsou upraveny v § 2 UWG. Obchodní praktika je podle tohoto ustanovení klamavá, když 

obsahuje nesprávné údaje nebo je jinak způsobilá účastníka trhu ve vztahu k produktu 

takovým způsobem uvést v omyl, že v účastníkovi trhu vyvolá rozhodnutí o obchodní 

transakci, které by jinak neučinil. Omyl se může týkat obchodních poměrů, které jsou 

uvedeny v UWG v bodech. 

  Na rozdíl od generální klauzule se v ustanovení o klamavých obchodních 

praktikách nerozlišuje mezi oblastí B2B a oblastí B2C, pro subjekty se používá 

souhrnné označení „účastník trhu“.62 Z takové koncepce plyne několik nežádoucích 

důsledků, na které bude poukázáno v následujícím výkladu, zejména dochází k rozšíření 

prostoru použitelnosti zákazu klamání.  

                                                 
62 Schuhmacher, W.: Die UWG-Novelle 2007, Wirtschaftsrechtliche Blätter, Heft 12, 2007,  s. 562. 
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§ 2 odst. 2 UWG odkazuje na přílohu k zákonu, kde jsou uvedeny praktiky, 

považované za všech okolností za klamavé nebo agresivní. Úprava tzv. zákazů per-se 

byla převzata ze směrnice o klamavých obchodních praktikách, kde však je 

koncipovaná jako úprava na ochranu spotřebitelů, tedy vhodná pro oblast B2C. V UWG 

se neodůvodněně a chybně tato úprava vztahuje též na oblast B2B. W. Schuhmacher 

v této souvislosti upozorňuje, že zákazy per-se jsou technikou, která je charakteristická 

pro spotřebitelské právo, naopak v oblasti vztahů mezi obchodníky by měly platit 

odlišné principy.63 „Černá listina“, jak je tato příloha též označovaná, není zdaleka 

úplná, obsahuje pouze demonstrativní výčet praktik. Kasuistika nikdy nemůže 

obsáhnout veškeré nově vytvářené metody, proto z úpravy neplyne, že by jednání mírně 

odlišné od jednání uvedené v seznamu bylo povolené. Zkoumání, zda obchodní praktika 

je nekalá, má přesně stanovený postup. Nejdřív se zjišťuje, zda se nejedná o praktiku 

uvedenou v tzv. „černé listině“. Není-li v ní obsažena, následně se zkoumá, zda jednání 

lze podřadit pod skutkovou podstatu klamavé nebo agresivní obchodní praktiky. Je-li 

odpověď znovu negativní, hodnotí se, zda praktika spadá pod generální klauzuli.64   

 § 2 odst. 3 UWG obsahuje speciální případy klamání. Výslovně je uvedeno, že 

klamavé je při splnění dalších podmínek každé uvádění na trh, které zakládá nebezpečí 

záměny ohledně vyjmenovaných skutečností vztahujících se k jinému soutěžiteli. Dále 

je klamavé též za určitých podmínek nedodržení závazků kodexu chování, v případě, že 

se soutěžitel k jejímu dodržování zavázal, kodex obsahuje jednoznačný závazek a 

soutěžitel na vázanost kodexem v rámci obchodní praktiky odkazuje.  

Výše uvedených klamavých obchodních praktik se lze dopustit konáním. UWG 

po transpozici směrnice upravuje též v § 2 odst. 4-6 UWG klamavé opomenutí. 

Obchodní praktika je klamavá též tehdy, když s přihlédnutím zejména k omezením 

komunikačních médií opomene uvést podstatné informace, které účastník trhu potřebuje 

k rozhodnutí o obchodní transakci, čímž způsobí, že účastník trhu učiní rozhodnutí o 

obchodní transakci, které by jinak neučinil. § 2 odst. 4 UWG obsahuje tedy povinnost, 

uvádět podstatné informace potřebné k tomu, aby účastník trhu učinil informované 

obchodní rozhodnutí. Rozsah informační povinnosti závisí od povahy konkrétního 

komunikačního média a může se u jednotlivých médií značně lišit. Například výzva 
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v katalogu může obsahovat všechny podstatné informace, naopak reklama v televizi 

nebo v rádiu je časově výrazně omezena.65 § 2 odst. 5 UWG uvádí jako „podstatné 

informace“, informace obsažené v předpisech ES vztahující se k obchodní komunikaci. 

Směrnice o nekalých obchodních praktikách obsahuje v příloze II výčet těchto předpisů, 

UWG však uvedenou přílohu nepřevzal. Předpisy vyjmenované ve směrnici mají 

charakter předpisů na ochranu spotřebitele. Problematická může být skutečnost, že 

rakouský zákonodárce informační povinnosti vztáhl i na komunikaci mezi 

obchodníky.66 Došlo tak k rozšíření dopadu směrnice i na oblasti, kde tato úprava není 

vhodná a žádoucí. § 2 odst. 6 UWG se vztahuje naproti tomu výslovně pouze na oblast 

B2C, stanoví informační povinnost v případě výzvy ke koupi směřované vůči 

spotřebiteli. Výzva ke koupi je obchodní komunikace, která uvádí základní znaky 

produktu a cenu způsobem vhodným pro použitý typ obchodní komunikace, a umožňuje 

tak spotřebiteli uskutečnit koupi. Z uvedeného vymezení vyplývá, že úprava nebude 

zahrnovat reklamy, jejichž cílem je vzbudit pozornost nebo reklamy navozující určitý 

pocit (Gefühls- und Aufmerksamkeitswerbung), které neobsahují uvedené údaje.67 

V jednotlivých bodech § 2 odst. 6 UWG je konkretizováno, které informace jsou ve 

smyslu § 2 odst. 4 UWG podstatné v případě výzvy ke koupi. W. Schuhmacher 

upozorňuje na zdvojené použití pojmu „uvádění znaku produktu a ceny“, nejdřív jako 

znak skutkové podstaty „výzva ke koupi“ a dále jako důsledek takové výzvy ke koupi.68 

Důvodová zpráva k novele UWG uvádí, že výzva ke koupi musí obsahovat essentialia 

negotii.69  

V bodech 1 až 7 § 2 odst. 1 UWG jsou vyjmenované skutečnosti, které 

naznačují, čeho se klamání může týkat. Předchozí úprava skutkové podstaty klamání 

upravovala pouze demonstrativní výčet druhů údajů, které by mohly být v případě 

skutkové podstaty klamání učiněny. Nový výčet skutečností, které mohou být 

předmětem klamání je pravděpodobně taxativní. Ke klamání může dojít zejména 

ohledně existence produktu nebo ohledně povahy produktu. H. Gamerith uvádí v této 

souvislosti jako častý případ nekalé obchodní praktiky tzv. nabídku „volavku“, která 

                                                 
65 Seidelberger, H.: Die UWG-Novelle 2007 und ihre Auswirkungen auf die Praxi, Recht der Wirtschaft, 
Nr. 24, 2008, s. 62. 
66 Schuhmacher, W., cit. d., s. 563. 
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 30 

slouží pouze k nalákání zákazníka do prodejny ke koupi jiného, méně výhodného 

zboží.70 Dále též ke klamání může dojít ohledně podstatných znaků produktu nebo 

podstatných znaků testů a průzkumů, kterým byl produkt podroben, ohledně rozsahu 

závazků podnikatele, motivu obchodní praktiky a povahy prodejního postupu. 

Nepřehlédnutelné byly v minulosti i případy klamání ohledně ceny, způsobu výpočtu 

ceny nebo existence zvláštního cenového zvýhodnění. Zmínit je třeba také omyl v 

osobě, ve vlastnostech nebo právech podnikatele nebo jeho zástupce a klamání ohledně 

práv spotřebitele ze záruky a garance, nebo možných rizik, kterým se vystavuje.   

I když je výklad zaměřený na klamavé obchodní praktiky, krátce je třeba popsat 

též agresivní obchodní praktiky. Jde o novou, zvláštní skutkovou podstatu, která se 

dostala do zákona novelou z roku 2007. Agresivní obchodní praktiky do přijetí nové 

úpravy postihovala původní generální klauzule. Skutková podstata je obsažena v § 1a 

odst. 1 UWG. Obchodní praktika je agresivní, když je způsobilá obtěžováním, nátlakem 

nebo nepřípustným ovlivňováním podstatně narušit ve vztahu k produktu svobodu 

rozhodováni a chování účastníka trhu, čímž způsobí, že účastník trhu učiní rozhodnutí o 

obchodní transakci, kterou by jinak neučinil. Postup při zkoumání nekalosti je stejný  

jako v případě klamavých obchodních praktik. Příloha k UWG obsahuje, stejně jako 

v případě klamavých obchodních praktik, výčet obchodních praktik, které jsou za všech 

okolností považované za agresivní.   

 

1.4 Údaj jako pojmový znak klamavé reklamy a klamavé 
obchodní praktiky 
 

V průběhu existence UWG, na rozdíl od situace v České republice, judikatura 

vytvořila pro jednotlivé v zákoně nevymezené pojmy přesnou definici. Pojem „údaj“ 

v UWG definován není. Obecně se vychází z toho, že „údajem“ ve smyslu UWG jsou 

výroky s objektivně zjistitelným, přezkoumatelným obsahem. Údaj tvoří protiklad 

k hodnotícím soudům, tedy k pouhému vyjádření názoru, takové názory totiž nelze 

přezkoumat. Jak bude prokázáno v dalším výkladu, mohou mít v některých případech i 
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takové subjektivní názory přezkoumatelné faktické jádro.71 Při zjišťování, zda se jedná 

o hodnocení nebo o údaj, je třeba vycházet z celkových okolností jednotlivého případu.  

Pojem „údaj“ ObchZ také nedefinuje. Teoretické vymezení tohoto pojmu u 

jednotlivých autorů není vždy zcela shodné. Podle J. Munkové je údajem jakákoli 

„…výpověď soutěžitele o určitých skutečnostech nebo hodnoceních…“, přičemž může 

jít i o subjektivní mínění.72 Jde o definici značně širokou, která zahrnuje též pouhá 

hodnocení, jejichž pravdivost nelze přezkoumat. Obdobně širokou definici poskytuje I. 

Pelikánová, která chápe údaj jako „...jakýmkoli způsobem sdělenou informaci.“73 I zde 

může informace spočívat v subjektivním vyslovení názoru. Také podle definice K. 

Eliáše bude možné pod pojem „údaj“ zahrnout subjektivní názor. Údajem podle této 

definice „…je uvedení určité skutečnosti, a to jakýmkoli objektivně seznatelným 

způsobem…“74 Stejně tak E. Večerková nerozlišuje mezi údaji skutkové okolnosti a 

údaji subjektivního mínění a argumentuje tím, že takové rozlišení ze zákona 

nevyplývá.75 I přes odlišné znění těchto definic lze říct, že v české teorii se pojem 

„údaj“ neomezuje pouze na výroky s přezkoumatelným obsahem. 

Určité omezení pojmu „údaj“ vyplývá z jednotlivých zvláštních skutkových 

podstat uvedených v ObchZ. Klamavostí se totiž nezabývá pouze § 45 ObchZ, ale též § 

46 ObchZ o klamavém označení zboží a služeb. Vzhledem k tomu, že klamavé označení 

spadá pod § 46 ObchZ, údajem ve smyslu § 45 ObchZ nemůže být pouhé označení resp. 

k šíření údajů musí docházet jinak než označením. P. Hajn však upozorňuje na to, že 

hranice mezi pojmy „označení“ a „údaj“ není ostrá, protože často i označení budou 

v sobě zahrnovat reklamní sdělení.76 De lege ferenda by se dalo uvažovat o sloučení 

obou ustanovení a úpravou  pouze některých zvláštností pro označení původu. 

ObchZ uvádí, že objektem šířených údajů je vlastní nebo cizí podnik, jeho 

výrobky nebo výkony. Takové vymezení je příliš úzké. K. Eliáš se proto přiklání 

k extenzivnímu výkladu, na základě kterého by pod pojem „údaje o podniku“ bylo 
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možné zahrnout též údaje o podnikateli.77 E. Večerková v této souvislosti uvažuje de 

lege ferenda dokonce o nahrazení pojmu „podnik“ vhodnějším pojmem „soutěžitel“. 

Údaje o poměrech soutěžitele by pak znamenaly jak údaje o soutěžiteli samotném, tak i 

údaje o jeho podniku.78 S návrhem změny, která by odstranila nejasnosti, lze souhlasit. 

K tomu, aby úprava klamavé reklamy poskytovala dostatečnou ochranu, je třeba totiž 

pojem „podnik“ vykládat natolik extenzivně, že takové pojetí pak již neodpovídá úpravě 

podniku v § 5 ObchZ. ObchZ blíže nekonkretizuje, které údaje o podniku je třeba mít na 

mysli. Prvorepublikový ZPNS a též dřívější rakouská úprava takový návod v podobě 

demonstrativního výčtu druhu údajů obsahovaly a mohou dodnes sloužit jako inspirace i 

při aplikaci ObchZ.  

Na rozdíl od rakouské a komunitární úpravy, je podle českého práva pojmovým 

znakem klamavé reklamy též „šíření“. Vymezení pojmu je u různých autorů částečně 

odlišné. Podle J. Munkové veřejnost ze slova šíření vyplývá. Šíření údajů chápe jako 

„…sdělení, jež jde nad rámec pouhého soukromého vyslovení názoru.“.79 Podmínkou 

přitom není, aby údaje byly publikovány a neurčitý okruh adresátů se také nevyžaduje.80 

P. Hajn naopak tvrdí, že když v zákonném ustanovení požadavek veřejnosti šíření 

chybí, nemělo by být ustanovení v tomto smyslu vykládáno. „Individuální 

přesvědčování zákazníka ke koupi určitého výrobku, ať se děje mluveným slovem či 

dopisem, lze charakterizovat jako „šíření údajů o vlastním podniku a jeho 

výrobku“…“81 Svou argumentaci opírá o § 45 odst. 2 ObchZ, kde je uveden jako 

prostředek šíření údajů „sdělení mluveným nebo psaným slovem“. Ze znění zákona 

postačí sdělení učiněné vůči jedinému adresátovi, i způsobem, který nelze označit za 

veřejný.82 Při striktním dodržování takové interpretace by však pojem „šíření“ byl 

neodůvodněně široký. Zcela logicky se navrhuje korektiv dobrých mravů například 

v případě sdělování rodinným příslušníkům nebo osobním přátelům.83 Na základě 

takového postupu by se zřejmě dospělo ke stejnému výsledku jako podle vymezení J. 
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Munkové, tedy, že „šíření údajů“ znamená překročení pouhého soukromého vyslovení 

názoru.  

V souvislosti s interpretací pojmu „šíření údajů“ je třeba zmínit ještě jeden 

důležitý fakt. Při transpozici směrnice o klamavé reklamě sice nedošlo ke změně znění 

ustanovení § 45 ObchZ, případný nesoulad se směrnicí je však třeba odstranit 

výkladem. Vzhledem k tomu, že v komunitární úpravě se „šíření“ jako znak klamavé 

reklamy nepožaduje, musí být tato skutečnost zohledněna při interpretaci ustanovení o 

klamavé reklamě podle ObchZ. De lege ferenda by pak bylo vhodné tento znak zcela 

opustit.  

§ 45 odst. 2 ObchZ je pomůckou k interpretaci „šíření údajů“, stanoví 

demonstrativní výčet prostředků, kterými k šíření dochází. Souhrnný název pro tyto 

prostředky komunikace je „sdělovací prostředek“, který je třeba chápat jako jakoukoli 

formu komunikace lidí.84 Jde o množinu, do které spadají i hromadné sdělovací 

prostředky. P. Hajn kritizuje formulaci § 45 odst. 2 ObchZ, protože jsou zde vedle sebe 

vyjmenované některé obecnější prostředky lidského sdělování a některé komunikační 

média. Z tohoto důvodu není celkem jasné, jaký obsah přiřadit slovnímu spojení „jiný 

sdělovací prostředek“. Kdyby bylo chápáno ve smyslu jako jiný hromadný sdělovací 

prostředek (jak by to vyplývalo z umístění a z obvyklého významu tohoto slovního 

spojení), nepokrylo by to veškeré možné způsoby šíření údajů, vzhledem k uzavřenému 

výčtu § 45 odst. 2 ObchZ. Při takové interpretaci by nebylo možné postihovat klamavé 

reklamní praktiky, které by používaly například posunků nebo mlčení jako prostředek 

šíření údajů.85 Slovní spojení „jiný sdělovací prostředek“ je potřebné interpretovat jako 

jakýkoli prostředek, který slouží ke komunikaci lidí, protože kreativita soutěžitelů při 

vymýšlení nových prostředků komunikace je velká. Takový postup je žádoucí, i 

přestože znění zákona by umožňovalo i jiný výklad. S problematikou prostředků 

sdělování se elegantně vypořádal prvorepublikový ZPNS, který údaj chápal jako „…i 

vyobrazení nebo jakékoliv zařízení, které má slovní, písemný nebo tištěný údaj nahraditi 

a je k tomu způsobilé.“ Podobně podle § 39 odst. 1 UWG jsou tvrzení a údaje i 

zobrazení a ostatní uspořádání, které jsou určené a vhodné k nahrazení slovních údajů. 

Kromě uvedené velmi důležité interpretační pomůcky UWG neobsahuje výčet 

prostředků, kterými jsou údaje učiněny, tyto lze dovodit výkladem. Údaje mohou být 
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tedy  učiněny výslovně, mlčky, písemně, ústně nebo také obrazem. Pouhé mlčení samo 

o sobě údajem není. Zamlčení podstatných okolností, které by měly být objasněny, však 

může vyvolat falešný celkový dojem.86 Povinnost poučit vyplývá z okolností případu 

nebo ze zákona, § 2 odst. 4-6 UWG pak obsahuje zvláštní informační povinnosti. 

UWG neuvádí, co je předmětem v reklamních praktikách použitých údajů, ale 

v bodech vyjmenuje, ohledně čeho mohou být reklamní praktiky způsobilé vyvolat 

klamavou představu, tedy předmět klamání. V předchozí úpravě před novelou z roku 

2007 se údaje týkaly obchodních poměrů a následujícím demonstrativním výčtem byly 

konkretizovány. Ve výsledku budou zřejmě, i přes odlišné znění, dřívější i současná 

úprava obsahově shodné.  

 

1.5 Způsobilost klamat a pohled adresátů 
 

Při zjišťování, zda reklama nebo obchodní praktika je způsobilá klamat, je třeba 

vycházet z toho, jaký význam reklamnímu sdělení přikládají její adresáti. Skupina 

adresátů může být značně heterogenní, s různým stupněm vzdělání a inteligence, také u 

nich bude zpravidla dána rozličná míra pozornosti. Ambicí úpravy klamavé reklamy 

nebo klamavých obchodních praktik nemůže být ochrana každého jednotlivého 

spotřebitele, který se cítí být oklamán, protože taková úprava by byla i vůči 

soutěžitelům nepřiměřeně přísná. Způsobilost ke klamání musí mít určitou intenzitu. Na 

druhé straně nemusí dojít k oklamání všech adresátů reklamy.87 Vznikly dva koncepty, 

které jsou základem pro zjišťování způsobilosti ke klamání. První koncept zkoumá, zda 

je údaj způsobilý oklamat alespoň „nikoli nezanedbatelné množství spotřebitelů“. 

Druhý koncept vychází z toho, jakou představu údaj vyvolá u „průměrného 

spotřebitele“ resp. průměrného člena skupiny adresátů reklamy. Přísnost zákazu 

klamání závisí rozhodující měrou od toho, jaký vzorový spotřebitel bude základem pro 

rozhodování soudů.88 

K bližšímu vymezení „průměrného spotřebitele“ poskytuje pomůcku jednak 

judikatura ESD a nověji též směrnice o nekalých obchodních praktikách. Ta v bodě 18 
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popisuje vzor průměrného spotřebitele. Průměrný spotřebitel podle směrnice „má 

dostatek informací, je v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, 

kulturní a jazykové faktory...“ Směrnice si dala také za cíl chránit před zneužíváním 

spotřebitele, kteří jsou svým charakterem obzvlášť zranitelní. Podle judikatury ESD je 

při zkoumání obsahu reklamní výpovědi směrodatné chápání průměrně informovaného, 

pozorného a chápavého adresáta.89 

Prvorepubliková teorie vychází z obou koncepcí. Na jedné straně uvádí, že 

postačí oklamat i jen část publika, není-li tato část zcela mizivá. Na druhé straně říká, že 

je třeba brát ohled na to „… jak působí údaj na člověka průměrné vnímavosti a 

pozornosti (tzv. průměrného čtenáře), jenž sleduje údaj s obvyklou (ponejvíc jen 

zběžnou, letmou, povrchní) pozorností.“90 ObchZ se otázkou vzorového spotřebitele 

nezabývá. Je třeba proto vycházet z koncepce „průměrného spotřebitele“ ve smyslu 

komunitarní úpravy a judikatury. ObchZ také nestanoví, jak velký okruh osob musí být 

oklamán. P. Hajn v této souvislosti rozlišuje mezi individuální reklamou a reklamou 

masovou. V prvním případě postačí způsobilost oklamat i jen jediného spotřebitele, 

naopak v případě masové reklamy je potřeba, aby mohla být oklamána nikoli 

nevýznamná část oslovených.91  

Podle rakouské úpravy je rozhodující, jak obchodní praktiku vnímá průměrný 

spotřebitel resp. průměrný člen skupiny, vůči kterému praktika směruje. Rakouská 

judikatura i před novelou z roku 2007 vycházela z vnímání „průměrného spotřebitele“, 

zkoumala ale také vliv na „nikoli zanedbatelnou část publika“. Německé soudy dokonce 

dospěly k procentnímu vyjádření „nikoli nepatrné části oslovených“ (10%). Tato 

koncepce, která je přísnější a měla sloužit k ochraně menšin, se v budoucnu v judikatuře 

již neuplatní.92 Vedla totiž k přísné aplikaci dřívějšího § 2 UWG. Takový postup mohl 

způsobit omezení sdělování i užitečných informací a mohl být také použit jako účinný 

prostředek proti nepohodlné konkurenci a k omezení funkčnosti soutěže.93 

Speciální ochranu poskytuje § 1 odst. 2 UWG. Ten říká, že bude-li předvídatelným 

způsobem podstatně ovlivněno hospodářské chování pouze určité skupiny spotřebitelů, 

                                                 
89 Dědič, J. – Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, 2. vyd., Praha, Polygon, 2005, s. 337. 
90 Hamann, L. In: Hamann, L. In: Hamann, L. – Drábek, J. – Buchtela, R., cit. d.., s. 250.   
91 Hajn, P.,(1994), cit. d., s. 41. 
92 Gamerith, H., cit. d., s. 24. 
93 Koppensteiner, H. G.: Wettbewerbsrecht – Unlauterer Wettbewerb, 2. vyd., Wien, Wirtschaftsverl. 
Orac, 1987, s. 51. 
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kteří jsou zvlášť zranitelní, bude se zkoumat, jak praktiku vnímá průměrný člen takové 

skupiny. Reklamní praktika nemusí být zaměřena na tyto osoby, může být zaměřena 

obecně. Podstatné je, že taková praktika negativně působí na osoby zvlášť zranitelné a 

podnikatel mohl takový vliv rozumně očekávat. Ustanovení je výsledkem transpozice 

směrnice o nekalých obchodních praktikách. 

Starší rakouská judikatura vycházela při zjišťování obsahu reklamního sdělení a 

hodnocení jeho klamavosti z dojmu povrchního spotřebitele, který sdělení nekriticky a 

nenuceně pozoruje a vnímá.94 Uvedené pojetí bylo příliš ochranářské vůči spotřebitelům 

a kladlo vysoké nároky na podnikatele při uplatňování reklamních praktik. Současné 

pojetí pod vlivem judikatury ESD a komunitárního práva zmírnilo přísnost dřívějšího 

východiska. Rozhodující je vnímání průměrně informovaného a rozumného adresáta, 

který je přiměřeně, podle okolnosti jen povrchně pozorný. K úplnosti je třeba ještě 

zmínit rakouskou judikaturou vytvořené pravidlo, které zpřísňuje postaveni soutěžitele. 

Jde o tzv. “pravidlo nejasnosti, mlhavosti“ (Unklarheitsregel). Jeho podstatou je, že 

v případě víceznačných, nejasných údajů musí soutěžitel připustit pro sebe nejméně 

příznivý výklad.95 H. G. Koppensteiner navrhuje, aby „pravidlo nejasnosti“ bylo 

modifikováno a v některých případech ho dokonce považuje za nadbytečné. Lze si totiž 

představit, že nikdo nebo téměř nikdo nebude údaj vnímat ve smyslu tohoto 

nepříznivého výkladu, v takovém případě by samozřejmě nebylo způsobilé klamat.96  

Při posuzování, jak reklamní sdělení působí na adresáty, resp. jak je vnímáno, je 

třeba počítat se zvláštnostmi reklamy. Reklama nebo jakékoli obchodní sdělení se snaží 

upoutat, vzbudit pozornost, a vyvolat zájem o produkt nebo služby. Často používá 

přehánění, nadsázku, někdy dokonce pro dosažení svého cíle šokuje. Spotřebitelé, kteří 

jsou ze všech stran takovými sděleními „atakováni“, stávají se odolní vůči různým 

reklamním praktikám. Na druhé straně v důsledku množství reklam již nejsou při jejich 

vnímání tak pozorní a ztrácejí ostražitost. Adresáti vnímají nikoli jednotlivé složky 

reklamy, které lze zjistit pouze důkladnou analýzou, ale celkový dojem. Takové 

východisko výslovně  v zákoně podporuje i § 39 odst. 2 UWG, který říká, že dodatky, 

vypuštění textů, omezení, obměny a ostatní uspořádání, v takové podobě a formě, že 

bez zvláštní bedlivosti uniknou postřehu nebo povšimnutí, nejsou vyňaty ze zákona a 

                                                 
94 Koppensteiner, H. G.(1987), cit. d., s. 46. 
95 Gamerith, H., cit. d., s. 23. 
96 Koppensteiner, H. G., cit. d., s. 46. 
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mohou být posuzovány, při splnění dalších podmínek, podle § 2 UWG. Stupeň 

ostražitosti spotřebitelů se samozřejmě může měnit i podle druhu zboží a služby. Jde o 

„…sociologicky ověřený fakt, že pozornost zákazníků je ve vztahu k reklamě tím méně 

intenzivní, oč tuctovější je předmět nabídky.“97 

Komplikovanější je otázka, jakou metodou způsobilost ke klamání zjišťovat. 

Z koncepce, ve které se zkoumá, jak údaj působí na „nikoli nepatrnou část publika“, by 

vyplývalo, že zjišťování vychází ze sociologických průzkumů. Ne vždy se však takový 

postup, ani v případě této koncepce, uplatnil. Rakouské soudy vnímaly zjišťování 

způsobilosti ke klamání jako otázku právní, v případě, že soudce čerpal ze zkušeností 

každodenního života. Otázka právní pak nemůže být řešena empiricky pomocí  

demoskopických posudků. H. G.  Koppensteiner kritizuje takový názor. Když postačí 

zkušenosti soudce, odpadnou sice problémy spojené se zjišťováním účinků reklamního 

tvrzení dokazováním, tento fakt však ještě neodůvodňuje, proč by se mělo jednat o 

otázku právní.98 Když zkušenosti každodenního života soudce nepostačují, měl by se 

problém zkoumat podle ustálené rakouské judikatury empiricky. Lze si představit 

situaci, kdy reklama směruje vůči odbornému publiku a soudci z důvodu nepříslušnosti 

k těmto odborným kruhům chybí potřebné zkušenosti. Empiricky by se měla zjišťovat 

způsobilost ke klamání také v komplikovanějších, ne zcela jednoznačných případech 

klamání.99 České soudy budou zřejmě postupovat spíš na základě volného uvážení.100 

Takový postup podporuje i komunitární úprava. Ve směrnici o klamavých obchodních 

praktikách v bodu 18 se říká, že při zjišťování vlivu obchodní praktiky na průměrného 

spotřebitele musí „vnitrostátní soudy příp. jiné orgány vycházet z vlastního úsudku, 

s přihlédnutím k judikatuře ESD.“   

Jak již bylo zmíněno výše, rozhodující je pro určení způsobilosti ke klamání 

představa adresátů, spotřebitelů. Nemá-li spotřebitel u zboží přesnou představu o 

složení, původu nebo o vlastnostech, vychází se z očekávání spotřebitele, že zboží je 

                                                 
97 Eliáš, K. In: Eliáš, K. et al., cit d., s. 316.  
98 Koppensteiner, H. G. (1987), cit. d., s. 48. 
99 Gamerith, H., cit. d., s. 25. 
    Koppensteiner, H. G.: Österreichisches und europäisches Wirtschaftsprivatrecht. Teil 6/2 
Wettbewerbsrecht – UWG, [1. Aufl.], Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
1998, s. 249, 250. 
100 Eliáš, K. In: Eliáš, K. et al., cit. d. s. 316. 
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vyrobené tak, jak to odborné kruhy, které se tím zabývají,  považují pro takto označené 

zboží za správné.101  

 

1.6 Klamavost, nepravdivé údaje, které nejsou způsobilé klamat 
a tzv. klamání pravdou  
 

Z § 45 odst. 1 ObchZ lze dovodit, že klamavostí je způsobilost vyvolat 

„klamnou“ představu. Takové vymezení I. Pelikánová kritizuje s odůvodněním, že jde o 

definici, která se pohybuje v kruhu. Výstižnější je definovat klamavost jako způsobilost 

vyvolat představu, která je v rozporu s objektivní skutečností.102 Podobně vidí 

klamavost H. Gamerith, podle kterého údaj je klamavý, když představy, které adresáti 

údajů o jejím významu mají, nejsou v souladu se skutečnými poměry.“103  

Kromě samotného obsahu údajů může klamavost spočívat též v jeho uspořádání, 

zejména ve velikosti písma, umístění atd.104 Při zkoumání klamavosti, vycházejíc z § 45 

odst. 3 ObchZ, je třeba hodnotit souvislosti a okolnosti, za nichž byl údaj učiněn. 

Rozhodující je celkový dojem, přičemž je třeba mít na zřeteli, že reklama je obvykle 

vnímána povrchně. Ustanovení § 39 odst. 2 UWG výslovně uvádí, že dodatky, 

vypuštění textů, omezení, obměny a ostatní uspořádání, v takové podobě a formě, že 

bez zvláštní bedlivosti uniknou postřehu nebo povšimnutí nejsou vyňaty ze zákona a 

mohou být posuzovány, při splnění dalších podmínek, podle § 2 UWG. I zamlčení 

podstatných okolností může vyvolat nesprávný celkový dojem.105  

Zásadní význam celkového dojmu potvrdilo i rozhodnutí ve věci „Tykvový olej 

salátový“ („Kürbis-Salatöl“). Jako tykvový salátový olej byl nesprávně označen olej 

smíšený z tykvového a z jiných rostlinných olejů. V rozhodnutí se uvádí, že je-li 

poutavě vystavěná část reklamního sdělení způsobilá ke klamání publika, jde o rozpor 

s původním § 2 UWG v případě, že bližší vysvětlení, které by mohlo odstranit vznik 

nesprávného dojmu, buď vůbec chybí anebo není připojeno v obvyklé formě. Údaj není 

připojen v obvyklé formě, zejména je-li připojen podstatně menším písmem. 

Rozhodující je tedy velikost a způsob písma, kterým byl olej označen ve vztahu 

                                                 
101 Gamerith, H. cit. d., s. 30. 
102 Pelikánová, I., cit. d., s. 439. 
103 Gamerith, H. cit. d. s. 23. 
104 Hajn, P.(1994), cit. d., s. 41. 
105 Koppensteiner, H.-G., cit. d., s. 47. 
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k velikosti a formě, jakým bylo na obalu uvedeno složení oleje. Údaj může být tedy 

klamavý, i když obsahuje správné údaje.106 Pro způsobilost ke klamání není rozhodující 

pravdivost údajů. Někdy i pravdivé údaje totiž můžou působit klamavě, naopak 

nepravdivé údaje mohou být právně nezávadné. Takový závěr lze dovodit i z rakouské 

úpravy. V § 45 odst. 3 ObchZ je pak výslovně uvedeno, že: „[k]lamavým je i údaj sám 

o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem za nichž byl učiněn, 

může uvést v omyl.“ Obdobnou úpravu měl i ZPNS, který říkal, že: „[z]působilé 

oklamati mohou býti i údaje správné, hledíc k jejich zvláštní úpravě.“ Kromě 

uvedeného případu klamání uspořádáním údajů, je též „klamáním pravdou“, když 

samozřejmostem, běžným vlastnostem zboží a služeb je přisuzován zvláštní význam. 

Taková reklama je zavádějící a je třeba proti ní postupovat. Jako příklad lze uvést, když 

skutečnosti, které vyplývají z právního předpisu, resp. které právní předpis jako 

povinnosti ukládá, jsou zdůrazňovány jako zvláštnosti.107 V českém i rakouském právu 

k oklamání dojít nemusí, stačí nebezpečí, že k oklamání dojde. 

Dryáčnické vychvalování je zas typickým příkladem, kdy i nesprávné údaje 

nemusí působit klamavě. Podle vnímání adresátů nejde v těchto případech o uvádění 

faktů, ale o běžné reklamní přehánění. Již předválečná judikatura připustila takové 

reklamní přehánění. Rozhodnutí „dětské vozíky Hiko“ obsahuje výstižnou argumentaci. 

„Reklamě nelze ukládati takové meze, aby se vůbec stala nemožnou. Nutno připustiti 

příkrasy a nadsázky, poněvadž by jinak každá reklama přestala býti působivou, zůstala 

by nepovšimnuta a nebyla by „reklamou“. Ovšem reklama nesmí se tak dalece dotýkati 

zájmů jiných soutěžitelů, aby nebyli ohroženi ve vlastní soutěži.“108 Další 

prvorepublikové rozhodnutí též připouští přehánění, zároveň však stanoví i jeho meze: 

„…reklama dryáčnická, zřejmě přehnaná, nemusí býti závadnou, pokud voleným 

výrazem nepoukazuje se na zvláštní jakost, již tu není.“109 P. Hajn přehánění připouští, 

když neodporuje pravidlům řádné soutěže, „pokud se v ní operuje 

s nepřezkoumatelnými hodnotovými úsudky (…) a pokud se nedotýká úzce vymezeného 

okruhu soutěžitelů.“110 Zdůrazňuje však, že přípustnost bude třeba posuzovat podle 

                                                 
106 Nejvyšší soud Rakouska, rozsudek ze dne 15. 11. 1976, 4 Ob 379/76, pramen: Österreichische Blätter 
für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrrecht, 1977, s. 37-39. 
107 Gamerith, H., cit. d., s. 23. 
108 Jud. č. 11 396 úř. sb. civ., pramen: Hamann, L. – Drábek, J.– Buchtela, R., cit. d., s. 252.   
109 Nejv. s. v rozh. č. 16 446 úř. sb. civ., pramen: Hamann, L. – Drábek, J.– Buchtela, R.  cit. d. s. 253. 
110 Hajn, P.(1994) cit. d. s. 107. 
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okolností jednotlivého případu. Na druhé straně je třeba také uvést, že i reklamní 

přehánění, které spočívá zdánlivě v čistě hodnotových úsudcích, má často 

přezkoumatelné faktické jádro, které je bráno vážně a může být předmětem klamání.111   

1.7 Superlativní reklama 
 
 Formou dryáčnické reklamy může být i reklama, která zdůrazňuje výjimečné 

postavení na trhu (Spiztenstellungwerbung). Jak již bylo uvedeno výše, obvyklé  

reklamní  přehánění se připouští, protože publikum takové sdělení nebere vážně. Další 

argumentace na obhajobu takových reklamních tvrzení může být též, že jsou to 

subjektivní mínění, hodnotící soudy a jako takové nejsou přezkoumatelné a tedy podle 

rakouské teorie nejsou údajem. V následujícím výkladu bude rozvedena rozumná 

úvaha, že i takové údaje mohou mít faktické, přezkoumatelné jádro. Rakouská 

judikatura se uvedenou problematikou zabývala několikrát.   

K zdůraznění výjimečnosti mohou být použity různé jazykové prostředky, 

nejčastěji to budou superlativy (např. Gösser, nejlepší pivo Rakouska, Österreichs 

bestes Bier; Kronenzeitung, největší denník Rakouska, Osterreichs größte 

Tageszeitung) nebo komparativy, například v praxi použitý slogan „Jsme lepší než 

ostatní“ („Wir sind besser als die anderen“).112 V prvním případě se jedná o reklamu 

superlativní. 

Zdůrazňuje-li soutěžitel své výjimečné postavení resp. to, že je v určitém oboru 

nejlepší, budí tím dojem, že takové postavení ostatní soutěžitelé nemají, nevztahuje se 

na ně, resp. že jsou horší. P. Hajn v tom spatřuje zlehčování ostatních soutěžitelů.113 

Rakouská rozhodovací praxe nebyla natolik přísná, že by takové reklamy automaticky 

považovala za nekalé. H. Gamerith uvádí, že takové tvrzení je přípustné, když vzhledem 

k délce působení, velikosti, významu podniku, má podnik skutečně zvláštní postavení 

na trhu.114 Podle H. G. Koppensteinera lze proti takové reklamě namítat jen tehdy, když 

vážně a objektivně přezkoumatelné tvrzení nejlepšího postavení neodpovídá faktům 

nebo toto sdělení je jinak způsobilé oklamat oslovené obchodní kruhy. Nelze takové 

zvláštní postavení uvádět, když soutěžitel dosáhl pouze nevýznamný předstih. Existuje 
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totiž zájem na tom, aby dosažené výjimečné postavení na trhu bylo podporováno. Je-li 

okruh soutěžitelů, kteří přicházejí v úvahu malý nebo snadno přehlédnutelný, je i 

pravdivá reklama o nejlepším postavení podle názoru rakouské judikatury nepřípustná, 

ne však z důvodu klamavosti, ale z důvodu, že taková srovnávací reklama je v rozporu 

z dobrými mravy.115 

Při posuzování nekalosti superlativních reklam přichází v úvahu použití § 2a o 

srovnávací reklamě nebo § 2 odst. 1 UWG. Problematiky superlativní reklamy by se 

dotýkalo dokonce několika bodů § 2 odst. 1 UWG, podle toho zda by se výjimečnost 

týkala podnikatele nebo jeho produktů. V ObchZ by zas superlativní reklamy byly 

posuzovány podle § 50a a § 45 ObchZ. Když by údaj v superlativní reklamě byl 

klamavý, je reklama nepřípustná.  

Superlativní reklama byla shledána za přípustnou v často zmiňovaném rozsudku, 

který rozhodoval o přípustnosti reklamního sloganu „Nejlepší pivo Rakouska“ 

(Osterreichs bestes Bier). Podle dřívější ustálené judikatury bylo tvrzení výjimečného 

postavení v reklamě nepřípustné a bylo možné proti němu namítat v případě, že vážně a 

objektivně přezkoumatelné výjimečné postavení neodpovídá skutečnosti nebo je 

reklamní tvrzení jinak způsobilé ke klamání osloveného publika. Zda sdělení obsahuje 

tvrzení faktů nebo pouhý hodnotící soud, je posuzováno z různých okolností případu, 

které jsou pro dojem publika rozhodující. Argumentace, že reklamní slogan „Nejlepší 

pivo Rakouska“ je pouhé subjektivní hodnocení a publikum ho proto nebere doslovně, 

není zcela přesná. I toto tvrzení má faktické jádro. Ze sloganu „Nejlepší pivo Rakouska“ 

lze dovodit, že se jedná o velmi kvalitní pivo na rakouském trhu. Oslovené kruhy jinak 

vědí, že určení nejlepšího piva závisí na subjektivním pocitu osoby, která ho hodnotí. 

Podle rozhodnutí, které posuzovalo slogan „ Jsme lepší než ostatní“,  o zcela 

subjektivní, osobní názor nejde, když reklamní tvrzení vzbuzuje dojem výjimečného 

postavení reklamujícího nebo alespoň představu nadprůměrné kvality svého zboží nebo 

služeb.116 U reklamních výroků, které vychvalují zboží, faktické jádro spočívá v tom, že 

publikum očekává když ne nejlepší, pak minimálně špičkovou nebo vysokou kvalitu 

produktu. V opačném případě by se vycházelo ze vzoru spotřebitele, který principiálně 

ničemu nevěří, co je řečeno v reklamě. Takovým pojetím by byly popřeny veškeré 

                                                 
115 Koppesnsteiner, H.-G.(1987), cit d., s. 49, 50. 
116 Nejvyšší soud Rakouska, rozsudek ze dne 2. 6. 1981, 4 Ob 365/81, pramen: Österreichische Blätter für 
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrrecht, 1981, s. 119-121. 
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možnosti reklamy ovlivnit spotřebitele.117 Reklamní tvrzení, které může vzbudit dojem 

o špičkovém postavení na trhu nebo alespoň představu o nadprůměrné kvalitě, není 

subjektivní projev názoru.118 

 

1.8 Způsobilost přivodit prospěch a způsobilost vyvolat 
rozhodnutí o obchodní transakci 

 
Pojmovým znakem klamavé reklamy podle ObchZ je též způsobilost přivodit 

prospěch vlastnímu nebo cizímu podniku. K naplnění skutkové podstaty postačí 

nebezpečí, že na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů prospěch vznikne. 

Podmínkou je pak též příčinná souvislost mezi šířením údajů, které je způsobilé vyvolat 

klamavou představu, a způsobilostí přivodit prospěch. U klamavé reklamy se bude 

jednat zejména o takové údaje způsobilé klamat a přivodit prospěch, na základě kterých 

adresáti rozhodnou o tom, zda uskuteční směnný akt či nikoli.119 Podle  § 2 odst. 1 

UWG musí obchodní praktika vzbudit rozhodnutí o obchodní transakci, kterou by 

účastník trhu jinak neučinil. Klamavý údaj tedy musí být podle adresátů podstatný, 

vyžaduje se určitá intenzita a zároveň musí být příčinná souvislost mezi údajem a 

rozhodnutím o koupi. Skutková podstata klamavé obchodní praktiky nevyžaduje 

způsobilost přivodit  prospěch, výslovně nezmiňuje ani újmu, i když v podobě 

rozhodnutí o obchodní transakci k ní bude docházet.  

   H. Seidelberger v souvislosti se znakem „vyvolání rozhodnutí o obchodní 

transakci“ zdůrazňuje nutnost vykládat jej v souladu se směrnicí o nekalých obchodních 

praktikách. Vzhledem k tomu, že směrnice mluví o pouhé možnosti resp. o předpokladu 

vyvolat toto rozhodnutí, není potřeba prokazovat, že k takovému rozhodnutí skutečně 

došlo. Rozhodnutí o obchodní transakci je charakterizováno jako každé jednání, které 

vyjadřuje vůli se nabídkou blíže zabývat.120 S takovým názorem lze souhlasit, jinak by 

                                                 
117Koppensteiner, H.-G.(1997)  cit. d., s. 164, 165. 
118Wiltschek, L.: UWG : Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb samt Durchführungsverordnungen, 
Zuständigkeitsvorschriften, Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, Nahversordnungsgesetz und 
einschlägigen EG-Richtlinien : mit Anmerkungen und Entscheidungen, 7. Aufl., Wien, Manzsche 
Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 200,. s. 475.  
119 Hajn, P. (1994), cit .d., s. 42. 
120 Seidelberger, H., Die UWG-Novelle 2007 und ihre Auswirkungen auf die Praxi, Recht der Wirtschaft, 
2008, č. 24, s. 61, 62. 
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podmínky nekalých obchodních praktik byly neúměrně přísné vzhledem k složitosti při 

prokazování. 

 

1.9 Údaje o geografickém a komerčním původu zboží, klamavé 
označení zboží a služeb  

 
Kromě § 45 ObchZ se klamáním zabývá též § 46 ObchZ. Toto ustanovení  

speciálně upravuje klamavé označení zboží a služeb. Cílem úpravy není pouze 

zabránění klamání spotřebitelů, ale též zájem na ochraně subjektů, kteří označení 

používají po právu.  

Klíčový pojem této skutkové podstaty je „označení“, který je potřeba vymezit. 

Vodítko poskytuje samotný § 46 odst. 1 ObchZ: „Nerozhodné je, zda označení bylo 

uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž je 

nerozhodné zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým 

prostředkem se tak stalo.“ Zákon chápe „označení“ značně široce. Ke klamání může 

dojít jak přímo uvedením například dané oblasti nebo země, nebo nepřímo 

prostřednictvím určitých znaků nebo symbolů, které vyvolávají nesprávné asociace o 

původu (nejčastěji zástavy, známé stavby, kroje nebo oblečení typické pro určitou zemi 

nebo oblast, cizojazyčné názvy). Problémem může být nejasná hranice mezi označením 

a údajem ve smyslu § 45 ObchZ. Souběh těchto skutkových podstat bude častý.  

Již z názvu vyplývá, že skutková podstata podle § 46 ObchZ se týká pouze 

označení zboží a služeb. Na rozdíl od skutkové podstaty klamavé reklamy, skutkovou 

podstatu klamavého označení zboží a služeb nebude možné vztáhnout na označení 

podnikatelského subjektu, a to ani extenzivním výkladem. I označení podnikatele může 

být klamavé a bude třeba proti němu zakročit. Posuzovat jej bude možné podle 

generální klauzule příp. podle § 45 ObchZ.121  

Prvorepubliková úprava také obsahovala skutkovou podstatu nesprávného 

označování původu zboží (§ 4-9 ZPNS). Stejně jako Madridská dohoda o potlačování 

falešných nebo klamavých údajů o původu zboží se zaměřila pouze na údaje o 

geografickém původu. Rozsah ObchZ  je širší, podle § 46 ObchZ se klamavost označení 

                                                 
121 Hajn, P. (1994), cit d., s. 62. 
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může týkat kromě údaje o geografickém původu zboží, také údajů o komerčním původu 

a údajů o jakosti nebo znacích zboží.   

Označení původu zboží je nehmotný statek, který je kromě ObchZ chráněn též 

mezinárodním právem a zvláštním zákonem č. 452/2001 Sb. o označení původu 

výrobků a zeměpisných označení. Uvedený zákon zakotvuje formální ochranu. 

Rozlišuje mezi označením původu, kterým je název území „…používaný k označování 

zboží pocházející z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti zboží jsou výlučně nebo 

převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím…“ a tzv. zeměpisným označením, kde 

souvislost mezi vlastnostmi a zeměpisným prostředím není tak výrazná.122 Neformální 

ochrana je poskytnuta v právu nekalé soutěže. Postačí zde, aby zboží nebo služby byly 

označeny klamavým způsobem bez ohledu nato, zda je takové označení chráněno 

zvláštními zákony. Geografický původ znamená stát, určitou oblast nebo místo, odkud 

zboží pochází. Důvodem úpravy je zájem na zabránění klamání o původu zboží a služeb  

bez ohledu na to, zda jsou s geografickým původem spojeny zvláštní vlastnosti nebo 

kvalita zboží a služeb. § 46 ObchZ nepožaduje, aby místo původu se projevovalo na 

kvalitě nebo vlastnostech zboží nebo služby. Jak uvádí P. Hajn, spotřebitelé mohou 

odmítat zboží z určité oblasti i z iracionálních důvodů.123 

Klamavé může být i označení, které vyvolává mylnou domněnku, že zboží nebo 

služby pochází od určitého výrobce. Není zcela jednoznačné, zda se má na mysli původ 

od určitého konkrétního výrobce nebo od výrobců určitého druhu, kteří používají 

specifický způsob výroby. Obě možnosti bych považovala za správné. Další údaje, ke 

kterým se klamavost vztahuje, jsou údaje o jakosti nebo charakteristice výrobku. 

Ustanovení, které by speciálně upravovalo klamavé označení nebo by se 

vztahovalo pouze ke klamavým údajům o geografickém nebo komerčním 

původu, UWG neobsahuje. Případy klamavého označení zboží a služeb lze podřadit pod 

ustanovení o klamavých obchodních praktikách. § 2 UWG uvádí v bodech skutečnosti, 

kterých se klamání týká. Klamání ohledně údajů o geografickém nebo komerčním 

původu spadají pod bod 2 § 2 odst. 1 UWG. Podle tohoto bodu jsou předmětem klamání 

podstatné znaky produktu nebo podstatné znaky testů a průzkumů, kterým byl produkt 

podroben. Zvlášť často se objevuje klamání ohledně údaje o původu zboží v případě, že 

takový původ vzbuzuje představy o zvláštní jakosti, vlastnostech zboží. I rakouské 
                                                 
122 Pelikánová, I. cit. d. s. 460, 461. 
123 Hajn, P. In: Faldyna, J. et al., cit . d., s. 122. 
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označení původu, jako nehmotný statek, je chráněno kromě UWG také mezinárodními 

smlouvami. 

§ 46 odst. 2 ObchZ upravuje tzv. delokalizační klauzuli. Delokalizační klauzule 

je dodatek, který upozorňuje na nesprávnost označení. Tyto dodatky je třeba posuzovat 

individuálně, protože v některých případech nemusí zbavit označení klamavosti. 

V případě, že je označení přes tento dodatek způsobilé klamat, nelze odpovědnost 

odvrátit. Výrazy „druh“, „typ“ nebo „způsob“ automaticky k odlišení nemusí stačit. 

Stejné řešení vyplývá z obecnějšího ustanovení § 39 odst. 2 UWG a sice, že snadno 

přehlédnutelné dodatky k odstranění klamavosti nepostačují. Dopad uvedeného 

ustanovení je však širší než § 46 odst. 2 ObchZ.  

§46 odst. 3 ObchZ se zabývá označením, které se z označení původu změnilo na 

označení druhové. Takové označení nejsou klamavé resp. nekalosoutěžní, pokud k nim 

není připojen jiný údaj způsobilý oklamat. „Zdruhovění“ je důsledkem nedostatečné 

ochrany označení původu v minulosti.124 I ZPNS obsahoval zvláštní ustanovení 

upravující přípustnost „zdruhověných“ označení původu. Zároveň však obsahoval i 

omezení vzhledem k tomu, že jde o jev jinak nežádoucí. ZPNS vycházel při určení 

„zdruhovění“ z obchodního obyčeje zúčastněných kruhů. Podle ObchZ je rozhodující, 

že se název „…všeobecně vžil v hospodářském styku jako údaj sloužící k označování 

druhu nebo jakosti zboží…“. Obdobnou úpravu obsahuje též § 6 odst. 1 UWG, který 

uvádí, že druhová označení, která se vyvinula z označení původu nespadají pod § 2-4 

UWG. Označení původu se stává označením druhovým, když už jen nepatrná část 

oslovených obchodních kruhů v něm vidí poukaz na původ. Toto pravidlo bylo 

vytvořeno rakouskou judikaturou, a není výslovně upraveno v zákoně.125 K potvrzení, 

že došlo k zdruhovění je potřeba dobrozdání rakouské hospodářské komory.  

I druhové označení se může stát klamavým připojením dodatku, který by 

v rozporu se skutečností poukazoval na pravost takového původu. Dodatek může 

potvrzovat pravost produktu přímo nebo nepřímo, použitím různých symbolů nebo 

cizojazyčných textů atd., a tím vyvolat nesprávnou představu. I rakouská teorie logicky 

dospěla k stejnému závěru. V případě „zdruhovění“ smí dodatek „pravý“ nebo 

„původní“ používat pouze skutečný prvovýrobce daného produktu.126 Uvedenou 

                                                 
124 Munková, J. cit. d., s. 68. 
125 Koppensteiner, H.-G. (1997), cit d., s. 238. 
126 Gamerith, H., cit. d., s. 30. 
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problematiku názorně shrnulo rozhodnutí v případě „maďarský salám“. V rozhodnutí se 

uvádí, že označení maďarský salám již není označením původu, ale pouhé označení 

druhové. Přesto by v  kombinaci s dalšími znaky, jako v daném případě připojením 

stuhy v barvách maďarské zástavy, mohlo vyvolat nesprávnou představu, že produkt 

pochází skutečně z Maďarska. Mylný dojem by pak bylo možné odstranit dalšími 

úpravami balení, kdyby byly dostatečně jasné. Pouhé použití národních barev určité 

země nebudí automaticky dojem o původu zboží, když nebude poukázáno na 

privilegovanou zemi ve vztahu k danému produktu. Rozhodující je celkový dojem 

vyvolaný u povrchního průměrného kupce. To potvrzuje i fakt, že nesprávné pořadí 

národních barev nemá na celkový dojem vliv.127  

 

2. Vztah klamavé reklamy a klamavých obchodních praktik 
ke generální klauzuli 
2.1 Pojem generální klauzule a její funkce 

 

Generální klauzule vymezuje nedovolené jednání pomocí neurčitých právních 

pojmů, jejím charakteristickým rysem je abstraktnost. Prostřednictvím generální 

klauzule může zákonodárce přenést na judikaturu část svých úkolů. Soudci totiž musí 

generální klauzuli při rozhodování ve věcech nekalé soutěže konkretizovat a na 

jednotlivé případy aplikovat. Důvody takových legislativních technik jsou jednoznačné. 

„Lidská snaha dosáhnout maxima zisků s minimem námahy a předstihnout ostatní 

v hospodářské soutěži se uplatňuje v neobyčejně pestrých a proměnlivých formách.“128 

Legislativa by právě z tohoto důvodu jen těžko mohla bez generální klauzule popsat 

všechny nekalé praktiky, které se mohou v praxi vyskytnout, zároveň by také nebyla 

schopna pružně reagovat na stále nově vytvářené nekalosoutěžní jednání a čelit jim. 

Skutečnost, že výčet zvláštních skutkových podstat nemůže být dostačující při 

postihování nekalé soutěže, se brzy potvrdila i v praxi. Německý zákon na ochranu 

nekalé soutěže z roku 1896, který v zájmu právní jistoty neobsahoval generální klauzuli, 

byl málo účinný a proto muselo dojít k jeho změně. Na opačném přístupu byl postaven 

                                                 
127 Nejvyšší soud Rakouska, rozsudek ze dne 14. 9. 1971, 4 Ob 348/71, pramen: Österreichische Blätter 
für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrrecht, č. 1-2, 1972, s. 12-14.  
128 Hajn, P.: Nové pohledy na generální klauzuli proti nekalé soutěži, Právní rozhledy, č. 11, 2002, s. 552. 
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nerealizovaný návrh prvorepublikového zákona F. Müllera. Podle této koncepce, 

generální klauzuli nedoplňují zvláštní skutkové podstaty, jejich tvorba je ponechána 

judikatuře. Jako důvod odmítnutí vládní důvodová zpráva uvedla, že taková úprava by 

nebyla dostatečným podkladem pro soudní rozhodování.129 Česká i rakouská úprava je 

založena na smíšeném systému, na generální klauzuli a kasuistických skutkových 

podstatách.  

Výhodou generální klauzule je pružnost. Ke změně v pojímání generální 

klauzule, dobrých mravů soutěže může dojít, aniž došlo ke změně znění právní úpravy. 

Jedná se o „…tzv. expanzi právní normy, tj. posunutí výkladu a dosahu právní normy, 

aniž bylo nutné měnit její text.“130 Konkrétním obsahem totiž generální klauzuli 

naplňují teprve soudci. Taková úprava může vhodně reagovat na změny společenské 

situace, aktuální tendence v rámci uplatňovaných obchodních praktik, které by mohly 

být nežádoucí a též na působení komunitárního práva. „Generální klauzule umožňuje 

překonat dočasný nebo trvalejší rozpor mezi národním právem proti nekalé soutěži a 

přímo aplikovatelnými normami komunitárního práva.“131  

Rozsah generální klauzule a její meze závisí také na společensko-politické 

atmosféře v konkrétní ekonomice. Pro liberálně tržně orientovanou společnost, 

založenou na svobodě jednotlivců, je charakteristický restriktivní výklad, který je také  

pro soutěž příznivější. Ve státně ochranářské společnosti, kde naopak existuje snaha o  

reglementaci všech oblastí života, je dosah generální klauzule širší. Extenzivní výklad 

může být brzdou pro soutěž a v konečném důsledku může soutěž zcela omezit nebo 

dokonce vyloučit.132 V současnosti lze pozorovat všeobecně a též v rakouské úpravě 

liberalizační tendence.  

V teorii dochází v souvislosti s generální klauzulí k vytváření tzv. soudcovských 

skutkových podstat nekalé soutěže. Tyto soudcovské skutkové podstaty vznikají 

zobecněním opakovaně se vyskytujících podobných nebo stejných případů, které jsou 

posuzovány podle generální klauzule. Užitečné jsou zejména proto, že odstraňují nebo 

zmírňují právní nejistotu, která je s existencí generální klauzule a s používáním 

neurčitých právních pojmů spojena. Pro soutěžitele pak slouží tyto skutkové podstaty 

                                                 
129 Hamann, L. In: Hamann, L. – Drábek, J. – Buchtela, R. cit. d. s. 184, 185. 
130 Hajn, P. Nové pohledy na generální klauzuli proti nekalé soutěži. Právní rozhledy. č. 11. 2002. s. 553. 
131 Hajn, P. In: Eliáš, K. et al., cit. d., s. 343. 
132 Lisse, L., cit .d., s. 10. 
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jako vodítko při hodnocení svých soutěžních postupů. Zejména v Rakousku, kde 

judikatura v oblasti nekalé soutěže je rozsáhlá, lze utřídit jednotlivé soudcovské 

skutkové podstaty do skupin. Jedno takové třídění nabízí W. Hefermehl, který uvádí 

čtyři skupiny případů, tzv. „lov na zákazníky“, „zabraňovací soutěž“, „vykořisťování“ a 

„porušení práva“.133 Transpozice směrnice o nekalých obchodních praktikách výrazně 

zasáhla do tohoto členění, protože výslovnou úpravou klamavých a agresivních 

obchodních praktik došlo k obsáhnutí případů, které do té doby soudy posuzovaly podle 

generální klauzule a spadaly do skupiny tzv. „lovu na zákazníky“. Změnou UWG došlo 

totiž k podrobnějšímu rozpracování a ke konkretizaci generální klauzule začleněním 

ustanovení o klamavých a agresivních obchodní praktikách a dále také úpravou 

v příloze obsažených per-se zákazů. Takovou konkretizaci lze vnímat jako zpětný 

přesun procesu tvorby práva od judikatury na zákonodárce a jako zúžení dřívější 

svobody soudců v oblasti rozhodování ve věcech nekalé soutěže.134 

 

 2.2 Vztah generální klauzule ke zvláštním skutkovým 
podstatám, ke klamavé reklamě a nekalým obchodním 
praktikám  
 

Vztah mezi generální klauzulí a zvláštními skutkovými podstatami je různý. I. 

Pelikánová rozlišuje dva druhy úprav. V prvním případě jsou jednotlivé zvláštní 

skutkové podstaty ve vztahu speciality ke generální klauzuli. Když jednání nesplňuje 

podmínky zvláštních skutkových podstat, může se subsidiárně použít generální 

klauzule. V druhém případě jsou zvláštní skutkové podstaty pouze konkretizací 

generální klauzule. Důsledek je takový, že zvláštní skutkové podstaty musí vždy 

zároveň naplnit znaky generální klauzule.135  

V české úpravě vztah klamavé reklamy, jakož i ostatních zvláštních skutkových 

podstat ke generální klauzuli, není vztahem lex specialis a lex generalis. Klamavá 

reklama je pouhým upřesněním generální klauzule. Takový závěr lze dovodit z 

formulace v § 44 odst. 2 ObchZ, která zní „[n]ekalou soutěží (…) je zejména…“. Jak již 

                                                 
133 Gamerith, H., cit. d., s. 82. 
134 Wiebe, A.: Umsetzung der Geschäftspraktikenrichtlinie und Perspektiven für eine UWG-Reform, 
Juristische Blätter, Heft 2, 2007, s. 79.   
135 Pelikánová, I. cit. d. s. 414. 
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bylo naznačeno výše, z uvedeného konceptu vyplývá, že zvláštní skutkové podstaty 

musí naplnit též všechny znaky generální klauzule. Současně však je zcela postačující k 

tomu, aby určité jednání bylo hodnoceno jako nekalé, když splní podmínky generální 

klauzule. Koncepce v prvorepublikovém zákoně byla podle prvorepublikové literatury 

stejná. „Speciální skutkové podstaty mají povahu pouhých příkladů nekalé soutěže, 

spadajíce obsahově samy taktéž pod ustanovení § 1[z. o n. s.].“136 Z pouhého znění 

ZPNS takový závěr nevyplývá. Generální klauzule v ObchZ se aplikuje v případě, že 

jednání nelze podřadit pod žádnou zvláštní skutkovou podstatu, přestože jde o jednání 

nekalé.  

Dřívější rakouská úprava generální klauzule, která zakazovala jednání proti  

dobrým mravům, se používala subsidiárně. Obdobně současná úprava generální 

klauzule se použije k většině skutkových podstat subsidiárně.  Generální klauzule tady 

plní mezery v právu. Když se však blíže rozebere vztah alternativní generální klauzule o 

nekalých obchodních praktikách k agresivním a klamavým obchodním praktikám, 

z formulace § 1 odst. 3 UWG vyplývá, že jde o stejný vztah, jaký je charakteristický pro 

českou úpravu. Tyto dvě zvláštní skutkové podstaty konkretizují generální klauzuli a 

musí tedy splňovat též podmínky v ní stanovené. Obdobně, ale ještě podrobněji a 

výrazně kasuisticky popisuje tzv. „černá listina“ jednání, která jsou za všech okolností 

považovány za agresivní ve smyslu § 1a UWG a klamavé ve smyslu § 2-4 UWG. 

Pořadí při hodnocení jednání uvádí již důvodová zpráva k novele UWG z roku 2007. 

Nejdřív se zkoumá, zda praktika spadá pod případy uvedené v „černé listině“. Když je 

odpověď negativní, zkoumá se v oblasti nekalé soutěže, zda lze použít ustanovení o 

agresivních nebo klamavých obchodních praktikách. Když ani podle nich nelze 

postupovat, přichází v úvahu použití generální klauzule.137 

Vzájemný vztah generální klauzule a zvláštních skutkových podstat v české a 

rakouské úpravě lze výstižně shrnout následovně. Působení generální klauzule na jedné 

straně rozšiřuje okruh nekalosoutěžních jednání o další jednání, na druhé straně zužuje 

dopad zvláštních skutkových podstat stanovením dalších podmínek pro jejich aplikaci. 

                                                 
136 Hamann, L. In: Hamann, L. – Drábek, J. – Buchtela, R., cit. d., s. 184. 
137 http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/I/I_00144/fname_080045.pdf., Datum : 9. 3. 2009 , 
Důvodová zpráva k novele UWG 2007, s. 2.  
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„…[P]omocí generální klauzule lze pružně nastavovat míru přísnosti i stupeň mírnosti 

při posuzování soutěžního chování…“138  

Vzhledem k tomu, že zvláštní skutkové podstaty, tedy také klamavá reklama a 

klamavé obchodní praktiky, musí kromě znaků uvedených u jednotlivých skutkových 

podstat splňovat též obecné znaky generální klauzule, považuji za důležité blíže 

rozebrat také tyto znaky. 

2.3 Neurčité právní pojmy, dobré mravy soutěže, nekalé 
obchodní praktiky a ostatní nekalé jednání 

  

Generální klauzule nekalé soutěže je založena na neurčitých právních pojmech, 

tyto pojmy dodávají generální klauzuli nekonkrétní charakter. Důsledky použití těchto 

pojmů mohou být negativní, protože vzniká právní nejistota v tom, které soutěžní 

praktiky jsou v souladu se zákonem a které naopak je už třeba považovat za nežádoucí. 

Ústavností těchto neurčitých právních pojmů se zabýval H. Gamerith a dospěl k závěru, 

že použití neurčitých zákonných pojmů je nezávadné, když podřízený subjekt může své 

chování právní normě přizpůsobit.139 Právní nejistotě pomáhají čelit již zmiňované 

teorií vytvářené tzv. soudcovské skutkové podstaty a zvyšování informovanosti 

veřejnosti o stavu judikatury ve věcech nekalé soutěže. Nevýhody obecných právních 

pojmů, kromě právní nejistoty, kterou vyvolávají, je také komplikovanější interpretace a 

aplikace těchto norem. „…[V]yžaduje od soudců i zástupců sporných stran zvýšenou 

myšlenkovou námahu i rozvinutější formulační schopnosti…“140, zejména při 

odůvodňování konkrétních případů.  

Neurčité právní pojmy, použité v generální klauzuli proti nekalé soutěži, mohou 

být různé. Současná česká úprava, i prvorepubliková generální klauzule, vychází z 

pojmu „dobré mravy soutěže“. Nekalými jsou pak praktiky, které se příčí dobrým 

mravům soutěže. Dřívější úprava generální klauzule v UWG před novelou z roku 2007 

byla založena na pojmu „dobré mravy“. PUÚ používá formulaci „poctivé zvyklosti 

v průmyslu a obchodě“. Klíčovými pojmy nové úpravy generální klauzule v UWG jsou 

„nekalé obchodní praktiky“ příp. „jiné nekalé jednání.“ Všechny tyto neurčité právní 

pojmy jsou, až posléze v praxi soudci naplněny obsahem a konkretizovány.  

                                                 
138 Hajn, P.: Nové pohledy na generální klauzuli proti nekalé soutěži. Právní rozhledy, č. 11, 2002, s. 553. 
139 Gamerith, H., cit. d., s. 7. 
140 Hajn, P.: Nové pohledy na generální klauzuli proti nekalé soutěži, Právní rozhledy, č. 11, 2002, s. 554. 
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„…[D]obré mravy soutěže jsou mravní názory, jež zákon velí v soutěži 

uskutečňovati a jež udržují soutěžní pořádek.“141 Někteří autoři je označují za normy 

mimoprávní, které se tím, že zákonodárce na ně odkáže, stávají normami právními. 

Které konkrétní jednání lze pod ně podřadit, je pak předmětem rozhodování soudů. 

Několik teoretických úvah se zabývá také zjišťováním rozdílů mezi dobrými mravy 

soutěže a dobrými mravy obecně. Je zřejmé, že zákonodárce chtěl rozlišit mezi těmito 

pojmy, když zvolil odlišnou formulaci. V předválečné teorii K. Hermann-Otavský 

výstižně vyjádřil, že jsou tyto kategorie „v poměru navzájem se protínajících kruhů.“142 

Obdobně P. Hajn chápe jejich vzájemný vztah jako „průnik. množin“. Jednání zcela 

nezáměrné, může být sice v rozporu s dobrými mravy soutěže, nepůjde však o rozpor 

s principy morálky. Stejně tak si lze představit i příklad opačný. Odlišný pohled na 

vztah „dobrých mravů“ a „dobrých mravů soutěže“ zastává L. Lisse, který tvrdí, že oba 

pojmy jsou v poměru speciality a příklady potvrzující opačný názor jsou pouhé výjimky 

z pravidla. Porušení soutěžních mravů je, až na výjimky, zároveň též v rozporu 

s dobrými mravy obecně.143 Popis vztahu obou pojmů jako „průnik množin“ považuji za 

vhodnější, nabízí totiž na jejich relaci úplnější pohled. 

Pojem „dobré mravy soutěže“ je často nesprávně zaměňován s jinými pojmy, 

jako například „zvyklost“ nebo „obecná slušnost“.144 Soutěžní praktiky, které jsou 

v praxi obvykle používány, nemusí být totiž automaticky vhodné a žádoucí. Ani obecná 

slušnost nemá v oblasti hospodářského soutěžení místo neboli jak píše L. Hamann, 

„[n]adměrnou ušlechtilost nelze v právu požadovati.(…)Vždyť i slušná soutěž musí býti 

někdy prudkým bojem o existenci.“145 Ze samotné povahy soutěže vyplývá, že v ní 

nemůžou být vždy používány prostředky z hlediska lidské slušnosti bezvadné. Jde o boj 

o existenci a toleruje se tedy určitá míra agresivity.  

V Rakousku byl v úpravě nekalé soutěže po více než 80 letech opuštěn pojem 

„dobrých mravů“ v generální klauzuli a byl nahrazen ve směrnici užívaným pojmem 

„nekalé obchodní praktiky“ pro vztahy mezi soutěžiteli a spotřebiteli, a pro vztahy B2B 

kromě pojmu „nekalé obchodní praktiky“ též pojmem „ostatní nekalé jednání“. Pojem 

obchodní praktika je hodnotově neutrální.  

                                                 
141 Hamann, L. – Drábek, J. – Buchtela, R. cit. d. s. 190. 
142 Hamann, L. – Drábek, J. – Buchtela, R., cit. d., s. 194. 
143 Lisse, L., cit . d., s. 9.  
144 Hajn, P. (1994), cit. d., s. 11-14. 
145 Hamann, L. In: Hamann, L. – Drábek, J. – Buchtela, R.,cit. d., s. 192. 
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První část generální klauzule vychází z formulace „nekalé obchodní praktiky a 

jiné nekalé jednání“. Za nekalou obchodní praktiku se považuje, ve vztahu mezi 

soutěžiteli navzájem, použití nekalé obchodní praktiky nebo jiného nekalého jednání. 

„Jiné nekalé jednání“ není v zákoně definováno. H. Gamerith uvádí, že tímto pojmem 

mají být obsáhnuta všechna jednání, která dosud spadala pod generální klauzuli 

založenou na dobrých mravech původního § 1 UWG a na která zároveň nelze použít pro 

všechny účastníky trhu platné předpisy o obchodních praktikách.146  

Druhá část generální klauzule upravená v §1 odst. 1 bod. 2 UWG stanoví, že  

k nekalosti obchodní praktiky se vyžaduje rozpor s požadavkem „náležité profesionální 

péče“. „Náležitá profesionální péče“ je další neurčitý právní pojem, UWG však 

obsahuje jeho legální definici. Profesionální péče je úroveň zvláštních dovedností a 

péče, kterou lze od obchodníka rozumně očekávat a která odpovídá poctivým 

obchodním zvyklostem v oblasti obchodníkovi činnosti. Zákon nepřevzal úplnou 

definici „náležité profesionální péče“, jak je upravena ve směrnici o nekalých 

obchodních praktikách. Legální definice v UWG neobsahuje alternativně vyjmenovaný 

znak „náležité profesionální péče“ a to „obecnou zásadu dobré víry“. Legální definice 

tedy také pracuje s neurčitými právními pojmy, které bude třeba naplnit obsahem. I přes 

komplikovanou úpravu alternativní generální klauzule a přes snahu pojmy vymezit 

pomocí legálních definic, se zde lze setkat se stejnými výkladovými problémy jako 

v případě posuzování jednání podle dobrých mravů.  

Pojem „nekalost“, podobně jako „jednání proti dobrým mravům soutěže“ 

vyvolávají podle jazykového významu představu, že jde o jednání odsouzeníhodné a 

dopustit se ho lze tudíž zaviněně. Odpovědnost podle úpravy nekalé soutěže v ObchZ je 

objektivní, nekalosoutěžního jednání se lze dopustit bez ohledu na zavinění.  Zcela 

odlišný názor zastává rakouská teorie a praxe. Existovala představa, i když narážela na 

odpor teorie, že jednání v rozporu s dobrými mravy musí být úmyslné a naopak, že z 

pojmu „nekalost“ taková představa nevyplývá.147 Stejně tak důvodová zpráva 

k vládnímu návrhu novely UWG shledává rozdíl mezí „nekalostí“ a „jednáním 

v rozporu s dobrými mravy“ v subjektivní stránce. Zatímco v případě „dobrých mravů“ 

se předpokládalo zavinění, zpravidla úmysl, z „nekalé obchodní praktiky“ takový závěr 

                                                 
146 Gamerith, H. cit. d., s. 13. 
147 Gamerith, H.,cit. d., s. 78. 
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nevyplývá. Bylo proto potřeba v novém znění UWG upřesnit, že při uplatňovaní nároku 

na náhradu škody se vyžaduje zavinění.148  

Jako pomocné vodítko při rozhodování, zda jednání spadá pod generální 

klauzuli, mohou sloužit jednotlivé konkrétní skutkové podstaty nekalé soutěže. Uvedené 

vodítko pro interpretaci dobrých mravů soutěže však nelze přeceňovat. Součástí obsahu 

dílčích skutkových podstat je generální klauzule, naopak to ale neplatí. Pod generální 

klauzuli spadají jednání podobná těm, která jsou popsaná ve zvláštních skutkových 

podstatách. Tato jednání nemohou být posouzena podle zvláštní skutkové podstaty 

z důvodu, že nesplňují všechny znaky v ní uvedené. Vedle těchto případů však je možné 

pod generální klauzuli zahrnout i případy zcela odlišné od jednání popsaných 

ve zvláštních skutkových podstatách.149  

Při naplňovaní neurčitých pojmů obsahem je třeba mít na zřeteli, co je 

předmětem ochrany a cílem práva nekalé soutěže. Rakouská úprava sice použila odlišné 

neurčité právní pojmy od úpravy české, ve skutečnosti však není rozhodující, zda se 

hodnotí nekalost resp. čistota obchodní praktiky nebo se zkoumá, zda jednání je 

v rozporu s dobrými mravy. Cíle a předmět úpravy jsou v České republice i v Rakousku 

stejné, obě se snaží zajistit existenci nezkreslené soutěže. Klíčovými pro rozhodování o 

nekalosti se stávají podmínky funkčnosti výkonové soutěže. Nekalé je jednání, které 

odporuje principům soutěže a vede k poruchám funkce výkonové soutěže v důsledku 

zkreslení poměrů na trhu.150  

 

2.4 Jednání v hospodářské soutěži, jednání v obchodním styku, 
soutěžní vztah a soutěžní záměr 
 

Znakem generální klauzule podle ObchZ je též „jednání v hospodářské soutěži“. 

V zákoně není tento pojem definován. ObchZ obsahuje v § 41 pouze legislativní 

zkratku pro výchozí pojem „soutěžitel“. Pojetí soutěžitele je široké, neomezuje se jenom 

na podnikatele, ale zahrnuje i nepodnikatele, tedy všechny fyzické a právnické osoby, 

                                                 
148 http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/I/I_00144/fname_080045.pdf., Datum : 9. 3. 2009 , 
Důvodová zpráva k novele UWG 2007, s. 4.  
149 Hajn, P. (1994), cit. d., s. 14. 
150 Gamerith, H. cit. d., s. 79. 
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které se účastní hospodářského soutěžení. Pojem „soutěžitel“ může být pomůckou 

k přiblížení toho, které jednání lze charakterizovat jako jednání v hospodářské soutěži.  

Některé názory říkají, že existence soutěžního vztahu pro vymezení jednání v 

hospodářské soutěži není podstatná. Jednáním v hospodářské soutěži je pak „…každé 

chování soutěžitele, které se týká jeho soutěžní činnosti a spadá do jejího rámce“.151 

Takové pojetí by umožňovalo postihovat také nekalosoutěžní jednání monopolisty. Ve 

většině teoretických úvah se z pojmu „hospodářské soutěžení“ a z pojmu „soutěžitel“ 

existence soutěžního vztahu dovozuje. Hospodářské soutěžení si lze totiž představit 

pouze při existenci minimálně dvou subjektů, kteří vzájemně soupeří. Kromě 

soutěžního vztahu se v teorii jako znak hospodářského soutěžení zmiňuje též soutěžní 

záměr.  

Soutěžní vztah je v teorii chápán různě široce. Podle nejužšího vymezení bude 

soutěžní vztah existovat pouze mezi subjekty, které nabízejí stejné nebo podobné zboží 

nebo služby. Takové pojetí je příliš úzké a neposkytovalo by dostatečnou ochranu proti 

nekalé soutěži, proto se nejčastěji za soutěžní vztah chápe vztah soutěžitelů, kteří nabízí 

také vzájemně zastupitelné zboží a služby. Postačí, když mezi soutěžiteli „…existují 

určité substituční možnosti“.152 V nejširším smyslu je pak každý soutěžitel v soutěžním 

vztahu s ostatními soutěžiteli, bez ohledu na povahu nabízených produktů, vzhledem k 

omezenosti prostředků spotřebitelů. Takové široké pojetí se ve většině případů 

neuplatní, ve výjimečných případech je však základem pro tzv. soutěžní vztahy ad hoc. 

Rozhodující není pouze objektivní povaha nabízených výrobků či služeb, ale také 

vlastní, zejména reklamní aktivity soutěžitele, v důsledku kterých dojde 

k hospodářskému zájmovému střetu na trhu.153  

Z jiného pohledu široké pojetí soutěžního vztahu je charakteristické pro českou 

judikaturu. Ta totiž shledává soutěžní vztah i mezi podnikatelem a osobou, která teprve 

v budoucnu plánuje vznik podnikatelského subjektu.154 I v Rakousku se konkrétní 

jednání k přípravě budoucí soutěže chápe jako soutěžní jednání ve smyslu UWG.155 

                                                 
151 Pelikánová, I., cit. d., s. 416. 
152 Hajn, P.(1994), cit. d., s. 6. 
153 Hajn, P.(1994), cit. d., s. 19. 
154 Vrchní soud v Praze, sp. Zn. R 3 Cmo 36/1992, pramen: Macek, J. : Rozhodnutí ve věcech 
obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vyd. Praha : C. H. Beck. 2000, s. 64-68. 
155 Gamerith, H., cit. d., s. 16. 
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Taková interpretace soutěžního vztahu znamená značné rozšíření dopadu úpravy o 

nekalé soutěži a přehnanou ochranu zejména spotřebitele.  

Dalším charakteristickým znakem jednání v hospodářské soutěži je již 

zmiňovaný soutěžní záměr. „Soutěžní záměr existuje tehdy, když určitým jednáním jsou 

objektivně sledovány soutěžní, konkurenční cíle…“156 Častým příkladem v této 

souvislosti jsou spotřebitelské testy a testy uveřejněné v médiích. Cílem těchto testů 

totiž není získání předstihu v soutěži, případně odstranění konkurence, nýbrž 

informování veřejnosti. Z důvodu chybějícího soutěžního záměru nejsou tato jednání 

považována za jednání v hospodářské soutěži. Na druhou stranu není podmínkou, aby  

soutěžitelé sledovali získání hospodářského prospěchu resp. aby jejich cílem bylo 

dosažení zisku. Představit si lze obecně prospěšnou společnost, která primárně tyto cíle 

nesleduje, přesto bude u ní dán soutěžní záměr, bude se ucházet o zájem a prostředky 

spotřebitelů a bude tudíž jednat v hospodářské soutěži.  

„Jednání v obchodním styku“ (Handeln im gescähftlichen Verkehr) a „jednání 

za soutěžním účelem“ (Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs) jsou klíčovými pojmy 

rakouského práva nekalé soutěže. U většiny skutkových podstat tvořily tyto pojmy 

výslovnou podmínku pro hodnocení jednání jako jednání nekalosoutěžního. Po novele 

2007 ztratily tyto znaky na svém významu, zejména to platí o podmínce „jednání za 

soutěžním účelem“, která se již v novém znění generální klauzule neobjevila, a 

v případě klamavé obchodní praktiky zůstala zachována pouze v trestněprávním 

ustanovení § 4 UWG. Z teoretického hlediska jsou tyto podmínky zajímavé a proto je 

odůvodněna potřeba se i jimi krátce zabývat.  

Podmínka „jednání v obchodním styku“ zůstala zachována také v nové generální 

klauzuli, prostřednictvím generální klauzule se pak stává podmínkou též pro naplnění 

ustanovení o agresivních a klamavých obchodních praktikách. Uvedený znak upřesňuje 

dopad UWG, který se nevztahuje na celou soutěž, pouze na soutěž hospodářskou. 

Jednáním v obchodnímu styku ve smyslu UWG je každá samostatná, na výdělek 

orientovaná činnost v nejširším smyslu, která stojí v protikladu k  čistě soukromé nebo 

úřední činnosti. Zároveň se však pro naplnění uvedeného znaku nepožaduje, aby 

záměrem nebo cílem jednání bylo dosahovat zisk.157 I chování, která jsou motivována 

                                                 
156 Hajn, P.(1994), cit. d., s. 8. 
157 Gamerith, H., cit. d., s. 15. 
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jinak, například politicky nebo filantropicky, mohou ovlivňovat tržní vztahy.158 UWG 

se nevztahuje pouze na podnikatele. I veřejnoprávní subjekty, dobročinné organizace, 

politické strany mohou spadat v tomto smyslu pod UWG. Jednající nemusí podporovat 

vlastní podnikání, i v případě, že zasahuje na trhu ve prospěch třetích hospodářských 

subjektů, jedná v obchodním styku. Stejné závěry lze dovodit i z výše rozebíraného 

znaku „jednání v hospodářské soutěži“ podle ObchZ. 

 Znak „jednání za účelem soutěžit“ se v rakouské teorii podle převažujícího 

mínění skládá z objektivní a subjektivní složky, předpokládá se tedy existence 

soutěžního vztahu a soutěžního záměru. I česká teorie rozebírá uvedené znaky, rakouští 

autoři však nabízí jiný pohled na problematiku a jiný způsob zjišťování existence 

soutěžního vztahu. H. Gamerith například uvádí, že rozhodující je při zjišťování 

existence soutěžního vztahu vnímání praxe.159 Soutěžní vztah se podle judikatury 

předpokládá, když se více soutěžitelů obrací na stejný okruh odběratelů případně 

dodavatelů. Stejný okruh odběratelů je dán nejen povahou zboží a služeb, ale také 

okolnostmi prostorovými. Přestože úhel pohledu je jiný, než když se vychází z povahy 

nabízených produktů, i toto vymezení soutěžního vztahu zakládá interpretační 

problémy. Formulace totiž může vést k rozšiřujícímu výkladu, podle kterého je soutěžní 

vztah  spatřován i mezi soutěžiteli nabízející zcela odlišné zboží nebo služby. Všichni 

lidé mohou být potenciální odběratelé, a protože mají omezené prostředky, nemohou 

uspokojit všechny své potřeby a tužby. Judikatura zpravidla takové široké pojetí 

omezuje pouze na souhrn poptávky po stejných nebo zastupitelných statcích. Další 

pohled nabízí H. Gamerith, který uvádí, že není ani tak rozhodující, zda se jedná o 

stejné nebo zaměnitelné zboží, i když to tak zpravidla v praxi bude, nýbrž skutečnost, že 

jsou soutěžitelé způsobilí vzájemně si omezovat odbyt.160 I zde je problematické 

případné rozšiřování tohoto vymezení.  

Jak již bylo zmíněno výše, mezi soutěžiteli z různých odvětví za určitých 

okolností může vzniknout soutěžní vztah, jde o tzv. soutěžní vztah ad hoc. Takový 

soutěžní vztah vzniká na základě soutěžního jednání, na rozdíl od běžných případů, kdy 

soutěžní vztah existuje již před tím, než se soutěžitel dopustí nekalosoutěžního jednání. 

Nekalosoutěžní jednání, na základě kterého vznikne soutěžní vztah ad hoc spočívá 

                                                 
158 Koppensteiner, H.-G.(1987), cit. d., s. 24. 
159 Gamerith, H., cit. d., s. 16. 
160 Gamerith, H., cit. d., s. 16. 
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v tom, že soutěžitel obchodní praktikou přímo útočí na konkrétního soutěžitele z jiného 

odvětví nebo na celé odvětví.  

Význam existence soutěžního vztahu se však nesmí přeceňovat. Jak již bylo 

řečeno, přísné trvání na existenci soutěžního vztahu by znamenalo nedostatečnou 

ochranu proti některým nekalosoutěžním jednáním, např. klamavé reklamě 

monopolisty. Lze se shodnout, že i takové jednání je třeba postihovat, není ale jasné, jak 

oprávněnost zásahu odůvodňovat. Judikatura v Rakousku řeší takové případy tím, že 

soutěžní vztah přijímá „ad hoc“ jako následek zásahu nekale jednajícího soutěžitele.  

Subjektivním znakem je již zmiňovaný soutěžní záměr. Soutěžní záměr lze 

charakterizovat jako záměr podporovat vlastní nebo cizí podnik na úkor jiných 

soutěžitelů. Podle ustálené rakouské judikatury platí v případě existence soutěžního 

vztahu domněnka soutěžního záměru, přičemž důkaz opaku je přípustný. Soutěžní 

záměř podle ustálené rakouské judikatury nemusí být jediná nebo podstatná pohnutka 

jednání, nesmí zároveň však být zcela v pozadí.161   

2.5 Újma jako znak skutkové podstaty a způsobilost ovlivnit 
soutěž nebo ovlivnit hospodářské chování průměrného 
spotřebitele 
 

Znakem generální klauzule podle ObchZ je též „způsobilost přivodit újmy“, 

naopak v UWG takový znak chybí. Existence tohoto znaku je vlastní soukromoprávním 

úpravám, předmětem ochrany úprav s převažujícími veřejnoprávními prvky je obecně 

čistota, nezkreslenost soutěže ve veřejném zájmu, bez ohledu na to, zda nekalosoutěžní 

jednání zasáhne též soukromé zájmy ostatních soutěžitelů, případně spotřebitelů. Na 

tomto znaku generální klauzule lze názorně ukázat, že k nekalosti a k naplnění generální 

klauzule je potřeba splnění všech jejich podmínek kumulativně. Působení újmy 

konkurentům je totiž v hospodářské soutěži přirozené, jde o podstatu soutěže, a samo o 

sobě není protiprávní. Rozhodující je pouze, jaké prostředky a metody jsou 

v hospodářské soutěži používány, zda tyto prostředky jsou v souladu s dobrými mravy 

soutěže či nikoli. Označení újma je pojem širší než škoda, zahrnuje též újmu 

                                                 
161 Gamerith, H., cit. d., s. 17. 
     Koppensteiner, H.-G. (1987), cit. d., s. 32. 
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imateriální. Podle ObchZ postačí nebezpečí, že taková újma vznikne, nemusí skutečně 

vzniknout. Takový závěr vyplývá z formulace „způsobilost přivodit újmu“.  

V právu nekalé soutěže se objevuje trend posilování ochrany spotřebitele. 

V ObchZ se tento trend projevil výslovnou úpravou ochrany spotřebitele a jeho 

individuálních zájmů. Předválečný zákon proti nekalé soutěži i dřívější úprava v UWG 

měly i bez výslovné zmínky o spotřebitelích pro ně pozitivní účinky a právě z tohoto 

důvodu není prosakování prvků spotřebitelského práva do práva nekalé soutěže zcela 

odůvodněné.  

Újma, která vznikla nebo hrozí spotřebiteli není podle směrnice o klamavé a 

srovnávací reklamě výslovně znakem skutkové podstaty klamavé reklamy. Újma 

spotřebitele bude zřejmě spočívat v tom, že spotřebitel resp. adresát reklamy bude 

oklamán a jeho ekonomické chování bude ovlivněno. Výslovně se mluví o poškození 

pouze v souvislosti se soutěžitelem. Skutkovou podstatu lze podle předpokládaného 

následku klamání rozebrat na dvě části.  

  Podobně na dvě části je rozdělena generální klauzule v UWG. První část 

alternativně koncipované generální klauzule uvádí znak „způsobilost ovlivnit soutěž“. 

Podstatou tohoto znaku je, že nekalá obchodní praktika nebo jiné nekalé jednání musí 

být způsobilé docílit určitý přesun poptávky. Soutěž musí být ovlivněna na úkor 

soutěžitelů nikoli pouze nepatrně. Formulace „nikoli pouze nepatrně“ předpokládá 

dosažení určité intenzity jednání. Uvedenou úpravou došlo k zakotvení tzv. principu 

citelnosti, který vyvinula judikatura Nejvyššího soudu v Rakousku s cílem zamezit 

zásahům proti každému, byť i nepatrnému posunu poptávky.162 Přesun poptávky se 

děje, vycházejíc ze znění UWG, na úkor podnikání ostatních, lze tedy způsobilost 

přivodit újmu z uvedených znaků výkladem dovodit. Uvedený znak „soutěž na úkor 

podnikání nikoli pouze nepatrně ovlivnit“ předpokládá existenci soutěžního vztahu. Na 

druhou stranu odpadá požadavek „soutěžního záměru“, protože postačí objektivní 

způsobilost ovlivnit soutěž.163 Druhá část generální klauzule v UWG uvádí jako znak 

„způsobilost podstatně ovlivnit ekonomické chování průměrného spotřebitele“. V první 

části generální klauzule použitá formulace „nikoli pouze nepatrně“ má odlišnou povahu 

než v druhé části použitý výraz „podstatně“. V prvním případě jde o princip citelnosti, 

v druhém jsou výslovně chráněny individuální zájmy spotřebitelů a proto se výraz 
                                                 
162 Gamerith, H., cit. d., s. 13-15. 
163 Schuhmacher, W., cit. d., s. 559. 
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„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, 
Důvodová zpráva k novele UWG 2007, s. 3. 
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.  
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Seznam zkratek: 
 
 

B2B       business to business 
 
B2C       business to consumers 
 
ObchZ     zákon č. 513/1991 Sb., obchodní  

    zákoník, ve znění pozdějších  
    předpisů 

 
OSŘ     občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., 

    v platném znění 
 
PUÚ       Pařížská unijní úmluva na ochranu  
       průmyslového vlastnictví 
 
SES     Smlouva o založení Evropského  

    společenství z 1. ledna 1958, ve  
    znění pozdějších změn 

 
UWG     rakouský zákon proti nekalé soutěži  

    (Bundesgesetz gegen den unlauteren 
    Wettbewerb 1984 BGBl 448) 

  
ZPNS       zákon proti nekalé soutěži č.   
       111/1927 Sb. z. a n. 
 
zákon o ochraně spotřebitele   zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně  

  spotřebitele, ve znění pozdějších  
  předpisů 

 
směrnice o nekalých obchodních praktikách  směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 
2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na 
vnitřním trhu a o změně směrnice 
Rady 84/450/EHS, směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 
97/7/ES, 98/2/ES a 2002/65/ES a 
nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 2006/2004 

 
směrnice o klamavé a srovnávací reklamě  směrnice Evropského parlamentu a 

Rady č. 2006/114/ES, ze dne 12.12. 
2006 o klamavé a srovnávací 
reklamě 
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Příloha: 
 
 
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 –UWG 
StF: BGBl. Nr. 448/1984 
idF: BGBl. Nr. 422/1988 
BGBl. Nr. 147/1992 
BGBl. Nr. 227/1993 
BGBl. Nr. 422/1994 
BGBl. I Nr. 111/1999 
BGBl. I Nr. 185/1999 
BGBl. I Nr. 191/1999 
BGBl. I Nr. 55/2000 
BGBl. I Nr. 136/2001 
BGBl. I Nr. 106/2006 
BGBl. I Nr. 79/2007 
 
I. ABSCHNITT 
ZIVILRECHTLICHE UND STRAFRECHTLICHE BESTIMMUNGEN 
 
1. Handlungen unlauteren Wettbewerbes 
 
Unlautere Geschäftspraktiken 
§ 1. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr 
1. eine unlautere Geschäftspraktik oder sonstige unlautere Handlung anwendet, die 
geeignet ist, den Wettbewerb zum Nachteil von Unternehmen nicht nur unerheblich zu 
beeinflussen, 
oder 
2. eine unlautere Geschäftspraktik anwendet, die den Erfordernissen der beruflichen 
Sorgfalt widerspricht und in Bezug auf das jeweilige Produkt geeignet ist, das 
wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers, den sie erreicht oder an den 
sie sich richtet, wesentlich zubeeinflussen, 
kann auf Unterlassung und bei Verschulden auf Schadenersatz in Anspruch genommen 
werden. 
(2) Wendet sich eine Geschäftspraktik an eine Gruppe von Verbrauchern, so ist 
Durchschnittsverbraucher das durchschnittliche Mitglied dieser Gruppe. 
Geschäftspraktiken gegenüber Verbrauchern, die voraussichtlich in einer für den 
Unternehmer vernünftigerweise vorhersehbaren Art und Weise das wirtschaftliche 
Verhalten nur einer eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern wesentlich 
beeinflussen, die auf Grund von geistigen oder körperlichen Gebrechen, Alter oder 
Leichtgläubigkeit im Hinblick auf diese Praktiken oder die ihnen zugrundeliegenden 
Produkte besonders schutzbedürftig sind, sind aus der Sicht eines durchschnittlichen 
Mitglieds dieser Gruppe zu beurteilen. 
(3) Unlautere Geschäftspraktiken sind insbesondere solche, die 
1. aggressiv im Sinne des § 1a oder 
2. irreführend im Sinne des § 2 
sind. 
(4) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 
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1. „Produkt“ jede Ware oder Dienstleistung, einschließlich Immobilien, Rechten und 
Verpflichtungen; 
2. „Geschäftspraktik“ jede Handlung, Unterlassung, Verhaltensweise oder Erklärung, 
kommerzielle Mitteilung einschließlich Werbung und Marketing eines Unternehmens, 
die unmittelbar mit der Absatzförderung, dem Verkauf oder der Lieferung eines 
Produkts zusammenhängt; 
3. „wesentliche Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens des Verbrauchers“ die 
Anwendung einer Geschäftspraktik, um die Fähigkeit des Verbrauchers, eine 
informierte Entscheidung zu treffen, spürbar zu beeinträchtigen und damit den 
Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls 
nicht getroffen hätte; 
4. „Verhaltenskodex“ eine Vereinbarung oder einen Vorschriftenkatalog, die bzw. der 
nicht durch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union vorgeschrieben ist und das Verhalten der Unternehmen definiert, 
die sich in Bezug auf eine oder mehrere spezielle Geschäftspraktiken oder 
Wirtschaftszweige zur Einhaltung dieses Kodex verpflichten; 
5. „Aufforderung zum Kauf“ jede kommerzielle Kommunikation, welche die Merkmale 
des Produkts und den Preis in einer Weise angibt, die den Mitteln der verwendeten 
kommerziellen Kommunikation angemessen ist und den Verbraucher dadurch in die 
Lage versetzt, einen Kauf zu tätigen; 
6. „unzulässige Beeinflussung eines Verbrauchers“ die Ausnutzung einer Machtposition 
gegenüber dem Verbraucher zur Ausübung von Druck – auch ohne die Anwendung 
oder Androhung von körperlicher Gewalt –, wodurch die Fähigkeit des Verbrauchers, 
eine informierte Entscheidung zu treffen, wesentlich eingeschränkt wird; 
7. „geschäftliche Entscheidung eines Verbrauchers“ jede Entscheidung dessen darüber, 
ob, wie und unter welchen Bedingungen er einen Kauf tätigen, eine Zahlung insgesamt 
oder teilweise leisten, ein Produkt behalten oder abgeben oder ein vertragliches Recht 
im Zusammenhang mit dem Produkt ausüben will, unabhängig davon, ob der 
Verbraucher beschließt, tätig zu werden oder ein Tätigwerden zu unterlassen; 
8. „berufliche Sorgfalt“ den Standard an Fachkenntnissen und Sorgfalt, bei dem 
billigerweise davon ausgegangen werden kann, dass ihn der Unternehmer gemäß den 
anständigen Marktgepflogenheiten in seinem Tätigkeitsbereich anwendet. 
(5) Der Unternehmer hat in Verfahren auf Unterlassung oder Schadenersatz nach Abs. 1 
bis 3 die Richtigkeit der Tatsachenbehauptungen im Zusammenhang mit einer 
Geschäftspraktik zu beweisen, wenn ein solches Verlangen unter Berücksichtigung der 
berechtigten Interessen des Unternehmers und anderer Marktteilnehmer wegen der 
Umstände des Einzelfalls angemessen erscheint. 
 
Aggressive Geschäftspraktiken 
§ 1a. (1) Eine Geschäftspraktik gilt als aggressiv, wenn sie geeignet ist, die 
Entscheidungs- oder Verhaltensfreiheit des Marktteilnehmers in Bezug auf das Produkt 
durch Belästigung, Nötigung, oder durch unzulässige Beeinflussung wesentlich zu 
beeinträchtigen und ihn dazu zu veranlassen, eine geschäftliche Entscheidung zu 
treffen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. 
(2) Bei der Feststellung, ob eine aggressive Geschäftspraktik vorliegt, ist auch auf 
belastende oder unverhältnismäßige Hindernisse nichtvertraglicher Art abzustellen, mit 
denen der Unternehmer den Verbraucher an der Ausübung seiner vertraglichen Rechte – 
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insbesondere am Recht, den Vertrag zu kündigen oder zu einem anderen Produkt oder 
einem anderen Unternehmen zu wechseln – zu hindern versucht. 
(3) Jedenfalls als aggressiv gelten die im Anhang unter Z 24 bis 31 angeführten 
Geschäftspraktiken. 
 
Irreführende Geschäftspraktiken 
§ 2. (1) Eine Geschäftspraktik gilt als irreführend, wenn sie unrichtige Angaben (§ 39) 
enthält oder sonst geeignet ist, einen Marktteilnehmer in Bezug auf das Produkt über 
einen oder mehrere der folgenden Punkte derart zu täuschen, dass dieser dazu veranlasst 
wird, eine geschäftliche Entscheidung zu treffen, die er andernfalls nicht getroffen hätte: 
1. das Vorhandensein oder die Art des Produkts; 
2. die wesentlichen Merkmale des Produkts oder die wesentlichen Merkmale von Tests 
oder Untersuchungen, denen das Produkt unterzogen wurde; 
3. den Umfang der Verpflichtungen des Unternehmens, die Beweggründe für die 
Geschäftspraktik, die Art des Vertriebsverfahrens, die Aussagen oder Symbole jeder 
Art, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder die 
sich auf eine Zulassung des Unternehmens oder des Produkts beziehen; 
4. den Preis, die Art der Preisberechnung oder das Vorhandensein eines besonderen 
Preisvorteils; 
5. die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer 
Reparatur; 
6. die Person, die Eigenschaften oder die Rechte des Unternehmers oder seines 
Vertreters, wie Identität und Vermögen, seine Befähigungen, sein Status, seine 
Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen sowie gewerbliche oder kommerzielle 
Eigentumsrechte oder Rechte an geistigem Eigentum oder seine Auszeichnungen und 
Ehrungen; 
7. die Rechte des Verbrauchers aus Gewährleistung und Garantie oder die Risiken, 
denen er sich möglicherweise aussetzt. 
(2) Jedenfalls als irreführend gelten die im Anhang unter Z 1 bis 23 angeführten 
Geschäftspraktiken. 
(3) Eine Geschäftspraktik gilt ferner als irreführend, wenn sie geeignet ist, einen 
Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er 
andernfalls nicht getroffen hätte und das Folgende enthält: 
1. jegliche Vermarktung eines Produkts einschließlich vergleichender Werbung, die 
eine Verwechslungsgefahr mit einem Produkt oder Unternehmenskennzeichen eines 
Mitbewerbers begründet; 
2. das Nichteinhalten von Verpflichtungen, die der Unternehmer im Rahmen eines 
Verhaltenskodex, auf den er sich verpflichtet hat, eingegangen ist, sofern 
a) es sich nicht um eine Absichtserklärung, sondern um eine eindeutige Verpflichtung 
handelt, deren Einhaltung nachprüfbar ist, und 
b) der Unternehmer im Rahmen einer Geschäftspraktik darauf hinweist, dass er durch 
den Kodex gebunden ist. 
(4) Eine Geschäftspraktik gilt auch dann als irreführend, wenn sie unter 
Berücksichtigung der Beschränkungen des Kommunikationsmediums wesentliche 
Informationen nicht enthält, die der Marktteilnehmer benötigt, um eine informierte 
geschäftliche Entscheidung zu treffen, und die somit geeignet ist, einen 
Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er 
andernfalls nicht getroffen hätte. 
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(5) Als wesentliche Informationen im Sinne des Abs. 4 gelten jedenfalls die im 
Gemeinschaftsrecht festgelegten Informationsanforderungen in Bezug auf kommerzielle 
Kommunikation einschließlich Werbung und Marketing. 
(6) Bei einer Aufforderung an Verbraucher zum Kauf gelten folgende Informationen als 
wesentlich im Sinne des Abs. 4, sofern sich diese Informationen nicht unmittelbar aus 
den Umständen ergeben: 
1. die wesentlichen Merkmale des Produkts in dem für das Medium und das Produkt 
angemessenen Umfang; 
2. Name und geographische Anschrift des Unternehmens und gegebenenfalls des 
Unternehmens, für das gehandelt wird; 
3. der Preis einschließlich aller Steuern und Abgaben oder, wenn dieser 
vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art seiner Berechnung; 
4. gegebenenfalls Fracht-, Liefer- und Zustellkosten oder, wenn diese vernünftigerweise 
nicht im Voraus berechnet werden können, die Tatsache, dass solche zusätzlichen 
Kosten anfallen können; 
5. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen sowie das Verfahren zum Umgang 
mit Beschwerden, falls sie von den Erfordernissen der beruflichen Sorgfalt abweichen; 
6. gegebenenfalls das Bestehen eines Rücktrittsrechts. 
(7) Der Anspruch auf Schadenersatz kann gegen Personen, die sich gewerbsmäßig mit 
der Verbreitung öffentlicher Ankündigungen befassen, nur geltend gemacht werden, 
wenn sie die Unrichtigkeit der Angaben kannten, gegen ein Medienunternehmen nur, 
wenn dessen Verpflichtung bestand, die Ankündigung auf ihre Wahrheit zu prüfen (§ 4 
Abs. 2). 
 
Vergleichende Werbung 
§ 2a. (1) Vergleichende Werbung ist zulässig, wenn sie nicht gegen die §§ 1, 1a, 2, 7 
oder 9 Abs. 1 bis 3 verstößt. 
(2) Zusätzlich ist vergleichende Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen 
Mitbewerber oder die Waren oder Leistungen, die von einem Mitbewerber angeboten 
werden, erkennbar macht, nur dann zulässig, wenn 
1. sie sich bei Waren mit Ursprungsbezeichnung in jedem Fall auf Waren mit gleicher 
Bezeichnung bezieht oder 
2. sich der Vergleich auf ein Sonderangebot bezieht, der Zeitpunkt des Endes des 
Sonderangebotes und, wenn das Sonderangebot noch nicht gilt, der Zeitpunkt des 
Beginns des Zeitraums, in dem der Sonderpreis oder andere besondere Bedingungen 
gelten, klar und eindeutig angegeben werden. 
(3) Wer im geschäftlichen Verkehr gegen Abs. 2 verstößt, kann auf Unterlassung und 
bei Verschulden auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden. 
(4) § 1 Abs. 5 gilt sinngemäß. 
§ 3. (1) Ist die in der irreführenden Geschäftspraktik enthaltene falsche Angabe in einer 
durch eine Zeitung veröffentlichten Mitteilung enthalten, die sich als eine von der 
Schriftleitung ausgehende Empfehlung des Unternehmens eines anderen darstellt, so 
besteht gegen den Herausgeber oder Eigentümer der Zeitung ein Anspruch auf 
Unterlassung der Veröffentlichung der Mitteilung. 
(2) Die Anspruchsberechtigung (§ 14 erster Satz) richtet sich nach dem Unternehmen, 
auf das sich die empfehlende Mitteilung bezieht. (BGBl. Nr. 74/1971, Art. I Z 2) 
§ 4. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbes in einer 
öffentlichen Bekanntmachung oder in einem Medium (§ 1 Abs. 1 Z 1 MedienG) 
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wissentlich aggressive oder irreführende Geschäftspraktiken anwendet, ist vom Gericht 
mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen. 
(2) Werden Angaben der im Abs. 1 erwähnten Art als Ankündigungen durch Medien 
veröffentlicht, so ist das Medienunternehmen nicht verpflichtet, ihre Wahrheit zu 
prüfen, sofern die Ankündigungen als entgeltliche deutlich zu erkennen sind. 
(3) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen eines nach § 14 erster Satz zur 
Geltendmachung des Unterlassungsanspruches Berechtigten statt. Zum Verfahren sind 
die in Mediensachen (§§ 40, 41 Abs. 2 und 3 MedienG) zuständigen Gerichte berufen. 
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 79/2007) Einziehung § 5. Auf Antrag des 
Anklägers oder des zur Anklage Berechtigten kann unter sinngemäßer Anwendung der 
§§ 33 und 41 des Mediengesetzes auf Einziehung erkannt werden. 
§ 6. (1) Die Verwendung von Namen, die im geschäftlichen Verkehr zur Benennung 
gewisser Waren oder Leistungen dienen, ohne deren Herkunft bezeichnen zu sollen, 
fällt nicht unter die §§ 2 bis 4. 
(2) Über die Frage, ob ein Name im geschäftlichen Verkehr eine solche Bedeutung hat, 
hat das Gericht ein Gutachten der Wirtschaftskammer Österreich einzuholen. Bei 
Einholung des Gutachtens ist der Wirtschaftskammer Österreich eine angemessene Frist 
zu bestimmen. Wird die Frist nicht eingehalten, so ist das Verfahren ohne weiteres 
Zuwarten fortzusetzen oder zu beenden. 
(3) Die Abs. 1 und 2 sind auf Namen, die nach Maßgabe bestehender Vorschriften nur 
zur Kennzeichnung der Herkunft gebraucht werden dürfen, nicht anzuwenden. 
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Die Vergleichung der tschechischen und österreichischen 

Regelung des unlauteren Wettbewerbs mit besonderer Rücksicht 

auf die irreführende Werbung 

 

Die Erkennung fremder Rechtsordnungen kann inspirativ sein, nicht nur für den 

Gesetzgeber, sondern auch für die Arbeit der Juristen in der Praxis. Das tschechische 

und österreichische Recht hat viel gemeinsam. Die beiden Rechtsordnungen beruhen 

auf den römischrechtlichen Grundlagen und sind Teilen der kontinentalischen 

Rechtskultur. Ähnliche Züge können sich aus der gemeinsamen Rechtsgeschichte 

ergeben. 

Die Grundlagen der Regelung des unlauteren Wettbewerbs sind in Österreich 

und auch in der Tschechischen Republik völkerrechtliche Verträge, vor allem die 

Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums. Außer 

völkerrechtlicher Verpflichtungen hat das Recht der europäischen Gemeinschaft den 

größten Einfluss auf die Regelung des unlauteren Wettbewerbs bzw. auf die 

Annäherung der Rechtsvorschriften in diesem Gebiet. Die größte Bedeutung haben 

insbesondere zwei Richtlinien, die Irreführungsrichtlinie und die Richtlinie über 

unlautere Geschäftspraktiken.  

Bei der Ermittlung der gegenwärtigen und in der Vergangenheit geltenden 

Regelungen des unlauteren Wettbewerbs kann man zur Schlussfolgerung gelangen, dass 

die österreichische Regelung viel gemeinsam mit der vorkriegszeitlichen Regelung im 

tschechischen Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb hat. Der Grund der Ähnlichkeit 

ist anscheinend das gemeinsame Vorbild, das deutsche Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb aus dem Jahre 1909. In Österreich ist das Recht des unlauteren 

Wettbewerbs, sowie die vorkriegszeitlichen Regelung in der Tschechoslowakei, in 

einem besonderen Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geregelt. Dieses Gesetz ist 

von gemischtem Charakter, es enthält privatrechtliche und auch öffentlichrechtliche 

Rechtsbestimmungen und ist auf Generalklausel und Sondertatbestände gegründet. 

Infolge der Umsetzung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken wurde die 

traditionelle Anordnung und auch traditionelle Terminologie des Rechtes gegen den 

unlauteren Wettbewerb in Österreich verlassen. Die Generalklausel wurde auf zwei 
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Teile gespaltet, ein Teil bezieht sich auf Bereich B2B, der andere auf Bereich B2C. Der 

traditionelle Begriff der guten Sitten wurde mit dem Begriff Unlauterkeit ersetzt, der im 

Mittelpunkt der neuen Regelung steht.  

Die Rechtsbestimmungen des unlauteren Wettbewerbs sind in der 

Tschechischen Republik ins Handelsgesetzbuch eingeordnet, und haben einen 

privatrechtlichen Charakter. Diese Regelung geht gleichfalls von dem praxiserprobten 

Konzept der Sondertatbestände aus, die die allgemeine Regelung der Generalklausel 

vervollständigen. In der Generalklausel ist ein benützter unbestimmter Rechtsbegriff 

„die guten Sitten des Wettbewerbs“. Die Richtlinien haben den Wortlaut der Regelung 

des unlauteren Wettbewerbs nur in kleinem Umfang geändert. Der eventuelle Missklang 

mit der Richtlinie ist deshalb mit der richtigen Interpretation zu beseitigen. 

Die irreführende Werbung wird in Österreich gemäß der Bestimmung über 

irreführende Geschäftspraktiken beurteilt. In der Tschechischen Republik beschäftigt 

sich mit der Irreführung § 45 des Handelsgesetzbuchs über die irreführende Werbung 

und § 46 des Handelsgesetzbuchs über irreführende Bezeichnung der Waren und 

Leistungen. Der Zentralbegriff der irreführenden Werbung ist „die Angabe“, der zu 

definieren ist. Bei der Beurteilung der Werbung und ihrer Irreführung ist die Auffassung 

der Adressaten von Bedeutung. Die Angabe kann irreführend sein, auch wenn sie 

richtig ist und umgekehrt, auch unrichtige Angaben können nicht irreführend wirken. 

Die übliche Übertreibung in der Werbung ist zulässig. Mit der üblichen Übertreibung 

hängt die Problematik der Spitzenstellungwerbung zusammen, deren Zulässigkeit 

mehrmals Gegenstand der österreichischen Gerichtsentscheidungen war.  

In Österreich hat sich im Laufe der jahrzehntenlangen Existenz des UWG auf 

dem Gebiet des unlauteren Wettbewerbs bzw. auf dem Gebiet der irreführenden 

Werbung eine umfangreiche Rechtsprechung entwickelt. Im Gegenteil wurden in der 

Tschechischen Republik die Bestimmungen über unlauteren Wettbewerb vierzig Jahren 

lang in der Praxis nicht benützt. Die österreichische Judikatur kann deshalb als 

Inspiration für die Interpretation der Bestimmungen über unlauteren Wettbewerb und 

für die Entscheidungen gleicher Fälle in der Tschechischen Republik dienen. 


