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ABSTRAKT

Tato práce představuje českou, komunitární a francouzskou právní
regulaci klamavé, skryté a srovnávací reklamy.

Českou právní úpravu představuje jako úpravu nedokonalou a
nekonzistentní. Současná úprava klamavé, srovnávací a skryté
reklamy je do značné míry výsledkem implementace

směrnic

Evropského společenství. Tyto směrnice však byly do českého
právního řádu implementovány často nedokonale, neúplně, nebo
naopak až příliš doslovně. Tento nedostatek se týká zejména
implementace
2005/29/ES,

Směrnice
o

Evropského

nekalých

parlamentu

obchodních

a

Rady

praktikách

vůči

spotřebitelům. Jednou ze zásadních otázek, kterou musela právní
věda po implementaci směrnice vyřešit, je možnost použití
generální klauzule nekalé soutěže podle obchodního zákoníku i
pro případ nekalé obchodní praktiky ve vztahu podnikatel –
spotřebitel. Obecně přijímaná odpověď je ta, že úprava generální
klauzule nekalé soutěže je použitelná i pro spotřebitele, avšak
pouze tehdy, pokud nekalá praktika podnikatele projde zároveň i
testem nekalé obchodní praktiky podle Zákona o ochraně
spotřebitele.

V této práci dále obhajuji názor, že český zákonodárce zvolil při
implementaci této směrnice do českého právního řádu sice
relativně jednoduchou, avšak nesprávnou cestu. Promarnil tak
mimo jiné výzvu k rekodifikaci české právní úpravy reklamy,
kterou před něj postavila nutnost maximální harmonizace
Směrnice o nekalých obchodních praktikách. V práci proto
navrhuji i možné úpravy relevantních právních předpisů, které by
mohly vést až ve zrušení z.č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
s tím, že jeho funkci by převzal Zákon o ochraně spotřebitele.
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Co se týká části této práce týkající se regulace zkoumaných
reklamních praktik samotné, klamavá reklama (tedy reklama,
která obsahuje nepravdivý údaj, údaj, který je způsobilý uvést
v omyl, nebo některý podstatný údaj neuvádí), je zakázána jak z.č.
513/1991

Sb.,

obchodním

zákoníkem

jako

nekalosoutěžní

praktika, tak veřejnoprávní normou – zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele. Tato úprava je implementací Směrnice o
nekalých obchodních praktikách do českého právního řádu.

Srovnávací reklama (tedy reklama, která identifikuje výrobky
nebo služby jiného soutěžitele) je zásadně povolena, a to za
splnění zákonných podmínek uvedených v obchodním zákoníku.

Co se týká klamavé a srovnávací reklamy, tato práce se zaměří
zejména

na

několik

specifických

otázek

spojených

s problematikou, například otázku reklamní nadsázky, použití
superlativů, otázku objektivity srovnání nebo použití ochranné
známky v reklamě.

Nejvíce prostoru v této práci věnuji skryté reklamě (tedy reklamě,
která skrývá svůj reklamní charakter a nabývá na sebe podobu
jiných sdělení), mimo jiné i proto, že stojí v pozadí zájmu české
právní vědy, ale i dozorových orgánů. V rámci kapitoly o skryté
reklamě se zaměřuji i na nové formy skryté reklamy, které vznikly
zejména v souvislosti s masovým rozvojem internetových médií –
zejména na guerillový marketing, virální marketing a skrytou
reklamu na internetových zpravodajských serverech a blozích.
Uvedené nové formy reklamy jsou v české literatuře popsány
prozatím jen v odborných marketingových publikacích.

Součástí kapitoly o skryté reklamě je i rozsáhlá empirická studie
„tradičních“ forem skryté reklamy v českých tištěných médiích
v rozmezí let 2001 – 2008. Z této studie vyplývá, že skrytá
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reklama je českém tisku častou praktikou, a to zejména v deníku
Právo a v „lifestylových“ časopisech.

Práce dále uvádí komparativní studii francouzské právní úpravy
studované problematiky a obsahuje zejména početná rozhodnutí
francouzských soudů. Tato komparativní studie by měla být
přínosná pro hlubší profilaci a výklad pojmů v české právní
úpravě a mohla by být jakýmsi vodítkem pro judikaturu českých
soudů.

Francouzský

spotřebitelský

zákon

(Code

de

la

consommation) by dále mohl posloužit pro českého zákonodárce
jako vzor při rekodifikaci veřejnoprávní úpravy reklamy do
jediného zákona.
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RESUME

This thesis deals with the Czech, French and EU regulation of the
Misleading, Comparative and Hidden advertisement.

I described imperfection and non-consistency of the Czech
regulation. The Czech regulation of the Misleading, Comparative
and Hidden advertisement is to the great extent result of the
implementation of the EU Directives. Nevertheless, these
directives have been implemented imperfectly and incompletely.
This fact relates namely to the implementation of the Directive of
the European Parliament and Councel No. 2005/29/EC, on the
Unfair commercial practices towards consumers. One of the key
issues that the Czech Academia had to deal with was the
possibility of consumer to use for its defence against unfair
commercial practice stipulations of the General Clause of the
Unfair Competition set by the Commercial Code. The broadly
accepted answer is that the consumer is entitled to use for its
defence against unfair commercial practice the General Clause of
Unfair Competition, under the condition that the practice passes
through the “unfair practice” test accordingly to the Consumer
Protection Act.

In this thesis I am defending an opinion that the Czech legislator
chose relatively easy, but incorrect way to achieve this
implementation. Among other, it ignored a challenge to recodify
Czech advertisement regulation resulting from the requirement of
the maximum harmonisation of the Directive on the Unfair
commercial practices. Accordingly, in the thesis I am presenting
my proposition to change the relevant Czech law regulation by
way of cancellation of the Act No. 40/1995 Coll., The
Advertisement Act, and its complete substitution by the
provisions of the Consumer Protection Act.

8

As concerns the regulation of the advertisement itself, The
Misleading advertisement (i.e. advertisement which contains
false, missing or misleading allegations) is regulated by both the
Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code, as the practice of the
Unfair Competition, and by the Act No. 634/1992 Sb., The
Consumer Protection Act. The regulation by the Consumer
Protection Act originates from the implementation of the
Directive on the Unfair commercial practices.

The Comparative advertisement (i.e. the advertisement which
identifies goods or services of other competitor) is permissible
under condition that it complies with the conditions set by the
Commercial act. As concerns the Misleading and Comparative
advertisement, this thesis focuses particularly on some specific
issues such as advertising exaggeration, use of superlatives, the
objectivity of comparison or the use of the trademarks of other
competitors in the advertisement.

However, the predominant part of this thesis deals with the
Hidden advertisement (i.e. the advertisement which disguise its
advertising purpose and puts a form of other type of
communication), one of the reasons being the fact that this
phenomena is ignored by the Czech academia and by the
supervising bodies. In the chapter on the Hidden advertisement, I
am focusing on its new forms developed on the Internet – namely
the Guerilla marketing, Viral marketing and the Hidden
advertisement in the Internet news magazines and blogs. These
new forms of advertisement are so far described only by the
Czech marketing literature.

Further, I am presenting an empirical study on the „traditional“
forms of the Hidden advertisement in the Czech press medias in
the years 2001 – 2008. The conclusion of this study is that the
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Hidden advertisement is relatively frequent, especially in the
newspaper Právo and in the “lifestyle” magazines.

Further, the thesis contains a comparative study on the French
regulation, including numerous Case Law. This comparative study
should be helpful for the Czech Academia and for the Courts to
further develop the research of the advertisement. Furthermore,
the French Act in the field of the consumer protection (Code de la
consommation) should be used as a framework for the Czech
legislator for the recodification of the Czech legal regulation of
the advertisement.
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Úvod disertační práce
Klamavá, skrytá a nepovolená srovnávací reklama bývají
souhrnně nazývány pojmem „nekalá reklama“. Z tohoto pojmu
vyplývá

jejich

hlavní

charakteristika:

tyto

reklamy

jsou

nežádoucím jednáním a existuje společenský zájem na jejich
právní i mimoprávní regulaci. Hranice mezi nezávadnou a nekalou
reklamou jsou však těžko stanovitelné. Často bude záležet jen na
tom, jaké bude subjektivní vnímání reklamy soudem nebo
dozorovým orgánem. Z toho plyne mimo jiné velká míra právní
nejistoty pro aktivní účastníky vysílání reklamy, kteří často
nemohou předem spolehlivě stanovit, zda jejich jednání nebude
v budoucnu dozorovým orgánem označeno jako porušující právní
nebo jiné normy. Na věci příliš nezmění ani to, zda zadavatel
reklamy vyhledá v otázce právního posouzení reklamy právní
pomoc. Jak vím ze své koncipientské praxe v advokátní kanceláři,
jejíž klienty jsou i reklamní agentury, právní zástupce musí
vycházet jen ze svého subjektivního dojmu a často klientovi
z opatrnosti nedoporučí i reklamu, kterou by dozorový nebo jiný
orgán pravděpodobně prohlásil za nezávadnou.

Právě proto je třeba, aby právní věda formulovala obecné závěry,
které by byly relevantní i pro další formování rozhodovací
činnosti českých soudů (a dalších dozorových orgánů), a dále
zejména pro činnost zákonodárce při novelách a dalším
zpřesňování právních norem, které regulují oblast reklamy.

Tato práce v prvé řadě představí (ve své druhé části) českou
právní úpravu studované problematiky, a to jako úpravu do jisté
míry nedokonalou. Dle mého názoru jde o úpravu nekonzistentní,
a to jak množstvím často se překrývajících právních úprav
(klamavá reklama je například upravena jak právem soukromým,
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tak veřejnoprávní normou), tak i v rámci jednotlivých právních
úprav.

K jednotě právní úpravy zkoumaných institutů by přitom mělo
přispět, že současná úprava klamavé, srovnávací a skryté reklamy
je do značné míry výsledkem implementace směrnic Evropského
společenství. Tyto směrnice však byly do českého právního řádu
implementovány často nedokonale, neúplně, nebo naopak až
příliš doslovně. Tento nedostatek se týká zejména implementace
přelomové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES
ze dne 11. května 2005, o nekalých obchodních praktikách vůči
spotřebitelům na vnitřním trhu. V této práci se pokusím obhájit
názor, že český zákonodárce zvolil při implementaci této směrnice
do českého právního řádu sice relativně jednoduchou, avšak
nesprávnou cestu. Promarnil tak mimo jiné výzvu k rekodifikaci
české právní úpravy reklamy, kterou před něj postavila nutnost
maximální

harmonizace

Směrnice

o

nekalých

obchodních

praktikách, a naopak vybral řešení, které je de lege lata těžko
obhajitelné. Tato práce si tedy v prvé řadě klade za cíl navrhnout
řešení de lege ferenda možných úprav relevantních právních
předpisů.

Co se týká jednotlivých druhů reklam, v práci vyčerpávajícím
způsobem zpracuji problematiku skryté reklamy, která stojí
v pozadí zájmu české právní vědy, ale i dozorových orgánů. S tím
souvisí relativně masové rozšíření skryté reklamy v českých
masových médiích a jisté vědomí nedotknutelnosti zadavatelů a
šiřitelů skryté reklamy. V prvé řadě představím její právní i
mimoprávní regulaci, přičemž představím svůj návrh, jak by bylo
možné úpravu skryté reklamy upravit tak, aby byla efektivnější a
umožňovala i potírání nových forem reklamy.

V kapitole o skryté reklamě uvedu jednak tradiční a právní vědou
přejímané dělení skryté reklamy (jejímž autorem je Petr Hajn) a
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připojím k tomuto dělení svůj komentář. V rámci výkladu o
tradičních formách skryté reklamy se budu věnovat i tzv. product
placementu, tedy umisťování výrobků do audovizuálních děl.
V rámci kapitoly o skryté reklamě se však zaměřím i na nové
formy skryté reklamy, které vznikly zejména v souvislosti
s masovým

rozvojem

internetových

médií

–

zejména

na

guerillový marketing, virální marketing a skrytou reklamu na
internetových zpravodajských serverech a blozích. Tato část práce
si klade za cíl dokázat, že v prostředí internetu se vytvořily nové a
velmi rafinované druhy skrytého reklamního sdělení, které jsou
prozatím českou právnickou odbornou veřejností ignorovány (na
rozdíl od vědy marketingové, kde jsou tyto instituty již řadu let
předmětem zkoumání). Součástí kapitoly o skryté reklamě bude i
rozsáhlá empirická studie „tradičních“ forem skryté reklamy
v českých tištěných médiích v rozmezí let 2001 – 2008. Tato část
práce si klade za cíl prokázat, nakolik je skrytá reklama v českém
tisku častou praktikou, jaké jsou její nejčastější formy a jak se její
užívání mění v závislosti na čase.

Co se týká klamavé a srovnávací reklamy, zaměřím se, kromě
obecného výkladu, zejména na několik specifických otázek
spojených s problematikou, které vyplynuly jednak na základě
mých empirických pozorování, jednak v rámci mé koncipientské
praxe. V rámci výkladu uvedu například i polemiku na téma
návrhu nové „sběrné“ skutkové podstaty „nekalé reklamy“, jak ji
představila Eva Večerková.

Kapitola věnovaná české právní úpravě se zaměří zejména na
hmotněprávní stránku studované problematiky. Procesní stránka a
otázka nástrojů obrany proti nekalým praktikám v reklamě bude
probrána pouze okrajově, zejména z pohledu aktivní a pasivní
legitimace subjektů zúčastněných na vysílání reklamy. Dále se až
na výjimky nebudu věnovat sankcím za porušení pravidel
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regulujícím reklamu, protože i tato otázka překračuje rámec této
práce.

V první části práce však nejdříve představím čím dál tím
komplexnější a propracovanější úpravu studované problematiky
na komunitární úrovni, a to jako základ pro relevantní právní
úpravy členských států. Nejvíce prostoru budu věnovat Směrnici o
nekalých obchodních praktikách. Tato relativně nová úprava má
přinést revoluci v harmonizaci ochrany spotřebitele na jednotném
trhu a při jejím studiu jsem využil poznatky, které jsem načerpal
během nezávislého studijního pobytu na Evropském univerzitním
institutu ve Florencii. Zmíním se však i o dílčích směrnicích
upravující zejména klamavou a srovnávací reklamu a product
placement.

Ve třetí části práce uvedu komparativní studii francouzské právní
úpravy

studované

problematiky

(přičemž

přihlédnu

i

k francouzské procesněprávní úpravě) tak, jak jsem ji zpracoval
během studijního pobytu na Remešské univerzitě. V této části se
zaměřím zejména na početná rozhodnutí francouzských soudů.
Tato rozhodnutí jsou početná i vzhledem k tomu, že většina
deliktů nekalé reklamy je za jistých okolností trestným činem, a
proto existuje zvláštní potřeba co největší právní jistoty účastníků
vysílání reklamy Tato komparativní studie by měla být přínosná
zejména pro hlubší profilaci a výklad pojmů v české právní
úpravě a mohla by být jakýmsi vodítkem pro judikaturu českých
soudů. Studium francouzské úpravy je přínosné i z hlediska
systematického – francouzský spotřebitelský zákon (Code de la
consommation) by totiž mohl být posloužit pro českého
zákonodárce jako vzor při rekodifikaci veřejnoprávní úpravy
reklamy do jediného zákona.

21

Obecné poznámky, vymezení základních pojmů

I. Volba tématu
Oblast právní regulace reklamy zůstává, neúměrně svému
významu, stranou hlavního proudu zájmu české právní vědy.
Tento fakt se negativně projevuje i v právní praxi. V letech 2006 a
2007 jsem působil v advokátní kanceláři Vyskočil, Krošlák a
spol., která se zabývá mimo jiné reklamním právem, a jejímiž
klienty jsou významné reklamní agentury. Díky tomu jsem
přicházel denně do styku s návrhy reklam a reklamních kampaní,
které byly předkládány ke schválení.

Z vlastní zkušenosti vím, že při posuzování přípustnosti reklam se
nelze opřít téměř o žádné relevantní teoretické publikace, ani o
relevantní množství soudních rozhodnutí. Často jsme proto nebyli
klientu schopni s velkou dávkou jistoty garantovat, zda jeho
reklamní kampaň bude souladná s právními a mimoprávními
normami. Při posuzování reklam jsem však naopak mohl vycházet
ze zkušeností, které jsem načerpal během studijního pobytu ve
Francii, kde se právní věda naopak může opřít o desítky soudních
rozhodnutí. I proto má práce obsahuje komparativní část týkající
se francouzské právní úpravy. Oblast nekalé reklamy navíc
prochází přelomovým obdobím po přijetí Směrnice o nekalých
obchodních praktikách a její implementací do právních řádů.
Změny, které tato směrnice do českého právního řádu přinesla, je
třeba popsat a vyvodit z nich závěry de lege ferenda. Ze všech
těchto důvodů se domnívám, že zpracování tématu této práce je
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pro českou právní vědu přínosné a práce obohatí tuzemskou
odbornou literaturu.

II. Zhodnocení stavu odborné literatury,
judikatury
Relativně malé množství monografií týkající se studovaného
tématu reflektuje fakt, že právní úprava reklamy je v české
odborné literatuře na okraji zájmu (v porovnání ke své
důležitosti). Uvedený stav je způsoben mimo jiné tím, že tato
oblast podléhá relativně častým novelizacím (zejména z důvodu
harmonizace českého práva s právem komunitárním). Navíc je
třeba vzít na vědomí, že formy nekalé reklamy se díky novým
komunikačním kanálům a vynalézavosti obchodníků neustále
mění a ani státní nebo samoregulační orgány nejsou na poli
dozoru nad poctivostí reklamy velmi aktivní.

Právním

teoretiky,

kteří

se

v ČR

soustavně

zabývají

problematikou reklamy, jsou zejména Petr Hajn a Eva Večerková.
Další autoři se problematice věnují zejména v rámci výkladu o
nekalé soutěži (zejména Karel Eliáš nebo Jan Dědič) nebo
v souvislosti s výkladem o komunitárním právu (Petr Čech).
Reklamu je však třeba přestat vnímat jako v prvé řadě
nekalousoutěžní praktiku, ale jako institut ochrany spotřebitele,
tedy zejména veřejného práva. Takové bude podle mého názoru i
směrování do budoucna. Je třeba dále uvést, že přijetím Směrnice
o nekalých praktikách se řada publikací vydaných před jejím
přijetím stala zastaralými. Aktuální úprava je tedy prozatím
rozebírána v odborných časopisech, zde jsou aktivní zejména Petr
Hajn a Petr Čech.
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Též judikatura ohledně studované problematiky není dosud příliš
početná, ačkoliv v posledních letech lze sledovat obrat, zejména
co

se

týká

žalob

k Nejvyššímu

správnímu

soudu

proti

rozhodnutím veřejnoprávních dozorových orgánů (zejména Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání, týká se tedy zejména televizní
reklamy a teleshoppingu) o udělení pokuty. Cenná je proto
rozhodovací činnost Arbitrážní komise Rady pro reklamu, které se
budu v této práci podrobněji věnovat. Rozhodnutí Arbitrážní
komise totiž do jisté míry suplují soudní rozhodnutí a pro právní
praxi mají velký význam jako jisté vodítko při právním
posuzování reklam.

Co se týká jednotlivých studovaných skutkových podstat nekalé
reklamy, nejvíce je právní vědou zpracována problematika
srovnávací reklamy. Je to dáno i tím, že jde o relativně novou
úpravu. V době, kdy byla přijata, byla již čeká právní věda na
vyšší úrovni, než například na začátku devadesátých let, kdy byla
přijata úprava klamavé reklamy. Tato úprava navíc nebyla (až do
přijetí Směrnice o nekalých obchodních praktikách) nikdy
podstatně novelizována, česká právní věda si na ni tedy „zvykla“
a nevěnovala jí příliš pozornosti.
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III. Vymezení základních pojmů

III.1. Reklama
III.1.1. Obecné definice reklamy

Definice pojmu reklama je zásadní k určení, jaká komunikace
navenek již je regulována právní regulací reklamy. Definice
reklamy je důležitá zejména u skryté reklamy, ale do jisté míry i u
reklamy klamavé. Nová média a nové komunikační strategie totiž
pomalu stírají tradiční zákonné definice pojmu „reklama“. Pojem
„reklama“, jeho šíře a obsah, je v právních předpisech definován
v závislosti na konkrétním druhu právní regulace – rozdílné jsou
definice veřejnoprávních a soukromoprávních norem. Na úvod
tedy uvedu stručné shrnutí jednotlivých definic a na závěr uvedu
svůj návrh jednotné definice reklamy pro účely právních předpisů
na ochranu spotřebitele.

Základní veřejnoprávní norma na poli regulace reklamy, Zákon o
regulaci reklamy, v § 1 odst. 2 reklamu definuje jako „oznámení,
předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními
médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména
podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo
prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků,
podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky.“. Ve
odstavci třetím je pojem „komunikační médium“ definován jako
„prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména periodický
tisk a neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání,
audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních
děl, plakáty a letáky.“

Zákonodárce

zde

nešťastně

použil

příslovce

„zejména“

(komunikačními médii). Zákon o regulaci reklamy by totiž jako
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základní veřejnoprávní norma měla chránit zájmy společnosti.
Troufám si tvrdit, že aby reklama ohrozila zájem společnosti,
musí existovat (s přihlédnutím k závažnosti zásahu) kvalifikovaný
počet recipientů, které reklama zasáhla, přitom tito recipienti by
měli přesahovat privátní sféru šiřitele reklamy. Toho lze
dosáhnout zřejmě pouze komunikačními médii (přičemž tento
pojem je nutno chápat velmi široce – komunikačním médiem je
tedy například i leták nebo dopis, pokud je distribuovaný
dostatečnému počtu recipientů). Pokud je tedy v uvedeném
ustanovení

slovo

„zejména“,

může

to

způsobit

zbytečné

interpretační problémy. V této definici je dále přítomen nutný
propagační úmysl šiřitele reklamního sdělení („…mající za cíl
podporu“), což není účelné a v praxi to může způsobit zbytečné
problémy, zejména pro úpravu skryté reklamy.

Základní soukromoprávní norma regulace reklamy, Obchodní
zákoník, definuje pro potřebu úpravy proti nekalé soutěži reklamu v
§ 46 (klamavá reklama). Tato poměrně široká definice reklamou
rozumí „šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích
nebo výkonech“. V druhém odstavci je potom pojem šíření údajů
definováno jako „sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem,
vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím
prostředkem“. V této definici chybí stanovení okruhu osob, které má
reklama zasáhnout, a dokonce chybí i požadavek na to, aby šiřitel
reklamy jednal s propagačním úmyslem. Z této definice tedy
vyplývá, že za reklamu by mělo být považováno i izolované a
mimochodné sdělení „o vlastním podniku“ jedné osoby osobě druhé.
Jak blíže rozeberu v souvislosti s návrhem definice reklamy pro
účely ochrany spotřebitele, v obchodním zákoníku by definice
reklamy měla být skutečně co nejširší. Otázkou dále je, zda je možné
tuto odvozenou definici reklamy použít kupříkladu i na § 50a ObchZ
upravující srovnávací reklamu. Podle mého názoru ano, přestože tuto
otázku dosud žádný autor neřešil. Zřejmě však proto, že tento výklad
je evidentní.
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Vzhledem k důležitému vlivu Rady pro reklamu a její Arbitrážní
komise na úpravu studované problematiky, zmíním i definici
reklamy Kodexem reklamy Rady pro reklamu. Reklama podle
Kodexu je „proces komerční komunikace, prováděný za úhradu
jakýmkoliv

podnikatelským

subjektem

nebo

jiným

subjektem

jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli
informace o zboží a službách i činnostech a projektech charitativní
povahy. Přitom se jedná o informace šířené prostřednictvím
komunikačních médií, kterými se pro účely Kodexu rozumí televize,
rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk a neperiodické
publikace, dopravní prostředky, plakáty a letáky, jakož i další
komunikační prostředky umožňující přenos informací. Reklamou dle
této definice zpravidla není takový přenos informací, který by jinak
reklamou byl, pokud prodejce výhradně označuje místo, kde výrobek
nabízí spotřebiteli“ (článek 1.1. Kodexu reklamy). Tato definice
reklamy je velmi široká a podobá se definici Zákonem o regulaci
reklamy. Definice Kodexem reklamy však obsahuje definici až příliš
popisnou, z čehož mohou plynout její nezamýšlená omezení. Jednak
je zcela nadbytečně uveden pojmový znak, že reklama je vysílána za
úhradu. Fakt poskytnutí úhrady nelze totiž v praxi dokázat jinak, než
analogií (porovnáním s jinými obdobnými reklamami šířenými
stejnými komunikačními kanály). Tento požadavek na reklamu je
tedy zbytečně zužující a při přísném výkladu by zkomplikoval
dohlížecí možnosti Rady pro reklamu. Dalším problémem je
požadavek, aby reklama byla šířena podnikatelským subjektem
(nebo subjektem jednajícím v jeho zájmu). To ovšem znamená, že
stěžovatel na reklamu, kterou nešířil přímo podnikatel, ale třeba
fyzická osoba (např. prostřednictvím blogu na internetu) musí
dokázat, že tato osoba jednala v zájmu podnikatele. I v této definici
je přítomen prvek propagačního úmyslu.

Doplňuji, že pro účely komunitární úpravy je reklama definována
ve Směrnici o klamavé a srovnávací reklamě jako „každé
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předvedení související s obchodem, živností, řemeslem nebo
svobodným povoláním, jehož cílem je podpora odbytu zboží nebo
poskytnutí služeb, včetně nemovitostí, práv a závazků“. Směrnice
o nekalých obchodních praktikách definici reklamy neobsahuje,
proto je pro její účely nutno vycházet právě z této definice.

III.1.2. Návrh definice reklamy ve vztahu ke spotřebiteli

Některé nové reklamní techniky tradiční definice reklamy stírají,
resp. jim dávají nový rozměr. Právo na ochranu spotřebitele se navíc
rozšiřuje o nové instituty, které dávají spotřebiteli možnost bránit se
proti nekalým obchodním praktikám bez ohledu na to, zda tato
praktika byla reklamou. Ve vztahu ke spotřebiteli by proto definice
pojmu „reklama“ měla být co nejobecnější. Dále se domnívám, že
reklama musí být vždy šířena veřejně, tedy okruhu blíže neurčených
recipientů, který musí přesáhnout privátní sféru šiřitele. Pokud totiž
došlo pouze k izolovanému sdělení majícím reklamní povahu, a
došlo k poškození recipienta, uplatní se jiné normy (soukromoprávní
– tedy zejména odstoupení od smlouvy, náhrada škody, nebo
veřejnoprávní – obecná ochrana spotřebitele proti nekalým
obchodním praktikám). Z tohoto důvodu tedy návrh nové definice
vymezuji pouze pro účely ochrany spotřebitele, nikoliv například pro
účely definice reklamy podle ustanovení o nekalé soutěži podle
ObchZ. Podnikatel totiž nemůže ke své ochraně použít ustanovení o
ochraně spotřebitele, měla by mu tedy zůstat zachována co nejširší
možnost ochrany podle ObchZ, tedy i pro příklad reklamy, ke které
došlo neveřejným sdělením.

Domnívám se proto, že pro účely ochrany spotřebitele je
nejpřesnější následující definice:

Reklamou se rozumí sdělení určitého jevu okruhu blíže
neurčené skupině osob, který přesahuje privátní sféru šiřitele
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sdělení,

přičemž

toto

sdělení

je

způsobilé

ovlivnit

spotřebitelské chování recipientů.

Okruhem osob by potom byla buď množina všech spotřebitelů,
nebo jen určitá podmnožina (děti, starší lidé apod.) V této definici
chybí zejména požadavek na to, aby sdělení bylo šířeno za účelem
ovlivnit spotřebitelské chování určitým směrem. Reklamou podle
mého návrhu definice by tak bylo i sdělení, u kterého není zřejmý
úmysl šiřitele ovlivnit spotřebitelské chování, resp. není možné
tento úmysl prokázat – reklama a tedy i jeden z deliktů nekalé
reklamy by tak byly koncipovány na objektivním principu. Takto
široká definice zprostí dozorový orgán od povinnosti tento úmysl
(motivaci) komunikátora dokázat, což může být velmi složité
zejména v případě skryté reklamy, a to zejména jejích nových
forem, které využívají alternativních forem šíření. Není ani třeba
blíže definovat pojem „sdělení“, přestože se o to právní věda
pokouší. Každý demonstrativní výčet možných cest sdělení jen
způsobuje interpretační problémy. Není ani třeba definovat
„ovlivnění spotřebitelského chování“, protože demonstrativní
výčet je neúčelný. Definice použitá Směrnicí o nekalých
obchodních praktikách, tedy „spotřebitel učiní rozhodnutí o
obchodní transakci, které by jinak neučinil“, je zase příliš zužující
– požaduje totiž aktivní chování spotřebitele učinit rozhodnutí o
obchodní transakci.

Uvedené definice jsou dostatečné pro potřeby právní teorie, avšak
vzhledem k obrovskému množství typů komerční komunikace
v praxi je třeba, aby jednotlivé pojmové znaky pojmu „reklama“
byly vyloženy rozhodnutím soudu. I z tohoto důvodu je cenná část
této práce týkající se rozhodnutí francouzských soudů, protože
tyto soudy vydaly celou řadu rozhodnutí blíže definující
jednotlivé pojmové znaky reklamy i reklamní nosiče.
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III.2. Průměrný spotřebitel
Průměrný spotřebitel je klíčovým pojmem, protože je základním
měřítkem

testu

„nekalosti“

reklamy.

Optikou

průměrného

spotřebitele se musí dívat jak zadavatelé reklamy při rozhodování
o obsahu a formě reklamy, tak i dozorové orgány. Tento pojem
však prochází neustálým vývojem, a to souběžně s vývojem
vnímání reklamy a její role, a s celkovou reklamní „gramotností“
společnosti.

Zákonitě

tedy vyvstávají

a

budou

vyvstávat

interpretační problémy, a to navzdory snahám tento pojem
exaktně definovat. Průměrný spotřebitel byl tradičně považován
za osobu neinformovanou, povrchně vnímající a tudíž zranitelnou.
Tento postoj se však postupem doby změnil. Poslední (a možná
již definitivní) definici průměrného spotřebitele přinesla Směrnice
o nekalých praktikách, přičemž jde o definici, kterou již léta
prosazují výklady Evropského soudního dvora. Dle této definice
je průměrný spotřebitel „přiměřeně dobře informován a je v
rozumné míře pozorný a opatrný, a to s ohledem na sociální,
kulturní a jazykové faktory.“

Lze tedy odvodit, že schopnosti průměrného spotřebitele jsou sice
definovány na komunitární úrovni, avšak vždy je nutno vzít
v potaz „sociální, kulturní a jazykové faktory“. Podle mého
názoru může tato podmínka ponechávat možnost aplikovat
národní specifika. Na druhou stranu je však nutno uvést, že
jedním z hlavních účelů Směrnice o nekalých obchodních
praktikách je zvýšení právní jistoty podniků při přeshraničním
poskytování služeb. Z toho plyne,

že existuje zájem

na

konformním výkladu pojmu „průměrný spotřebitel“ napříč
členskými státy a národní specifika mohou mít maximálně
podpůrnou funkci. Národní specifika by tak mohla být brána
v úvahu pouze v případě, že reklama cíleně mířila na nějaké
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národní specifikum nebo nějakou zvláštní národní zkušenost
(např. špatnou zkušenost českého spotřebitele s družstevními
záložnami). V tomto případě by se podnikatel mohl jen těžko
bránit komunitárním rozměrem pojmu. Naproti tomu v případě, že
reklama je šířena v několika členských státech a neakcentuje
národní specifika, neměla by být brána v potaz. Vyvstává zde
zákonitě otázka, jaké jsou „sociální, kulturní a jazykové faktory“
českého průměrného spotřebitele. Například Petr Hajn se domnívá,
že spotřebitelé v postkomunistických zemích jsou specifickou
skupinou, protože byli až v nedávné době konfrontováni s řadou
klamavých reklamních praktik a nestačili si proti nim vytvořit ještě
obranné mechanismy.1 Podle mého názoru však tato charakteristika
(minimálně na českém území) platila pouze několik málo let po
znovuzavedení tržní ekonomiky. V té době byli spotřebitelé často
zcela bezbranní vůči nabídkám „zázračného“ zboží nebo zázračných
způsobů zbohatnutí (např. formou pyramidových her). Právě proto se
domnívám, že díky těmto zkušenostem je český spotřebitel naopak
zkušenější a méně důvěřivý, než například spotřebitel francouzský.
Jak dále vyplývá z komunitární definice průměrného spotřebitele,
současné pojetí prospívá spíše podnikatelům a jejich komerčním
sdělením, když spotřebiteli přiznává jistou schopnost kritického
náhledu a ověřování.

Ať už však je definice průměrného spotřebitele jakákoliv, klíčovým
interpretem pojmu bude vždy soud nebo jiný dozorový orgán. Tyto
orgány však posuzují reklamní praktiku podle svého osobního
vnímání průměrného spotřebitele, které bude případ od případu
velmi odlišné a bude záviset na zkušenostech, empatii a vlastním
spotřebitelském chování interpretující osoby. I nadále proto trvá
právní nejistota zejména pro zadavatele reklamy, protože mohou jen
velmi těžko předjímat, jaké by jejich reklamu soud (nebo jiný orgán)

1

Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, Masarykova Univerzita,
Brno 2000, str. 266.
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posoudil. Zdá se navíc, že empirické sociologické výzkumy v této
oblasti nejsou efektivní.

Za velký nedostatek transpozice Směrnice o nekalých obchodních
praktikách do českého právního řádu je třeba považovat fakt, že do
Zákona o ochraně spotřebitele nebyla přejata komunitární definice
průměrného spotřebitele, a to navzdory požadavku maximální
harmonizace Směrnice. Ustanovení § 4 odst. 1 Zákona o ochraně
spotřebitele tak obchodní praktiku považuje za nekalou jde-li o
zákonem kvalifikované jednání podnikatele vůči spotřebiteli (bez
přívlastků, tedy jakéhokoliv). „Namísto modelového průměrného
spotřebitele tak zákon jakoby stavěl na vnímání každého
jednotlivého spotřebitele. To ale může být nesmírně různorodé.
Takové riziko podnikatelé nemohou nést. Stačí, aby se objevil jeden
oproti běžnému průměru zvlášť neprozíravý spotřebitel, který doloží,
že na jeho nechápavý rozum praktika působila tak, že jej ovlivnila
k přijetí rozhodnutí, jež by jinak nepřijal, a praktika by měla být
prohlášena za nekalou, byť by podnikatel sebelépe argumentoval, že
průměrně rozumný a zkušený spotřebitel by se takto ovlivnit
nenechal. Snad ani českému právu nezbude, než hledisko
průměrného spotřebitele zohlednit výkladem.“2 Domnívám se však,
že právě s tímto výkladem nebude problém a roli průměrného
spotřebitele i jeho definici právní věda i praxe přijme na
základě komunitární úpravy a definice.

III.3. Zadavatel, zpracovatel a šiřitel reklamy
Rozlišování osob zúčastněných na vysílání reklamy je důležité
zejména při posuzování odpovědnosti v případě porušení pravidel
týkajících se reklamy. Otázka odpovědnosti za reklamu však

2

Čech, P. Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik,
Právní zpravodaj, 2008, č. 3 str. 5.
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přesahuje rozsah této práce, proto se jí budu stručně věnovat
pouze na tomto místě.

Zadavatelem reklamy je osoba, která objednala u osoby reklamu
(§ 1 odst. 5 Zákona o regulaci reklamy). Zpracovatelem reklamy
je osoba, která pro sebe nebo pro jinou osobu zpracovala reklamu
(§ 1 odst. 6 Zákona o regulaci reklamy). A konečně šiřitelem
reklamy je osoba, která reklamu veřejně šíří (§ 1 odst. 7 Zákona o
regulaci reklamy). Zadavatel se zprostí odpovědnosti za obsah
šířené reklamy, který je v rozporu se zákonem, prokáže-li, že
zpracovatel nedodržel při jejím zpracování jeho pokyny.
Zpracovatel reklamy odpovídá za obsah reklamy v plném rozsahu,
byla-li zpracována pro jeho vlastní potřebu. Pokud byla reklama
zpracována pro potřeby jiné osoby, odpovídají za její soulad se
zákonem zpracovatel a zadavatel společně a nerozdílně. (§ 6b
odst. 1 Zákona o regulaci reklamy). Zpracovatel se nemůže
zprostit odpovědnosti za obsah šířené reklamy poukazem na její
zadání zadavatelem, ledaže by se jednalo o údaje, jejichž
pravdivost není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého
úsilí. (§ 6b odst. 3 Zákona o regulaci reklamy). Šiřitel odpovídá za
způsob šíření reklamy (§ 6b odst. 2 Zákona o regulaci reklamy).
Šiřitel reklamy tedy nemá odpovědnost za obsah jím šířené
reklamy, ale pouze za to, že reklama je šířena zákonem
povoleným způsobem. Šiřitelé reklamy budou tedy odpovědní
zejména za vysílání skryté reklamy

V této práci budu až na výjimky používat pro subjekt, který
reklamu komunikuje, pojem „zadavatel reklamy“. Jde v prvé řadě
o jistou zkratku (aby nebylo nutné vypisovat všechny subjekty
zúčastněné na vysílání reklamy). Dále je možné presumovat, že
právě zadavatel reklamy určuje obsah reklamy (i s přihlédnutím
k povinnosti pro statutární orgány obchodních společností jednat
s péčí řádného hospodáře). Je sice faktem, že rozhodnutí, zda pro
reklamu bude použita některá z nekalých forem, učiní pro své
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klienty často zpracovatelé reklamy – reklamní agentury, většinou
to je však právě po schválení klientem - zadavatelem reklamy.

III.4. Nekalá soutěž a generální klauzule nekalé
soutěže
III.4.1. Generální klauzule nekalé soutěže
Všechny tři reklamní praktiky, studované v této práci, lze za
jistých podmínek považovat za jednání nekalé soutěže podle § 44
a násl. obchodního zákoníku, protože naplní její generální
klauzuli. Generální klauzule nekalé soutěže je upravena v § 44
odst. 1 ObchZ a jako obecná norma chování dovoluje zahrnout i
ty případy nekalého soutěžního jednání, které zákon výslovně
neuvádí jako pojmenovanou skutkovou podstatu:

Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je
v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu
jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje.

Aby bylo jednání podřazeno pod generální klauzuli, musí tedy být
kumulativně splněny následující znaky: 1) jednání v rámci
hospodářské soutěže, 2) jednání v rozporu s dobrými mravy a 3)
jednání způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo
spotřebitelům. K tomuto výčtu je třeba přiřadit podmínku další, a
sice 4) absenci liberačního důvodu. V hospodářské soutěži je dále
nutné rozlišovat vztahy mezi soutěžiteli navzájem a dále vztahy
soutěžitel – spotřebitel.

Vztahy soutěžitel – spotřebitel.
Základním problémem použitelnosti generální klauzule ObchZ
pro

vztahy soutěžitel

spotřebitele

podle

–

spotřebitel

generální

klauzule

je

duplicita
nekalé

ochrany

soutěže

a

spotřebitelské ochrany veřejným právem. Tato duplicita byla ještě
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prohloubena implementací Směrnice o nekalých obchodních
praktikách. Této problematice se budu podrobně věnovat v části
této práce věnované české právní úpravě. Na tomto místě tedy
uvedu pouze prozatímní závěr, že použitelnost generální klauzule
nekalé soutěže podle obchodního zákoníku pro vztahy soutěžitel –
spotřebitel by po implementaci Směrnice o nekalých obchodních
praktikách měla být omezena pouze na případy, kdy praktika
soutěžitele projde testem „nekalosti“ podle zvláštního právního
předpisu na ochrany spotřebitele, tedy Zákona o ochraně
spotřebitele.

Vztahy mezi soutěžiteli navzájem.
Vztahy mezi soutěžiteli jsou primárním objektem právní úpravy
nekalé soutěže, jak ostatně napovídá již její označení (slovo
„soutěž“ implikuje, že jde o prostředí mezi subjekty sobě
rovnými, kteří mají stejnou šanci dosáhnout stejného cíle). Přesto
není vymezení pojmu „soutěžitel“ ve vztazích mezi soutěžiteli
právní vědou jednoznačně přijímáno. Právní praxe i teorie není
jednotná zejména co do určení kvality a intenzity konkurenčního
vztahu mezi jednotlivými soutěžiteli. Například Hana Heroldová
k tomu uvádí3: Zhusta se lze setkat s názorem, že soutěžitelé jsou
subjekty, kteří si přímo konkurují. Domníváme se, že tento názor
není správný. Za soutěžitele považujeme všechny subjekty, ať už
podnikatelské nebo nepodnikatelské, kteří se ucházejí o přízeň
spotřebitelů a tak či onak prezentují své služby na trhu.“

Podobný náhled má i Karel Eliáš: „Podstatná je existence určitých
ekonomických

(„podnikatelských“)

prvků

v činnosti

těchto

subjektů. Naproti tomu nerozhoduje, nakolik jsou tyto prvky
v činnosti těchto soutěžitelů intenzivní a pro jejich celkovou

3

Heroldová H., in Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník – komentář, Polygon, Praha
2002, str. 305.
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činnost významné“.4 Karel Eliáš však zmiňuje i druhou podmínku
pro vznik soutěžního vztahu – tedy zaměnitelnost zboží nebo
služeb: „vždy je však třeba splnit podmínku, že subjekty musí
působit na relevantním trhu, tedy že jejich výrobky jsou vzájemně
zaměnitelné, případně může vzniknout konflikt o zákazníka“5.
Eliáš sám však připouští, že kritérium substituovatelnosti nelze
absolutizovat a někdy se v soutěžním vztahu ocitnou subjekty,
jejichž tržní nabídka si nemůže konkurovat. Podobné stanovisko
zastává i J. Munková: „kritériem pro posouzení konkrétního
jednání pak je, zda bylo předsevzato za soutěžním účelem“6
Rozhodný postoj k této otázce zaujala i judikatura7.

Lze tedy shrnout, že existenci soutěžního vztahu mezi podnikateli
je vždy nutno zkoumat případ od případu s přihlédnutím ke všem
okolnostem, tedy nikoliv pouze na základě izolovaného porovnání
relevantního trhu, zboží nebo služeb.

Rozpor s dobrými mravy soutěže.
Výklad pojmu „dobré mravy soutěže“ sice není legálně zakotven,
ale v praxi není s jeho výkladem problém – obecně se rozpor
s dobrými mravy vykládá velmi široce. Dobré mravy soutěže však
nemůžeme ztotožnit s obecnou etikou. Poměr mezi nimi lze
označit jako „průnik množin“. (…) Vyjádřeno sportovní analogií:
rozpor s pravidly soutěže představují jak úmyslné fauly (hákování
v hokeji), tak jisté technické prohřešky („kroky“ v basketbale,
přihrávka přes dvě čáry v hokeji), které odporují pravidlům hry,

4

Eliáš, K. in Eliáš, K., Bejček, J. , Hajn, P., Ježek, J.a kol., Kurs obchodního práva
– obecná část, soutěžní právo, CH Beck, Praha 2007, str. 300.
5
Eliáš, K. in Eliáš, K., Bejček, J. , Hajn, P., Ježek, J.a kol., Kurs obchodního práva
– obecná část, soutěžní právo, CH Beck, Praha 2007, str. 301.
6
Munková, J. in : Štenglová, Plíva, Tomsa a kol.,: „Obchodní zákoník –
komentář“, CH Beck, Praha 2009, str. 172
7
Např. Rozhodnutí NS č.j. 29 Odo 106/2001: „pro úvahu, zda jednání konkrétního
subjektu je jednáním v hospodářské soutěži, není rozhodné, že jde o podnikatele,
nýbrž to, zda šlo o jednání uskutečněné za účelem soutěžního záměru, a nikoliv
záměru jiného“ nebo rozhodnutí Vrchního soudu v Praze R 3 Cmo 1031/95:
„jednání podle § 45 ObchZ se může dopustit každý, rozhodný je zde jeho zájem na
výsledku soutěže: konkurenčního boje dvou soutěžitelů“.
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nedá se však k nim přikládat morální měřítko. Naopak se
v hospodářské i sportovní soutěži často „nepískají“ drobné
„finty“,

které

se

staly

Příkladem mohou být

uznávanými

způsoby

soupeření“.8

například reklamy sexistické nebo

používání vulgárních výrazů, které pravidla morálky porušovat
mohou, avšak pro účely nekalé soutěže jde o porušení irelevantní.
Obchodní zákoník výslovně neuvádí, zda k jednání z nekalé
soutěže postačí objektivní odpovědnost9. K tomu lze uvést, že
česká právní teorie se shoduje, že jednání nekalé soutěže má
objektivní povahu rozporu s dobrými mravy, nevyžaduje se tedy
zavinění ve formě úmyslu nebo nedbalosti. Tato klíčová otázka
však je jinak poměrně opomíjena. Kam až sahá meze objektivní
odpovědnosti za porušení pravidel nekalé soutěže, resp. jaká je
liberační možnost škůdce ? Dále je třeba si položit otázku, zda
všichni aktéři při procesu vysílání reklamy odpovídají na základě
objektivní odpovědnosti (tedy například i zpracovatel reklamy?
Nebylo by to příliš přísné?). Např. v common law se škůdce
liberuje pokud prokáže, že učinil vše co po něm mohlo být
rozumně požadováno, aby k zásahu do oprávněné sféry druhého
nedošlo. Domnívám se, že podobný princip by bylo přínosné
převzít i u nás.

Způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.
Tato podmínka obvykle nezpůsobuje výkladové problémy –
nicméně z ni jasně vyplývá, že česká úprava nekalé soutěže
upravuje nejen vztahy mezi soutěžiteli, ale přeneseně i vztahy
soutěžitel - spotřebitel. I když tedy určitá praktika bude způsobilá
způsobit škodu nebo nemajetkovou újmu pouze spotřebiteli, i tak
bude spadat pod pravidla ochraňující hospodářskou soutěž. Co se
8

Hajn, P. Jak jednat v boji s konkurencí, Linde, Praha 1996, str. 21.
Ustanovení § 1 prvorepublikového zákona č. 111/1927 Sb., o ochraně proti
nekalé soutěži, podmiňuje náhradu škody za jednání nekalé soutěže zaviněním: kdo
dostane se v hospodářském styku v rozpor s dobrými mravy soutěže jednáním
způsobilým poškoditi soutěžitele, může býti žalován, aby se zdržel takového jednání
a odstranil závadný stav jím způsobený; věděl-li pak, nebo musil-li vědět, že
jednání jeho jest způsobilé poškoditi soutěžitele, též aby nahradil škodu tím
způsobenou.
9
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týká gramatického výkladu této části věty ve vztahu k počtu
soutěžitelů, které jednání ohrožuje, je třeba uvést, že v tomto
případě je třeba dát přednost výkladu logickému, který umožňuje,
aby mohl být ohrožen byť jen jediný soutěžitel nebo spotřebitel.

III.4.2. Demonstrativní výčet skutkových podstat nekalé
soutěže

V druhém odstavci § 44 obchodní zákoník demonstrativně
vyjmenovává, jaké skutky jsou zejména nekalou soutěží.
Z reklamních praktik ObchZ vyjmenovává klamavou reklamu a
srovnávací reklamu. V případě srovnávací reklamy se však
zákonodárce dopustil logické chyby, když ji uvedl ve výčtu
nekalosoutěžních praktik.

Ustanovení

§ 50a ObchZ totiž

srovnávací reklamu za splnění zákonných podmínek povoluje,
nekalosoutěžní je pouze srovnávací reklama, která je v rozporu
s podmínkami uvedenými ve druhém odstavci § 50a ObchZ.
Srovnávací reklama proto není nekalosoutěžní praktikou a
písmeno g) § 44 by tedy správně mělo znít např. „nepřípustná
srovnávací reklama“. Shodně by tento rozpor řešila též např. Eva
Večerková10. Naproti tomu Petr Hajn se domnívá, že „obchodní
zákoník obsahuje zásadní zákaz srovnávací reklamy, jakožto
jedné z forem nekalé soutěže... Úprava v § 50a odst. 2 ObchZ pak
obsahuje taxativní výčet podmínek, při jejichž kumulativním
splnění je srovnávací reklama přípustná. Jde však vlastně o
výjimku ze zákazu srovnávací reklamy.“11

Vyvstává tu ovšem zásadní otázka, zda zde uvedené skutkové
podstaty jsou jednáním v nekalé soutěži v každém případě, tedy i
za situace, kdy by jednání nenaplnilo generální klauzuli nekalé
soutěže pro nedostatek jednoho z jejích znaků. Domnívám se, že
10

Večerková, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), nakladatelství MU,
Brno 2006, str. 275.
11
Hajn, P. K přípustnosti srovnávací reklamy, Právo a podnikání, 2001, č. 11, str.
21.

38

nikoliv, a jsou proto de facto nadbytečné (resp. mají jen
podpůrnou a preventivní funkci). Např. ustanovení § 45 ObchZ o
klamavé reklamě nelze považovat za „malou“ generální klauzuli
klamavých reklamních praktik, která se uplatní bez ohledu na
aplikovatelnost „velké“ generální klauzule, což je možné
považovat za nedostatek úpravy nekalé soutěže. Skrytá reklama
není upravena v demonstrativním výčtu druhého odstavce, a bude
ji nutno posuzovat podle odstavce prvního, tedy generální
klauzule. Právní věda se na podřazení skryté reklamy pod
generální klauzuli shoduje. Jako první toto zařazení formuloval
P. Hajn v článku „Skrytá reklama nebo plnění zpravodajské
povinnosti“12, který vyšel již v den účinnosti obchodního
zákoníku, tedy 1.1.1992: „Ten, kdo poruší zákaz skryté reklamy,
se nepochybně dopouští i jednání proti dobrým mravům soutěže
podle § 44 ObchZ. I tu se bude praxe vyvíjet“.

Kromě skryté reklamy pak právní teorie i praxe podřazují pod
generální klauzuli i další jednání mající nekalosoutěžní charakter.
Nepřekvapí tedy, že nejen naše rozhodovací praxe, ale i
zahraniční judikatura podřazuje větší díl případů nekalé soutěže
pod samostatně aplikovanou generální klauzuli, nikoliv pod její
konkrétní skutkové podstaty v demonstrativním výčtu odstavce
druhého.

12

ASPI, ev.č.1514 (lit), 1.1.1992.
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Část první
Komunitární úprava klamavé, srovnávací a skryté
reklamy
Kapitola I.
Počátky komunitární úpravy ochrany spotřebitele
před nekalými praktikami
Ve svém přelomovém rozhodnutí Cassis de Dijon z roku 197913
Evropský soudní dvůr (ESD) poprvé připustil, že volný pohyb
zboží může být omezen mimo jiné požadavkem na poctivosti
obchodních vztahů a na ochraně spotřebitele. Toto rozhodnutí je
obecně považováno za počátek ochrany spotřebitele komunitárním
právem. Až do nedávné doby však byly případy nekalých
obchodních praktik vůči spotřebiteli na komunitární úrovni
posuzovány pouze na základě článku 28 Smlouvy o založení ES,
tedy jako praktiky narušující volný pohyb zboží, a dále podle
článku 49 Smlouvy o založení ES, jako praktiky narušující
přeshraniční poskytování služeb.

Tento stav trval až do přelomového rozhodnutí ve věci Keck proti
Mithouard14 z roku 1993, v kterém ESD rozhodl, že národní
úprava týkající se obchodních vztahů se nemá posuzovat podle
výše zmíněných článků. Jedinou výjimkou je případ, kdy by došlo
k diskriminaci importovaných výrobků, v tomto případě připadá
aplikace uvedených článků i nadále v úvahu. Jinak však není
pravomoc ESD vůbec dána. Důsledkem tohoto postoje bylo
výrazné snížení počtu zahájených řízení u ESD ve věci ochrany
spotřebitele.15 Převažující

tendence právní

doktríny uvnitř

evropského společenství však směřovaly spíše směrem k potřebě

13

C-120/78 (1979) ECR 649.
C-267/91 (1993) ECR I-6097.
15
K výjimce viz. C-405/98 Gourmet (2001) ECR I-1795.
14
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větší ochrany spotřebitele na komunitární úrovni. Evropské
společenství proto zvolilo jinou cestu, tedy harmonizaci pravidel
na poli ochrany spotřebitele prostřednictvím sekundárních
právních aktů společenství, zejména směrnic. Tato harmonizace
započala v osmdesátých letech a vyústila v přijetí řady směrnic,
z nich některé se dotýkají i oblasti reklamy. Jde zejména o
následující směrnice:

-

Směrnice Rady č. 84/450/EHS o sbližování právních a

správních předpisů členských států týkajících se klamavé a
srovnávací reklamy
-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES, o

nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním
trhu
-

Směrnice Rady 89/552/ES ve znění Směrnice Evropského

parlamentu a Rady č. 2007/65/ES.
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Kapitola II.
Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě
Směrnice o klamavé reklamě, která byla později rozšířena o
úpravu srovnávací reklamy, byla prvním a až do přijetí Směrnice
o nekalých praktikách na dlouhou dobu i posledním významným
počinem evropského zákonodárce na poli harmonizace reklamy a
nekalých obchodních praktik obecně. Počátek přípravných prací
na komunitární úpravě těchto institutů spadá do šedesátých let
minulého století, ale až v roce 1975 vydala Komise předběžný
dokument „Program pro ochranu spotřebitele a informační
strategii“16.

V tomto

dokumentu

byla

navržena

výrazně

ambicióznější komunitární úprava reklamy, než jaká byla později
skutečně přijata. Prvotní návrh směrnice o klamavé reklamě
Komise z roku 197817 dokonce obsahoval i velmi širokou úpravu
tzv. nekalé reklamy. Podle návrhu měla být za nekalou
považována ta reklama, která mimo jiné „využívá důvěry,
důvěřivosti

nebo

nedostatku

zkušenosti

spotřebitele,

nebo

ovlivňuje nebo je způsobilá ovlivnit spotřebitele nebo veřejnost
obecně, a to jakýmkoliv nevhodným způsobem“. Je jasné, že toto
pojetí je velmi široké a při přísném výkladu by v podstatě
znemožnilo vysílání většiny reklam. Výsledný text směrnice je
ovšem výsledkem mnohých kompromisů a úprava klamavé
reklamy v ní uvedená je relativně benevolentní.

Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě byla přijata dne
10.9.1984. Tato směrnice byla směrnicí Evropského parlamentu a
Rady č. 97/55/ES ze dne 6. října 1997 rozšířena i o úpravu
srovnávací reklamy a další výrazné změny do textu Směrnice o
klamavé a srovnávací reklamě přinesla i Směrnice o nekalých
obchodních praktikách. Poslední kodifikované znění Směrnice o
16
17

OJ 1975 C92/1.
OJ 1978 C70/4.
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klamavé a srovnávací reklamě je vtěleno do kodifikovaného znění
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12.
prosince 2006, o klamavé a srovnávací reklamě.

Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě požadovala po
členských státech minimální harmonizaci. To znamená, že v jejich
právních řádech mohly přetrvat přísnější požadavky na reklamu,
než jsou obsaženy ve směrnici. Tato situace je bezesporu
příznivější pro spotřebitele, nikoliv však pro podnikatele
poskytující přeshraniční služby – požadavky na reklamu se mohly
stát od státu různit. Nebylo tedy možné hovořit o skutečné
harmonizaci problematiky na komunitární úrovni. Tato situace
byla vyřešena až přijetím Směrnice o nekalých obchodních
praktikách, která již požadavek maximální harmonizace obsahuje.
Implementace klamavé reklamy do české právní úpravy byla
souladná s textem Směrnice i úmyslem evropského zákonodárce.
Jak shrnuje Evy Večerková, i „přes mnohé rozdílné formulace lze
celkově konstatovat, že naše definice „klamavé reklamy“ vede ke
stejnému výsledku jako definice podle směrnice EHS. Rozdíl
mezi uvedenými dvěma úpravami lze spatřit v tom, že naše úprava
klamavé reklamy požaduje „dosažení prospěchu v hospodářské
soutěži“ (na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů). Směrnice
se o podmínce „dosažení prospěchu“ vůbec nezmiňuje.“18
Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě byla tedy co do úpravy
klamavé reklamy implementována do českého právního řádu
souladně, což však neplatí o implementaci ustanovení o
srovnávací reklamě. Paradoxně právě ustanovení o skryté
reklamě, na rozdíl od ustanovení o klamavé reklamě, platí i po
implementaci Směrnice o nekalých obchodních praktikách, která
se týká zejména klamavé reklamy.

Kapitola III.
18

Večerková, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), nakladatelství MU,
Brno 2006, str. 247.
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Směrnice o nekalých obchodních praktikách
Tato směrnice zejména díky požadavku maximální harmonizace
komplexním způsobem sjednotila dosud rozdrobenou úpravu
ochrany spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám, tedy i
proti nekalým praktikám v reklamě. Této směrnici se proto budu
věnovat podrobně, zejména proto, že výrazně ovlivnila i českou
úpravu

reklamy.

Při

přípravě

Směrnice

přijal

evropský

zákonodárce liberální přístup ESD k ochraně spotřebitele, takže
úprava Směrnicí není tak přísná vůči podnikatelům, a tak
ochranářská vůči spotřebitelům, jak to navrhovaly přípravné
dokumenty k textu Směrnice. Zřejmě tedy skončilo období, kdy
komunitární právo považovalo spotřebitele za zranitelnou a
bezmocnou osobu, kterou je třeba za všech okolností chránit (s
tím souvisí i změna ve vnímání průměrného spotřebitele).

Směrnice vstoupila v účinnost 12. června 2005, přičemž členské
státy byly povinny její znění implementovat nejpozději dne 12.
prosince 2007.

III.1. Zelená kniha ochrany spotřebitele

V roce 2001 vydala Evropská komise za účelem přípravy
harmonizace regulace nekalých obchodních praktik tzv. Zelenou
knihu ochrany spotřebitele19. V roce 2002 vyšla doprovodná
zpráva20, která předznamenávala potřebu přijetí samostatné
směrnice v této oblasti. První návrh Směrnice přijala Evropská
komise již v roce 200321. V dubnu 2004 přijal Evropský parlament
k návrhu dokument „podpůrné legislativní usnesení“22 a v květnu
2004 Rada návrh směrnice podpořila.23.
19

COM (2001) 531, 2. října 2001.
COM (2002) 289, 11. června 2002.
21
COM (03) 356, 18. června 2003.
22
Supportive legislative resolution - A5-0188/2004, 20. dubna 2004.
23
2003/0134 (COD), 25. květen 2004.
20
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III.2. Důvody pro přijetí komplexní směrnice

Jedním z hlavních důvodů pro přijetí Směrnice byl fakt, že
evropští spotřebitelé nebyli na rozdíl od podnikatelů schopni zcela
užívat výhod společného trhu, a měli proto „menší důvěru ve
společný trh“24. Dalším důvodem byla bezesporu nejednotná
úprava

ochrany

spotřebitele

před

nekalými

praktikami

v národních právních řádech. Zatímco některé členské státy25
používaly generální
upravující

princip

klauzuli
„poctivého

nekalých

obchodních

obchodu“

nebo

praktik

„poctivých

obchodních praktik“, některé členské státy znaly pouze normy
zakazující specifické jednání26. Další nejednotnost národních
úprav spočívala v existenci norem zakazujících specifické,
v jiných členských státech neupravené jednání, např. zákaz
jakékoliv reklamy zaměřené na děti ve Švédsku27. Jiným
problémem byl nejednotný výklad Směrnice o klamavé a
srovnávací reklamě: některé členské státy například navzdory této
směrnici a judikatuře ESD odmítaly aplikovat „test průměrného
spotřebitele“. V neposlední řadě bylo třeba zabránit situaci, kdy
zadavatelé reklamy propagovali své výrobky na celém území EU,
přičemž v některých byla jejich reklama v souladu s právními
předpisy, a v některých nikoliv.28

III.3. Generální klauzule nekalých obchodních praktik

24

Zelená kniha, odst. 3.1.
Např. Švédsko, Dánsko nebo Belgie.
26
Např. Velká Británie, Francie, Irsko nebo Itálie.
27
Švédský zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, v hlavě VII., § 4 stanovil:
reklama vysílaná v průběhu televizního vysílání nesmí směřovat k upoutání
pozornosti dítěte mladšího dvanácti let“.
28
Šlo například o slovní spojení „dermatologicky testováno“. Vídeňská obchodní
komora rozhodla, že jde o klamavé spojení, protože chybí odkaz na relevantní
klinickou studii a na její výsledky, slovní spojení přitom spotřebitelích vyvolává
dojem, že kosmetika má léčivé účinky – C-99/01 Linhart a Biffl (2002) ECR I09375, podobný případ se týkal slova „clinique“, jejíž použití zakázal německý
soud – C-315/1992 Verband Sozialer Wettbewerb (1994) ECR I-00317.
25
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Dosavadní

komunitární

normotvorná

činnost

spočívala

v

harmonizaci pravidel regulujících pouze jednotlivé oblasti a
produkty (např. prodej kosmetických výrobků, distanční obchody
apod.). Tyto rámcové a nekonzistentní úpravy však umožňovaly
vynalézavějším podnikatelům, aby se z dosahu harmonizovaných
pravidel jednoduchými triky vymanili. Jediná obrana proti těmto
praktikám tedy spočívá v přijetí tak široké právní úpravy, která by
mohla fungovat na principu generální klauzule. Z toho důvodu
tedy Směrnice obsahuje tzv. „velkou“ generální klauzuli nekalých
obchodních praktik. „Vzhledem k jejímu širokému rozsahu tuto
generální klauzuli neobejdou ani ti nejnápaditější podnikatelé“29.
Generální klauzule je obsažena v čl. 5 odst. 2 Směrnice:

„Obchodní praktika je nekalá, pokud
a) je v rozporu s požadavky náležité profesionální péče
a
b) podstatně narušuje nebo je schopná podstatně narušit
ekonomické chování průměrného spotřebitele, který je jejímu
působení vystaven nebo kterému je určena, nebo průměrného
člena skupiny, pokud se obchodní praktika zaměřuje na určitou
skupinu spotřebitelů, ve vztahu k danému produktu.“

Koncept požadavku profesionální péče je širší, než koncept dobré
víry používaný v ObchZ pro účely generální klauzule nekalé
soutěže, protože po obchodníkovi vyžaduje i jistou kvalitu, tedy
jeho aktivní působení. Nutno doplnit, že pojem profesionální péče
byl dosud používaný zejména v common law. Někteří autoři30
však upozorňují, že tento koncept může být naopak zneužit
k obraně podnikatele. Podnikatel totiž může tvrdit, že jeho nekalá
praktika byla v souladu s požadavky profesionální péče, a proto
29

Bernitz, U., The Regulation of Unfair Commercial Practices Under Ec Directive
2005/29: New Rules and New Techniques, Hart Publishing, London 2007, str. 15.
30
např. Bernitz, U., The Regulation of Unfair Commercial Practices Under Ec
Directive 2005/29: New Rules and New Techniques, Hart Publishing, London
2007, str. 108.
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nemůže být označena za nekalou. „Neurčité pojmy v tomto
vymezení (zvláštní dovednosti a péče, rozumná očekávání) i
pojmy spojované s etickým hodnocením (poctivost, dobrá víra
v oblasti obchodní činnosti) naznačují opět, že v rozhodovací
praxi bude konec konců významnější interpretace tohoto textu,
než text sám. Výsledný výklad se pak nemusí příliš odlišovat od
způsobu, jakým byly v českém právu dosud interpretovány dobré
mravy hospodářské soutěže. „Zároveň může obstát leccos
z dosavadní judikatury, jež dobré mravy hospodářské soutěže
vykládá spíše jako měřítko funkčnosti soutěže, nikoliv jako
kritérium její obecněji chápané etičnosti“.“31 Dále je nutné
připomenout, že v případě určitých praktik, zejména klamání
spotřebitele, nemusí být rozpor s generální klauzulí dokazován,
protože tyto praktiky jsou považovány za nepřípustné samy o
sobě,

na rozdíl např. od české nekalé soutěže, kde každá

pojmenovaná nekalosoutěžní praktika musí být zároveň v rozporu
s generální klauzulí nekalé soutěže. Co se týká textu samotné
generální klauzule, v prvé řadě je nutno uvést, že toto stanovení
obsahuje neurčitý pojem „podstatně“. „Slovo podstatně je neurčitý
pojem par excellence a opět bude vše záležet na jeho obecnější
interpretaci a také na jeho výkladu v jednotlivých případech“.32
Nicméně je třeba zdůraznit, že požadavek podstatného narušení je
nutné naplnit pouze v případech, na která nedopadá úprava
klamavých a agresivních jednání, ani tzv. „černá listina“.

Právní doktrína si před přijetím Směrnice pokládala otázku, zda
státy, které mají vlastní generální klauzuli pro nekalé obchodní
praktiky, ji skutečně přestanou používat a nahradí ji generální
klauzulí podle Směrnice. Většina hlasů se přikláněla k tomu, že je
nutné nahradit národní generální klauzule klauzulemi dle
Směrnice. Například český zákonodárce se však rozhodl zachovat
31

Hajn P., Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o
nekalých obchodních praktikách, Obchodněprávní revue, 2009, č. 2, str. 45.
32
Hajn P., Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o
nekalých obchodních praktikách, Obchodněprávní revue, 2009, č. 2, str. 46.
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stávající generální klauzuli nekalé soutěže beze změn a vedle toho
přijal i generální klauzuli nekalých obchodních praktik – stejná
praktika tak v českém právním řádu může být posuzována
z pohledu dvou generálních klauzulí.

Malé generální klauzule.
Směrnice dále obsahuje dvě speciální, tzv. „malé“ generální
klauzule. Jde jednak o generální klauzuli obsahující obecný zákaz
klamavých obchodních praktik (články 6 a 7 Směrnice) a zákaz
agresivních obchodních praktik (články 8 a 9 Směrnice). Tyto
praktiky nemusí procházet testem „velké generální klauzule“,
protože zejména požadavek profesionální péče je v jejich případě
irelevantní,

protože

tyto

praktiky

jsou

porušením

těchto

požadavků samy o sobě. Pořadí aplikace jednotlivých institutů
zavedených Směrnicí na konkrétní obchodní praktiku by neměl
v praxi činit problémy. Podle Hanse Micklitze by se u zkoumané
praktiky mělo nejprve posoudit, zda nespadá do jedné ze
skutkových podstat nekalých praktik v příloze č. 1 Směrnice (tzv.
černé listiny nekalých praktik). Pokud tomu tak není, měla by se
posoudit z pohledu jedné z „malých“ generálních klauzulí. Pokud
by byl i tento test negativní, teprve tehdy přichází ke slovu test
„velké“ generální klauzule.

III.4. Věcný rozsah směrnice

Směrnice je v právním rámci ochrany spotřebitele obecnou právní
úpravou a uplatní se pouze, pokud konkrétní praktiku neupravuje
zcela nebo zčásti zvláštní směrnice (zejména půjde o směrnice
upravující zvláštní způsoby prodeje nebo určitého zboží33). Jak
dále stanoví čl. 3 (2) Směrnice, Směrnice nemá přímý dopad na
platnost nebo trvání smluvního vztahu. Pokud byl spotřebitel
33

Tak například má před Směrnicí přednost Směrnice č. 76/768/EEC týkající se
označování kosmetických produktů, pouze částečně se Směrnice uplatní pro
směrnici 2000/31/EC, o některých aspektech informační společnosti nebo na
Směrnici o audiovizuálních službách.
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uveden při uzavírání smlouvy v omyl (například reklamou),
nemůže se na základě Směrnice domáhat neplatnosti smlouvy, ale
k jejímu zneplatnění musí použít právní nástroje, které mu nabízí
národní právní řád (otázkou však je, jak se jednotlivý spotřebitel
může dovolat práva na základě Směrnicí harmonizované národní
úpravy, když Směrnice sama s individuálními stížnostmi
nepočítá). Z tohoto ustanovení tedy zejména plyne, že národní
úprava týkající se smluvního práva nepodléhá úplné harmonizaci.
Na tomto místě je třeba upozornit na to, že dřívější komunitární
úprava ochrany spotřebitele, zejména Směrnicí 93/13/ES, o
nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách,
dovolovala spotřebiteli dovolat se neplatnosti smlouvy na základě
odkazu na porušení implementovaného komunitárního pravidla.
Evropský zákonodárce tedy změnil postoj, když se Směrnicí již
vůbec nedotkl ustanovení národních právních řádů týkajících se
důsledků nekalých obchodních praktik na smluvní právo.

V této oblasti tedy mezi členskými státy budou nadále přetrvávat
rozdíly - například ve francouzském právu by se řada právních
vztahů vzniklých na základě nekalých obchodních praktik
upravených Směrnicí nedostala do režimu smluvního práva, ale
pouze do režimu tzv. „předsmluvního práva“. Odpovědnost za
tyto praktiky by se tedy řídila obecnou úpravou odpovědnosti za
škodu. Tento fakt je zřejmě důsledkem toho, že harmonizace
evropského smluvního práva je nadále v nedohlednu a národnímu
právnímu řádu v této oblasti je stále nutno přiznávat jistou
autonomii. Otázkou zůstává, nakolik tuto situaci může změnit
plánovaný institut Common frame of Refference.34 Směrnice je
dále omezena pouze na případy, kdy byly poškozeny ekonomické
zájmy spotřebitele (čl. 1, 2e Směrnice), tedy tehdy, pokud
spotřebitel učinil obchodní transakci, kterou by jinak neučinil (čl.
6.1. věta první, čl. 7.1. Směrnice). Jde tedy o jakousi ochranu de
34

Blíže k tomu viz. First Annual Progress Report on European Contract Law and
the Acquis Review, Komise, COM (2005) 456.
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minimis. Tento fakt bývá podrobován kritice, a to zejména
v případech, kdy k nekalé praktice dojde až po uzavření smlouvy,
například v případě, že podnikatel nedostojí svým slibům ohledně
servisu, přičemž tyto sliby nebyly primárně důvodem, proč
spotřebitel uzavřel smlouvu. Taktéž do rámce Směrnice nespadají
praktiky, které jsou proti „vkusu“ a „slušnosti“, které každý
členský stát může nadále upravovat podle svého uvážení. Jakmile
však bude tato praktika způsobilá poškodit spotřebitele, pak by
měla do rámce Směrnice spadat.

Vztah Směrnice k právu nekalé soutěže.
Zjevný však je dopad Směrnice do práva nekalé soutěže, jakkoliv
je ochrana soutěžitelů (tedy subjektů odlišných od spotřebitele)
pouze nepřímým účinkem Směrnice. Pokud nekalá praktika není
způsobilá poškodit spotřebitele, ale pouze soutěžitele35, nespadá
pod režim Směrnice, jinými slovy, Směrnice upravuje pouze
vztahy podnikatel – spotřebitel, nikoliv vztahy mezi podnikateli
(vztahy mezi soutěžiteli) – viz. též čl. 8 preambule Směrnice.
Evropský zákonodárce touto úpravou dal zcela zřejmě najevo, že
nemá zájem na harmonizaci práva nekalé soutěže. Směrnice se
však nekalé soutěže bezesporu dotýká nepřímo, a to zejména tam,
kde dochází například k vyvolání záměny s jiným soutěžitelem.
Zbývá dodat, že spotřebitelem podle Směrnice je pouze fyzická
osoba jednající jako nepodnikatel (čl. 2a Směrnice), protože
Evropský soud již dříve vyloučil možnost, že by za spotřebitele
mohla být považována i právnická osoba, která jednala mimo
rámec svého podnikání.36.

III.5. Průměrný spotřebitel podle Směrnice

35

Příkladem může být reklama, která napadá druhého soutěžitele, ale není klamavá
nebo jinak škodlivá pro spotřebitele.
36
Rozhodnutí ze dne 22.listopadu 2001 ve spojených věcech C-541/99 a C-542/99,
Cape Snc v. Idealservice Srl.
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ESD v případech týkajících se reklamy (jakož i ve sporech z práva
ochranných známek) standardně aplikuje „test průměrného
spotřebitele“37. Pohled ESD na průměrného spotřebitele se
v průběhu času vyvíjel, a to od pohledu spotřebitele jako „lehkého
debila“ až do dnešního pohledu, kdy má podle ESD průměrný
spotřebitel dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a
opatrný.

Důležitost

definice

průměrného

spotřebitele

na

komunitární úrovni tkví i v překonání dosavadní nejednotnosti
v členských státech EU. Tak například Belgická judikatura
spotřebitele pojímá pro účely jeho ochrany jako „toho nejméně
pozorného spotřebitele, který prezentované sdělení nekriticky
přijímá, a který není schopen rozlišit přehánění, nadsázku a
manipulativní sdělení,“38 italské soudy pak vůbec odmítaly
v otázce reklamy hledisko průměrného spotřebitele používat,
protože „je nemožné v každém jednotlivém případě určovat
průměrné IQ spotřebitelů, pro které byla reklama určena“39

Soud první instance tuto definici v několika svých rozhodnutích
blíže specifikoval takto: „Průměrný spotřebitel vnímá ochrannou
známku jako celek a nezkoumá různé její detaily. Navíc je třeba
vzít v úvahu, že průměrný spotřebitel má pouze výjimečně
možnost srovnávat různé ochranné známky, naopak je třeba vzít
v úvahu, že důvěřuje v nedokonalou vzpomínku, kterou má na
tuto druhou známku. Je také třeba počítat s tím, že míra
pozornosti spotřebitele se mění v závislosti na příslušné kategorii
zboží a služeb“.40 Je samozřejmé, že pokud reklama cílí pouze na
určitou skupinu spotřebitelů, aplikuje se test průměrného
spotřebitele pouze na tuto skupinu, což se týká zejména

37

Poprvé ve věci C-210/96 Gut Springenheide (1998) ECR I-04657, další
významná rozhodnutí viz. C-220/98 Estee Lauder (2000) ECR – I-00117; C-99/01
Linhart (2002) ECR I-09375.
38
Belgický Cour de Cassation ve věci Saint Brice (2000).
39
TAR Lazion, rozhodnutí č. 2281 z 27.6.1998.
40
Spojené věci T-183/02 a T-184/02 El Corte Ingles (2004) ECR II-00965.
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znevýhodněných skupin (dětí, důchodců apod.)41 – pokud však
reklama míří na všechny skupiny spotřebitelů, může aplikace testu
průměrného spotřebitele poškodit ty méně rozumově vybavené –
snáze se totiž ocitnou mimo kategorii průměrného spotřebitele a
nebudou proto požívat ochrany Směrnicí. „Normativní model
evropského spotřebitele vychází z toho, jak by se spotřebitel
chovat měl, oproti dosavadnímu modelu empirickému, který se
snažil postihnout skutečné spotřebitelské chování. Nové pojetí
spotřebitele zjednodušilo dokazování ve sporech z nekalé soutěže
(omezilo důkazy, jež byly založeny na sociologickém dotazování
spotřebitelů), nezvýšilo však intenzitu jejich ochrany. Někdy
vedlo k důsledkům spíše opačným – umožnilo uplatněné
spotřebitelské nároky zamítnout s odůvodněním, že spotřebitel
měl být pozornější, obezřetnější, vyspělejší. Směrnice 2005/29/ES
v zásadě

převzala

normativní

model

spotřebitele“42

Není

překvapením, že Směrnice definici ESD průměrného spotřebitele
převzala (viz bod 18 preambule), pouze k ní dodala dovětek „s
ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory.“

Zvláštní ochrana je přitom zaměřena na zranitelné skupiny
spotřebitelů. Směrnice v poslední větě bodu 18 přitom stanoví, že
„pojem průměrného spotřebitele není statistickým pojmem. Pro
stanovení typické reakce průměrného spotřebitele v daném
případě budou muset vnitrostátní soudy a orgány vycházet z
vlastního úsudku, s přihlédnutím k judikatuře Soudního dvora.“

„Z citovaného textu je zřejmé, že stupeň ochrany spotřebitelů
bude do značné míry záviset na tom, co soudy a jiné orgány
budou pokládat za typickou reakci průměrného spotřebitele. Platí
to tím spíše, že směrnice počítá zejména s vlastním úsudkem
41

Blíže k tomu Wilhelmsson T., „The informed Consumer v the Vulnerable
Consumer in European Commercial practicies law – a comment (2006) 1
Yearbook of Consumer Law 211.
42
Hajn P., „Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o
nekalých obchodních praktikách“ Obchodněprávní revue 2/2009, str. 44.
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vnitrostátních soudů a činí to tónem značně autoritativním (budou
muset). Dost se tak relativizuje jeden ze zmíněných účelů
Směrnice 2005/29/ES – dosáhnout vysoké společné úrovně
ochrany spotřebitele. Až další vývoj judikatury ukáže, za jak
informované, pozorné, ostražité budou vnitrostátní soudy pokládat
své krajany.“43 „Na základě právě uvedeného vyplývá, že při
posuzování průměrného spotřebitele bude vždy třeba přihlédnout
k národním specifikům. Průměrný evropský spotřebitel je fikce“.44

Kritika pojetí průměrného spotřebitele.
Část právní vědy však současné pojetí průměrného spotřebitele
kritizuje. „Dnešní pojetí průměrného spotřebitele přeceňuje jeho
rozumové a volní schopnosti a počítá s tím, že se k němu
dostávají všechny relevantní informace“.45 S tímto názorem
souhlasím. I spotřebitel, který je rozumově a mírou své zkušenosti
nadprůměrně vybaven, nemá šanci dostat se k relevantní
informaci (např. zejména proto, že není veřejně přístupná a
podnikatel ji zamlčí), ačkoliv, podle Směrnice se předpokládá, že
má mít dostatek informací. Soudy a jiné orgány tedy zákonitě
musí každý případ posuzovat zvlášť, čímž se oslabuje sjednocující
funkce definice na komunitární úrovni. Jsem toho názoru, že
definici

průměrného

spotřebitele

ve

Směrnici

(jakkoliv

nezpochybňuji její roli) lze relevantně použít pouze jen jako
jakýsi

pokyn

národnímu

soudci,

aby

neměl

tendenci

spotřebitelovy schopnosti podceňovat.

Exkurz: vývoj pojmu „průměrný spotřebitel“ v judikatuře ESD.
Rozhodnutí ESD postupně zpřesňovala a zvyšovala požadavky na
spotřebitelovu pozornost a postupně mu ukládala povinnost
vyvinout vlastní iniciativu k získání potřebných informací o
43

Hajn P., „Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o
nekalých obchodních praktikách“ Obchodněprávní revue 2/2009, str. 45.
44
Bernitz U., The Regulation of Unfair Commercial Practices Under Ec Directive
2005/29: New Rules and New Techniques, Hart Publishing, London 2007, str. 41.
45
Např. Goyens M., „A practitioner´s view“ (1993) 16 Journal of Consumer Policy
375 – 385.
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obchodní transakci. Judikatura ESD mimo jiné ukazuje na to, že
ESD

zaujímá

postoj

podporující

spíše

soutěžitele

a

při

posuzování, zda praktika je způsobilá mást spotřebitele, nemá
příliš přísné požadavky.46
Podstatou věci Walther Rau v. De Smedt47 byl fakt, že belgické
právo předepisovalo výrobcům margarínu povinnost dodávat
margarín v kostkách určitého tvaru a objemu, aby byl margarín na
prvý pohled odlišitelný od másla. Tato specifika tedy byla
výraznou překážkou dovozu jak másla, tak margarínu do Belgie.
ESD se ve věci vyjádřil tak, že právní normy určené k odlišení
másla od margarínu jsou sice v principu ospravedlnitelné,
nicméně spotřebitelé mohou být stejně účinně chráněni jinými
způsoby, například potiskem či nálepkami, což méně omezuje
volný pohyb zboží. Již zde tedy ESD od spotřebitele vyžadoval,
aby vynaložil jisté kontrolní úsilí ke zjištění, co a z jakého zdroje
kupuje, přestože má již zažité jisté očekávání.
Ve věci Pall v. Dahlhausen48 šel ESD v požadavcích na
spotřebitele

ještě

dál.

Zahraniční

zboží

bylo

označeno

známkoprávní značkou R, i když známkoprávně bylo chráněno v
zemi původu, nikoliv však v zemi určení. ESD dospěl k závěru, že
pokud spotřebitel přikládá této skutečnosti zásadní význam, může
v zemi určení nahlédnout do rejstříku ochranných známek, aby
zjistil, zda i v jeho zemi je zboží chráněno ochrannou známkou.
Ve věci Piageme v. Peeters49 ESD rozhodl, že cizojazyčná etiketa
na zboží je pro spotřebitele dostatečná k poskytnutí relevantních
informací, pokud se jedná o všeobecně známý jazyk a podstatná
informace byla spotřebiteli poskytnuta v jeho jazyce. Zde tedy
46

Bernitz U., The Regulation of Unfair Commercial Practices Under Ec Directive
2005/29: New Rules and New Techniques, Hart Publishing, London 2007, str. 39.
47
[1982] ECR 3961.
48
[1990] ECR I-4827.
49
[1991] ECR I-2971.
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ESD mimo jiné kladl na spotřebitele povinnost čerpat z různých
informačních zdrojů
Další důležité rozhodnutí ESD bylo rozhodnutí ve věci Nissan50,
která se týkala paralelních importů automobilů dané značky. Ty
byly do Francie dováženy z Belgie, přičemž v reklamě byla
zdůrazňována jejich nižší cena. Nebylo však již uvedeno, že
automobily mají nižší výbavu, užší okruh prodejních služeb a
menší záruku. ESD uplatnil stanovisko, že u předmětů vyšší
hodnoty se předpokládá zvýšená spotřebitelská pozornost. Pokud
tedy rozumný spotřebitel uvidí reklamu na osobní automobil,
která láká nízkou cenou, nepřiměje jej tato reklama k impulsivní
koupi bez předchozího kritického prověření nabídky a srovnání s
konkurencí.

Ve věci Verband Sozialer Wettbewerb Ev v. Estée Lauder
Cosmetics

GmbH51

se

ESD

zabýval

možným

klamavým

významem slova Clinique použitého v reklamě na kosmetický
výrobek. Označení „klinika“ je totiž v Německu vyhrazeno pro
lékařské zařízení univerzitního typu a při jiném jeho použití je mu
přisuzován klamavý charakter. ESD dospěl k závěru, že vzhledem
ke skutečnosti, že výrobky byly, s výjimkou označení „clinique“ v
názvu, prezentovány jako kosmetické výrobky, nikoliv jako léky,
a že se prodávaly v obchodech a nikoliv v lékárnách, použití slova
„Clinique“ nečiní z tohoto výrazu natolik zavádějící pojem, že by
bylo nutné jeho používání na obdobných výrobcích zakázat.

Na druhou stranu je nutné zmínit i rozhodnutí ESD ve věci Buet et
Educational Business Services (EBS) v. Ministere Publique52, v
kterém byla schopnost průměrného spotřebitele definována
negativně. Francouzská obchodní společnost nabízela materiály k

50

[1992] C-373/90.
[1994] C-315/92.
52
[1989] C-. 382/87.
51

55

výuce

angličtiny

používala

metodou

přehnaná

podomního

tvrzení.

ESD

obchodu,
vyjádřil

přičemž

názor,

že

pravděpodobní zákazníci uvedených výukových materiálů trpí
určitým vzdělávacím deficitem a chtějí ho vyrovnat. To je činí
zvlášť bezbrannými proti přesvědčování, že koupí těchto
vzdělávacích materiálů si zlepší své pracovní vyhlídky.

III.6. Reklamní nadsázka podle Směrnice

Směrnice ve svém čl. 5 (3) definuje pojem reklamní nadsázka
(resp. doslova „zveličená prohlášení“) jako běžné a oprávněné
reklamní praktiky zveličených prohlášení nebo prohlášení, která
nejsou míněna doslovně. Petr Hajn poukazuje na to, že institut
reklamní nadsázky je nevhodně upraven v ustanovení obsahujícím
ochranu specifických skupin spotřebitelů. Speciálně ve vztahu
k některým zranitelným skupinám spotřebitelů (děti, osoby trpící
duševní

slabostí)

se

s ním

však

musí

zacházet

značně

rezervovaně.“53 Alespoň v českém akademickém prostředí již
však byl obsah tohoto institutu dostatečně vyprofilován, význam
implementované komunitární úpravy tedy není příliš velký. Zbývá
dodat, že i při posuzování reklamní nadsázky je třeba rozlišovat
odlišné sociální, kulturní a jazykové faktory toho kterého
členského státu. Na druhou stranu je ale nutné zdůraznit, že fakt,
že reklama byla v jednom členském státě vysílána, aniž by se
jakkoliv dotkla zájmů spotřebitelů, je jedním z nejvýraznějších
faktorů, který je třeba vzít na vědomí při posuzování této reklamy
v jiném členském státě.

III.7. Posílení úlohy samoregulace v členských státech

Z čl. 6 odst. 2 písm. b) Směrnice vyplývá, že nekalou obchodní
praktikou podle Směrnice je i jednání, které sice není v rozporu
53

Hajn P.,: Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o
nekalých obchodních praktikách“ Obchodněprávní revue 2/2009, str. 45.
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se zákonem nebo Směrnicí, které je však zakázáno v národních
samoregulačních kodexech. To však pouze za podmínky, že se
podnikatel k dodržování kodexu zavázal a dále musí skutečnost,
že je vázán kodexem, oznamovat přímo v obchodní praktice. Z
toho by ovšem vyplynulo, že například porušení ustanovení
Kodexu Rady pro reklamu by mohlo být považováno za nekalou
obchodní praktiku a k ochraně před touto praktikou by tedy bylo
možné uplatnit i zákonné nástroje. To by bylo obzvláště zajímavé
například vzhledem k propracované a poměrně přísné úpravě
skryté nebo klamavé reklamy v Etickém kodexu. Vzhledem
k výše uvedeným podmínkám je však tato možnost spíše
teoretická a uplatní se spíše u jiných, než reklamních kodexů. Je
těžké si například představit, že by zadavatel nebo šiřitel reklamy
přímo v reklamě uváděl, že je vázán Kodexem Rady pro reklamu.
Přesto

může

být

ustanovení

Směrnice

týkající

se

role

samoregulačních kodexů něčím přínosné i pro oblast reklamy –
existence porušení Kodexu Rady pro reklamu může být důležité
při posuzování „testu nekalosti“ podle Směrnice, tedy při
zjišťování, zda byla praktika obchodníka nekalá. „Čím širší je
podpora a užití kodexu, tím silnější je předpoklad, že jeho
ustanovení

jsou

právě

oním

očekávaným

standardem

profesionální péče podle generální klauzule. Užití kodexu by
proto mohlo být analogicky rozšířeno i na subjekty, které se
k jeho dodržování nezavázaly. Toto pravidlo je však nutné
nevykládat příliš přísně, aby kodexy neměly protisoutěžní
efekt.“54 Vzhledem k tomu, že Kodex reklamy i činnost Arbitrážní
komise Rady pro reklamu v ČR má velký dopad v praxi a pravidla
Kodexu jsou široce dodržována, právě v ČR může být Kodex
přímým vodítkem i pro zákonnou úpravu – vzrostla by tedy jeho
důležitost.
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Geraint, H. in Howells, G., Micklitz, H., Wilhelmsson, T.: European Fair
Trading Law – The Unfair Commercial Practices Directive, Ashgate Publishing
Company 2006, str. 210.
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III.8. Požadavek maximální harmonizace Směrnice do
národního právního řádu

Směrnice vyžaduje od členských států plnou harmonizaci, a to
právě za účelem důsledného sjednocení předmětné úpravy, kdy by
měl být vyloučen stav, že jeden z členských států bude mít
přísnější národní úpravu55. To znamená, že pokud členské státy
měly před přijetím Směrnice přísnější úpravu, po přijetí Směrnice
musí tuto úpravu vypustit (mezi tyto přísnější zákazy, které
musely být vypuštěny, patří např. zákaz prodeje pod cenou,
používání kuponů atd.). Je však třeba přihlédnout k přechodnému
období, které je čl. 3.5. Směrnice stanoveno na šest let počínaje
12. červnem 2007. Aplikace tohoto přechodného období je
podmíněna dvěma podmínkami: vztahuje se pouze na přísnější
národní úpravu a tato úprava musí být výsledkem předchozích
implementací

evropských

směrnic

v režimu

minimální

harmonizace (tzn. například Směrnice týkající se klamavé
reklamy). Přechodné období se navíc týká pouze stávající úpravy,
pro dobu přechodného období nelze přijmout změněnou nebo
novou úpravu. Členský stát je navíc povinen Komisi oznámit, jaká
ustanovení zahrnuje do přechodného období – čl. 3-6 Směrnice.
Podle Hanse Micklitze je však tento článek nutné vykládat šířeji –
tedy tak, že členský stát je povinen Komisi oznámit jakýkoliv
případ, kdy došlo k aplikaci dotčené národní úpravy, a to ať
příslušným orgánem, nebo soudem. Takový výklad by ovšem
Komisi zahltil stovkami oznámeními.

Text Směrnice nicméně dává neurčitou možnost přechodné
období dále prodlužovat, a to na základě rozhodnutí Komise při
revizi Směrnice podle jejího čl. 18, což možná v budoucnu
55

Zdá se, že jde o výrazný posun v evropském právu; dosud směrnice pouze
určovaly rámec, jehož má být dosaženo, přičemž členské mohly přijmout i
přísnější úpravu – tento princip minimální harmonizace dosud přetrvává například
u spotřebitelského smluvního práva a podle principu minimální harmonizace byla
implementována i Směrnice o klamavé reklamě; naproti tomu Směrnice o
srovnávací reklamě již stála na principu maximální harmonizace.
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způsobí silné kontroverze a tlaky ze strany členských států. Dále
je na místě se domnívat, že i po úspěšné a úplné implementaci
Směrnice do národních právních řádů bude docházet k situaci, kdy
tatáž reklama bude posuzována v každém státě jinak. Zřejmě bude
třeba, abychom měli dostatečný počet rozhodnutí ESD, ke
kterému budou národní soudy vznášet předběžné otázky, abychom
v této věci dosáhli jistoty. 56 Množí se tudíž názory, že na úplnou
harmonizaci v této oblasti dosud neuzrál čas a jde spíše o
politickou otázku, než o právní nutnost.57 Dále je namístě se
domnívat, že národní soudy (včetně toho českého) budou muset
začít používat pojmy zavedené Směrnicí, jako je například
“profesionální péče“, na což mnohdy nejsou připraveny. Nutno
dále dodat, že požadavek úplné harmonizace Směrnice je
v rozporu s navrhovaným Nařízením o propagaci prodeje na
vnitřním trhu58, který s možností, že státy přijmou nebo zachovají
přísnější národní úpravu, počítá. Toto nařízení však bude ve
vztahu ke Směrnicí speciální normou, protože bude upravovat jen
některé specifické oblasti, i když se jistě v několika ohledech
budou obě normy překrývat. Osud Nařízení je však v současné
době velmi nejistý, protože Evropská komise zvažuje, že návrh
Nařízení stáhne.59

Dále je třeba si uvědomit, že Směrnice upravuje pouze vztahy
podnikatel - spotřebitel. Z toho plyne, že požadavek maximální
harmonizace se vztahuje jen na tyto vztahy. Nastává tedy absurdní
situace, kdy ostatním soutěžitelům (podnikatelům) může národní
právní řád zajistit větší ochranu, zatímco spotřebitelům nikoliv.
Navíc lze říci, že ESD při rozhodování o obchodních praktikách
vůbec nerozlišuje zda se jedná vztah mezi soutěžiteli nebo
nikoliv, a staví na stejnou roveň zájem na ochraně poctivých
56

Bernitz, U., The Regulation of Unfair Commercial Practices Under Ec Directive
2005/29: New Rules and New Techniques, Hart Publishing, London 2007, str. 44.
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obchodních vztahů a na ochraně spotřebitele. Požadavek
maximální harmonizace způsobuje i další nejasnosti. Tak
například čl. 7 odst. 3 Směrnice ukládá podnikateli, aby při
propagaci svého výrobku nebo služby poskytl spotřebiteli jejich
hlavní charakteristiku. Zůstává tedy na uvážení členských států,
jaký dají obsah tomuto pojmu – a v tomto rámci tedy mohou
přijmout i přísnější úpravu, než ostatní členské státy. Je na místě
se domnívat, že podobné otázky budou nadále přibývat.

III.9. Implementace Směrnice do českého právního řádu,
rozsáhlé novelizace reklamních zákonů

Jak konstatovala studie British Institute of International and
Comparative Law týkající se průběhu a dopadu implementace
Směrnice do národních právních řádů nových členských států60,
žádný z nich by neměl mít problémy při její implementaci (na
rozdíl například od Velké Británie, která dosud neznala koncept
generální klauzule). Kapitola zprávy týkající se České republiky
pouze konstatuje, že ČR bude muset novelizovat řadu zákonů a že
na základě nově přijaté Koncepce spotřebitelské politiky
Ministerstva průmyslu a obchodu pro rok 2006-201061 bude spíše
existovat tendence implementovat ustanovení Směrnice do
Zákona o ochraně spotřebitele (jak se také skutečně stalo).

Ustanovení

Směrnice

byly

do

českého

právního

řádu

implementovány z. č. 36/2008 Sb., který novelizuje Zákon o
ochraně spotřebitele, Zákon o regulaci reklamy, Zákon o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a Obchodní
zákoník. Rozsáhlá novelizace se však dotkla pouze prvně
60

Ke studii týkající se průběhu a dopadu implementace Směrnice do národních
právních řádů nových členských států viz. British Institute of International and
Comparative Law „Unfair Commercial Practices. An analysis of the Existing
National Laws on Unfair Commercial Practicies between Busines and Consumers
in the New Member States“.
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zmíněného zákona. Změnami však prošel i Zákon o regulaci
reklamy, z kterého byl například vypuštěn pojem „klamání“. Více
než rok diskutované problematické ustanovení upravující tzv.
„zvláštní nabídky“ bylo z tohoto zákona zcela vypuštěno, což jistě
obchodníci přivítali. Úpravu tzv. „zvláštní nabídky“ nahradil
zákaz „vábivé reklamy“ v Zákoně o ochraně spotřebitele. To, zdali je obchodník schopen uspokojit poptávku související s jeho
reklamou na určitý druh zboží v „akci“ se nyní posuzuje zejména
z pohledu nabízené ceny, povahy výrobku či služby a rozsahu
reklamy. Dílčím závěrem lze říci, že český zákonodárce promarnil
výzvu k rekodifikaci české právní úpravy reklamy do jediného
zákona, kterou před něj postavila nutnost maximální harmonizace
Směrnice.

III.10. Klamavá, srovnávací a skrytá reklama podle Směrnice

Při výkladu o Směrnici se podrobně zaměřím pouze na ta
ustanovení, jež se přímo týkají studované problematiky – jde
zejména o čl. 5 a 6 Směrnice upravující klamavé obchodní
praktiky. Část Směrnice týkající se agresivních obchodních
praktik jde mimo rámec studované problematiky, snad s výjimkou
možnosti posuzovat jako agresivní některé nové marketingové
techniky popsané v části o české úpravě skryté reklamy.
Směrnice

reguluje

obchodní

praktiky

podnikatelů

vůči

spotřebitelům. Pojem „obchodní praktiky“ je potom článkem 2d
Směrnice definován jako „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.“

Klamavá reklama.
Klamavá reklama bude patřit do výčtu klamavých obchodních
praktik, protože bezesporu naplní „malou“ generální klauzuli
klamavých praktik týkající se klamavých jednání, resp. bude její
61

nejčastější skutkovou podstatou. Definice klamavých jednání je
vtělena do čl. 6 Směrnice. Toto ustanovení obsahuje jednak v 1.
odstavci poměrně podrobnou definici samotných klamavých
jednání:
Obchodní praktika je považována za klamavou, pokud obsahuje
nesprávné informace, a je tedy nepravdivá, nebo pokud jakýmkoli
způsobem, včetně celkového předvedení, uvádí nebo je schopná
uvést průměrného spotřebitele v omyl ve vztahu k jednomu nebo k
více z níže uvedených bodů, i když informace jsou věcně správné,
což v obou případech vede nebo může vést k rozhodnutí
spotřebitele o obchodní transakci, které by jinak neučinil.
V dalších bodech tohoto odstavce následuje podrobný výčet bodů,
ke kterým se klamavá praktika může vztahovat. Další případy,
kdy bude obchodní praktika považována za klamavou jsou dále
uvedeny v bodě

2 čl. 6 Směrnice. Tato ustanovení byla

podrobena kritice, spočívající zejména v tom, že použité
formulace jsou příliš přísné, když se zdají zapovídat jakoukoliv
nepravdivou informaci (a tím v podstatě i obvyklé reklamní
přehánění) a dále když postihují „jakýkoliv způsob, jímž by
spotřebitel mohl být uveden v omyl“. Přísnost ustanovení
změkčuje další kritérium nezbytné pro naplnění skutkové podstaty
klamavé obchodní praktiky, tedy požadavek, aby klamavé sdělení
vedlo nebo mohlo vést k rozhodnutí spotřebitele o obchodní
transakci, kterou by jinak neučinil. „Taková sonda do hlubin
spotřebitelova myšlení bude ovšem obtížná. Neurčitost výrazu
„jakýmkoliv způsobem“ z úvodní části čl. 6 je pak korigována
(možná až příliš a zbytečně) taxativním výčtem okolností, jichž se
obchodníkova klamavá informace může týkat.“62
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Hajn P., „Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o
nekalých obchodních praktikách“ Obchodněprávní revue 2/2009, str. 46.
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Z článku 6 Směrnice skutečně vyplývá, že výčet klamavých
praktik je taxativní63. Pak je ale třeba upozornit na fakt, že některé
příklady klamavých praktik podle přílohy I Směrnice (tzv. černé
litiny) by se do žádné z těchto kategorií nevešly. Výčet kategorií
v čl. 6 se proto jeví jako neurčitý a zbytečný, a to i vzhledem ke
generální klauzuli, která postihuje praktiky, které by se případně
nevešly do „malé“ generální klauzule klamavých praktik.
Otázkou je, zda se požadavek maximální harmonizace Směrnice
vztahuje například i na přísnější ustanovení národního řádu, které
se týká klamavých údajů o léčivech (například týkající se účinků
léčiv). Jde o otázku veřejného zdraví, která jde pochopitelně
mimo Směrnici, nebo jde o jednu z pojmenovaných podstat „černé
listiny“, čl. 17 (tedy jde o „nepravdivé tvrzení, že produkt může
vyléčit nemoci, poruchu nebo tělesné postižení“)?64 Negativní
odpověď dává stávající judikatura ESD. Jasně to vyjádřil např.
generální advokát Geelhoed ve věci Estee Lauder65: „požadavek,
aby spotřebitelé nebyli klamání není podle mého názoru spojen
s ochranou veřejného zdraví, ale spíše s ochranou spotřebitele a
poctivosti obchodu“.

Úprava klamavých opomenutí.
Klamavá opomenutí jsou upravena v čl. 7 Směrnice. Opomenutí
(nebo nejednoznačné, nesrozumitelné sdělení) se týká závažných
informací, které průměrný spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí o
obchodní transakci. Z textu čl. 7 Směrnice výslovně nevyplývá,
zda klamavým opomenutím je i skryté nebo nejasné poskytnutí
informace – např. právě poskytnutí informace v reklamě malým
písmem nebo malým nebo rychle běžícím titulkem. Co se týká
63
Wilhelmsson, T. in Howells, G., Micklitz, H., Wilhelmsson, T. European Fair
Trading Law – The Unfair Commercial Practices Directive, Ashgate Publishing
Company 2006, str. 139.
64
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na přípravek, který slibuje opětovný růst vlasů na plešaté hlavě, ale tohoto účinku
nedosahuje – COM (2003) 356 final 10.
65
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Company 2006, str. 139.
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nejasné informace, bude vždy záležet na výsledku testu
průměrného spotřebitele. Například Petr Hajn má obavu, že na
základě ustanovení tohoto odstavce „mohou být snižovány nároky
na úplnost obchodníkových informací (zvláště to platí pro
reklamu televizní a na billboardech), protože doplňková aktivita
v získávání informací se evidentně očekává od spotřebitele. Ve
svých důsledcích to snadno může vést ke snížení spotřebitelovy
ochrany“66 Nejdůležitější je však požadavek na úplnou informaci
o ceně – např. někteří autoři soudí, že nekalá je často používaná
praktika, kdy jedna cena je vyvedena v záhlaví nebo v hlavní části
reklamy, a informace o dodatečných částech ceny je uvedena
malým písmem.67

Srovnávací reklama.
Srovnávací reklama není Směrnicí přímo dotčena, jak ostatně
uvádí bod 6 preambule Směrnice: tato směrnice se rovněž
nevztahuje na ustanovení směrnice 84/450/EHS o reklamě, která
je klamavá pro podniky, avšak není klamavá pro spotřebitele, a o
srovnávací reklamě, ani jí uvedená ustanovení nejsou dotčena.
Snad jen úprava čl. 6 (2a) Směrnice možná nadbytečně uvádí, že
srovnávací reklama nesmí spotřebitele klamat tak, že by mohl
zaměnit výrobek nebo službu jiného soutěžitele.

Skrytá reklama.
Skrytá reklama byla definovaná již v Zelené knize ochrany
spotřebitele jako „reklamní praktika, která v tištěných médiích
podrývá tradiční rozdělení mezi redakčním obsahem a reklamou –
např. sponzorování webové stránky, doporučení, recenze“.68
Skrytá reklama je v Zelené knize výslovně uvedena jako problém,
který by si měl vyžádat zájem evropského zákonodárce. To se
66

Hajn, P., „Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o
nekalých obchodních praktikách“ Obchodněprávní revue 2/2009, str. 46.
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však stalo zatím jen částečně. Skrytou reklamu náznakově
upravuje čl. 7 odst. 2 Směrnice – nekalou je praktika, u které
obchodník „neuvede obchodní záměr obchodní praktiky, není-li
patrný ze souvislosti a pokud vede nebo může vést k rozhodnutí
spotřebitele o obchodní transakci, které by jinak neučinil“. Skrytá
reklama je dále rámcově upravena v bodě 11 „černé listiny“ takto:
„Nekalou je praktika spočívající ve „využití prostoru ve
sdělovacích prostředcích k propagaci produktu, za kterou
obchodník zaplatil, aniž by to byl spotřebitel schopen z obsahu,
obrázků nebo zvuků jednoznačně poznat. (Placená reklama ve
formě novinových článků, advertorial). Tím není dotčena
směrnice 89/552/EHS69“

Tato definice je podle mého názoru přesná, až na dvě výtky.
Jednak si evropský zákonodárce opět neodpustil zbytečný
demonstrativní (nebo snad taxativní?) výčet, který je evidentně
omezen pouze na skrytou reklamu v tištěných médiích. Dále, a to
považuji za závažnější, kvůli užití části věty „za kterou obchodník
zaplatil“ bude vždy třeba prokázat poskytnutí úplaty, což není
většinou možné. Zajímavý je dále bod 6 preambule Směrnice,
který uvádí, že „tato směrnice se rovněž nedotýká uznávaných
reklamních

a

obchodních

praktik,

například

oprávněného

umístění produktu (...) které mohou oprávněně ovlivnit vnímání
produktu spotřebiteli a ovlivnit jejich chování, aniž by byla
narušena jejich schopnost učinit informované rozhodnutí“ „Je
však třeba dodat, že product placement bude spadat mezi nekalé
obchodní praktiky, a to v okamžiku, kdy bude mít negativní vliv
na spotřebitelovu schopnost činit informovaná rozhodnutí“.70 Je
zajímavé, že Směrnice zavedla jakýsi

„legitimní product

placement“, a to ještě v době, kdy byl product placement ve
69

Tedy Směrnice o audiovizuálních službách (bývalá Směrnice Televize bez
hranic).
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Thomas Wilhelmsson in Howells G., Micklitz H., Wilhelmsson T.: European
Fair Trading Law – The Unfair Commercial Practices Directive, Ashgate
Publishing Company 2006, str. 56.
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většině členských států dosud zakázán (tedy před přijetím
Směrnice o audiovizuálních službách).

III.11. Vztah Směrnice a Směrnice o klamavé a srovnávací
reklamě ve vztahu ke klamavé a srovnávací reklamě

Klamavá a srovnávací reklama jsou upraveny jak Směrnicí, tak
úpravou klamavé a úpravou srovnávací reklamy ve Směrnici o
klamavé a srovnávací reklamě. Jejich vztah lze shrnout takto:
Směrnice o nekalých obchodních praktikách upravuje všechny
vztahy podnikatel - spotřebitel, které vzniknou na základě
klamavé reklamy (pokud je klamavá reklama způsobilá dotknout
se zájmů spotřebitele); ustanovení o klamavé reklamě ve Směrnici
o klamavé a srovnávací reklamě se použijí pouze pro vztahy mezi
podnikateli; ustanovení o srovnávací reklamě ve Směrnici o
klamavé a srovnávací reklamě se budou i nadále aplikovat pro
všechny vztahy.

III.12. „Černá listina“ klamavých a agresivních praktik

Příloha č. 1 ke Směrnici obsahuje taxativní seznam praktik, které
jsou za všech okolností považovány za nekalé. Tento seznam bývá
označován jako „černá listina“. Jeho přijetí právní doktrínou je
však vlažné, až kritické. „Zatímco původním záměrem bylo
umístit do „černé listiny“ pouze několik základních a jasně
formulovaných nekalých praktik, výsledkem je dlouhý seznam
nejasných a zastřených příkladů. Přijetí tohoto seznamu rozhodně
nenaplňuje volání po menší míře regulace trhu. Černá listina svou
doslovností navíc do jisté míry oslabuje účinek generální
klauzule.“71 „Přestože jsou nekalé praktiky umístěny do dvou
kapitol – klamavé a agresivní praktiky – není zcela jasné, zda jsou
veškeré praktiky umístěny ve správné kapitole, nebo dokonce zda
71
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je lze vůbec označit za nekalé. Některé praktiky jsou pouze
nevhodné a evidentně byly upraveny bez zřejmého úmyslu zajistit
jejich efektivní zákaz“72 Naproti tomu např. Petr Hajn tak kritický
není: „V řadě členských států nejde o novou přísnost – jednání
uvedená v černé listině již zde byla dlouhodobě součástí tzv.
soudcovských skutkových podstat nekalé soutěže tak, jak byly
vytvořena judikaturou. V nových přístupových zemích (včetně
země naší) má černá listina nepochybně instruktivní význam
zvláště pro praxi správních orgánů, i když některé dnes „per se“
zakázané

praktiky

postihovány.“

již

byly

správními

orgány

a

soudy
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Vztah „černé listiny“ a předcházejících ustanovení Směrnice je
takový, že pokud není konkrétní praktika uvedená v „černé
listině“, musí buď naplnit znaky nekalé praktiky podle čl. 5
Směrnice (generální klauzule), nebo podle „malé“ generální
klauzule klamavých (čl. 6) či agresivních praktik (čl. 7). „Lidská
kreativita si vždy najde příležitost, jak i „per se“ zákazy a
podrobnější úpravy klamavých a agresivních praktik obcházet.
Pak bude přicházet v úvahu takzvaná „induktivní metoda
rozhodování“ – jestliže nebude možné aplikovat ani černou listinu
(která musí být jako výjimečné opatření vykládána restriktivně),
ani úpravu klamavých či agresivních praktik, přijde v úvahu
aplikace generální klauzule v čl. 5 odst. 1-3 směrnice. Pak se
ovšem bude muset posuzovat, zda sporná praktika podstatně
narušuje nebo je schopna podstatně narušit ekonomické chování
průměrného spotřebitele nebo průměrného člena zvlášť vymezené
skupiny spotřebitelů. Takové posuzování na základě textu a
možná i účelu směrnice by ovšem v řadě případů vedlo k oslabení
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ochrany spotřebitele alespoň v některých členských státech.“74
„Černá listina“ je pojímána jako taxativní výčet nekalých praktik,
přičemž novou praktiku lze doplnit pouze novelizací Směrnice
(ačkoliv někteří autoři se domnívají, že obchodní praktiku může
do černé listiny zahrnout i ESD75).

III.13. Přeshraniční vynucení práva dle Směrnice

Z textu Směrnice je zřejmé, že Evropská komise předpokládá, že
ustanovení Směrnice budou vynucována normami správního nebo
trestního práva. V evropském kontextu je však třeba vyřešit
problém přeshraničního vynucení práva. Směrnice sama o sobě
nerozšiřuje možnost přeshraničního vynucení. Je proto třeba i
nadále dávat Směrnici do souvislostí se Směrnicí č. 98/27/ES, o
předběžných opatřeních, ale zejména s Nařízením č. 2006/2004, o
spolupráci při ochraně spotřebitele. Směrnice č. 98/27/ES
upravuje vymáhání práva na základě všech směrnic týkající se
práv spotřebitelů a klade hlavní důraz na spotřebitelské
organizace76, když „soukromé“ organizace jsou z možnosti
vynutit si právo v jiném členském státě téměř vyloučeny. 77 Je
však třeba říct, že Směrnice 98/27/ES dosud nemá téměř žádný
praktický dopad, o čemž vypovídá i fakt, že až v nedávné době
bylo vydáno vůbec první „přeshraniční“ předběžné opatření ve
věci nekalé soutěže. Konkrétně je vydal Bruselský odvolací soud
na žádost britské Office of Fair Traiding ve věci Duchesne.78
(Duchesne je obchodní společnost se sídlem v Belgii, která mimo
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jiné ve Velké Británii propagovala svůj zásilkový obchod, a to
prostřednictvím reklamy zasílané britským spotřebitelům poštou.
Zajímavé na tomto případu je mimo jiné to, že belgický soud při
posuzování průměrného spotřebitele uvedl, že belgický a britský
průměrný spotřebitel jsou totožní (ačkoliv Duchesne tvrdil, že
britský spotřebitel je zdatnější). Od Nařízení 2006/2004 si lze
slibovat více, protože iniciativu k přeshraniční žalobě svěřuje
(existujícím) kompetentním státním orgánům, které mají na
principu vzájemnosti právo vymáhat nároky79. Nařízení dále
stanoví minimální soubor pravomocí, kterými musí vymáhací
orgán disponovat. Je však nutné doplnit, že Nařízení neupravuje
otázku vymáhání náhrady škody. Lze tedy shrnout, že existuje
zjevná

snaha

evropského

zákonodárce

o

sjednocení

přeshraničního vynucení, a to prostřednictvím kompetentních
státních organizací. Tyto organizace jsou uvedeny v seznamu,
který vydává Komise.80 Otázkou však zůstává, zda bude Nařízení
2006/2004 efektivní, a zda nebude třeba podniknout ještě další
nutný krok, jako jsou kolektivní žaloby na náhradu škody. 81
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Vzorem pro tuto úpravu byla síť kompetentních orgánů International Marketing
Supervision Network vytvořená v rámci zemí OECD.
80
Poslední aktualizace i pro nové členské státy EU viz. (2006) OJ C 39/2.
81
Bernitz U., The Regulation of Unfair Commercial Practices Under Ec Directive
2005/29: New Rules and New Techniques, Hart Publishing, London 2007, str. 237.

69

Kapitola IV.
Směrnice Rady 89/552/ES ve znění Směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2007/65/ES
(Směrnice o audiovizuálních službách )
IV.1. Základní úprava skryté reklamy v audiovizuálním
vysílání

Směrnice o audiovizuálních službách harmonizuje národní právní
úpravy na poli televizního a rozhlasového vysílání. Tato směrnice
byla změněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.
2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007 (dále jen: Změnová
směrnice), která nejen novelizovala její text, ale změnila i její
název: dosavadní název „Směrnice televize bez hranic“ byl
nahrazen „Směrnice o audiovizuálních službách“, jak ji budu i
uvádět. Prvotním účelem Směrnice o audiovizuálních službách
bylo odstranit překážky volného pohybu televizních vysílacích
služeb v rámci Společenství. Směrnice ale kromě jiného obsahuje
i regulaci televizní reklamy nebo teleshopingu na určité komodity
(zejména tabákové výrobky, alkohol nebo léčiva) a dále i poměrně
širokou úpravu skryté reklamy. Skrytá reklama se po přijetí
Změnové směrnice označuje jako skryté audiovizuální obchodní
sdělení, které je v čl. 1 písm. j) Směrnice o audiovizuálních
službách definováno jako „ústní nebo obrazová prezentace zboží,
služeb, jména, ochranné známky nebo činností výrobce zboží nebo
poskytovatele služeb v pořadech, jestliže poskytovatel mediálních
služeb úmyslně uvede takovou prezentaci s reklamním cílem a
mohl by tak uvést veřejnost v omyl o povaze této prezentace.
Prezentace je považována za úmyslnou, zejména je-li prováděna
za úplatu nebo jinou protihodnotu.“82 Skryté audiovizuální
82

Za povšimnutí stojí, že až do přijetí novely Směrnice televize bez hranic
Směrnicí č. 2007/65/ES, která zavedla pojem „skryté audiovizuální obchodní
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obchodní sdělení je výslovně zakázáno v čl. 3e odst. 1 Směrnice o
audiovizuálních službách (stejně jako užívání podprahových
technik). Další požadavek na reklamu směřující (byť nepřímo)
k zákazu skryté reklamy, je uveden v čl. 10 Směrnice:
Televizní reklama a teleshopping musí být snadno rozeznatelné a
odlišitelné od redakčního obsahu. Aniž je dotčeno použití nových
reklamních technik, musí být televizní reklama a teleshopping
zřetelně odlišeny od ostatních částí pořadu obrazovými nebo
zvukovými nebo prostorovými prostředky
Změnová směrnice však byla přelomová zejména proto, že do
Směrnice o audiovizuálních službách vtělila novou regulaci
product placementu.

IV.2. Regulace product placementu Změnovou směrnicí

Návrh Změnové směrnice přijala Evropská komise v roce 2005.
Tento návrh měl mimo jiné přinést úpravu povolující za jistých
podmínek užívání product placementu (PP) ve filmové a televizní
tvorbě. Návrh původně obsahoval poměrně liberální úpravu,
povolující PP v určitých typech pořadů, aniž by stanovil
podmínky jeho přípustnosti. V půli prosince 2006 však byl návrh
Změnové

směrnice

v rámci

prvního

čtení

v Evropském

parlamentu (EP) doplněn o ustanovení zcela měnící jeho smysl.
Zasedání EP bylo provázeno ostrým zákulisním soubojem
spotřebitelských lobby a skupin reprezentujících vysílatele a
producenty (pocházejících

zejména z

Velké

Británie).

V

důvodové zprávě EP k návrhu směrnice se uvádí, že EP je k němu
„velmi kritický“, protože narušuje princip oddělení reklamy od
redakčního sdělení a zvyšuje riziko zásahů do tvůrčí nezávislosti a
celistvosti obsahu. Z těchto důvodů tedy EP stanovil, na rozdíl od
původního návrhu Evropské komise, že PP má být obecně
sdělení“, byl dosavadní pojem „surreptitious advertisement“, tedy „podloudná
reklama“ přeložen v české oficiální jazykové verzi velmi nesprávně jako „klamavá
reklama“.
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zakázán, avšak zároveň uvedl výčet případů, kdy je možné PP
povolit. Tyto úpravy EP byly nakonec zapracovány do konečného
textu Změnové směrnice, která tedy používání PP obecně
zakazuje, přičemž taxativně stanoví, za jakých podmínek jej lze
považovat za přípustný. Tento

základní princip úpravy PP je

uveden v preambuli Změnové směrnice (bod 62).
„Umístění produktu by mělo být v zásadě zakázáno. Pro některé
druhy pořadů jsou však vhodné výjimky, a to na základě
pozitivního výčtu. Členský stát by měl mít možnost tyto výjimky
neuplatnit, a to v celém rozsahu nebo zčásti, například tím, že
povolí umístění produktu pouze v pořadech, které nebyly vyrobeny
výlučně v tomto členském státě
Tento princip (dále vyjádřen v čl. 3g Směrnice) tedy umožňuje,
aby členský stát zcela zakázal PP v pořadech, které byly vyrobeny
v tomto členském státě. Toto překvapivé ustanovení (které podle
mého názoru nebude v praxi nikdy využito) zřejmě vychází
z myšlenky, že pokud členský stát zakáže PP v tomto typu pořadu,
nedojde

k narušení

přeshraničního

pohybu

audiovizuálních

pořadů. Je však nutno si uvědomit, že pokud bude tento pořad, u
kterého orgán členského státu zakázal PP, vysílán v jiném
členském státě, spotřebitelé v tomto jiném členském státě budou
chráněni nad rámec uvedený ve Směrnici, a to na základě
rozhodnutí státního orgánu jiného členského státu. Jakkoliv tato
situace není v rozporu s principem volného pohybu služeb ani
s jinými kogentními principy evropského společenství, ukazuje na
to, že princip minimální harmonizaci Změnové směrnice možná
není úplně vhodný a na místě by byl požadavek na její úplnou
harmonizaci.
Další principy jsou uvedeny v bodě 63 preambule:
Kromě toho by mělo být zakázáno sponzorství a umístění
produktu, pokud ovlivňují obsah pořadu tak, aby tím byla dotčena
odpovědnost a redakční nezávislost poskytovatele mediálních
služeb. Tak tomu je v případě tematického umístění.
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Změnová směrnice tedy sice fakticky PP legalizovala, ale uložila mu
takové podmínky, že při přísném výkladu by PP v té podobě, v jaké
se v pořadech objevuje dnes, nemohl být připuštěn. Ustanovení
písm. b) a c) bodu 2 čl. 3g Změnové směrnice totiž zakazují samotné
pojmové znaky PP – tedy fakt zvláštního zmiňování a nepatřičného
zdůrazňování výrobku. Tento přísný výklad se však neuplatní a
proto implementace Změnové směrnice nepřinese do používání PP
žádnou revoluci. Je však možné, že producenti začnou alespoň
používat umírněnější umisťování produktů, než je k vidění
v současné době například v českých filmech. Bude jistě zajímavé
sledovat, jakým způsobem se potom národní zákonodárci vypořádají
s implementací povinnosti vysílat signál upozorňující na PP před a
po skončení pořadu. Efekt tohoto signálu bude dle mého názoru
dvojí a hlavně protikladný (odhlédnuto od citelného negativního
zásahu do vnímání filmu jako uměleckého z díla). Na jednu stranu
diváka přímo na existenci PP upozorní a zvýší tak jeho efekt (divák
např. bude mít tendenci PP v pořadech hledat). Tento požadavek
Směrnice jakoby šel proti smyslu sobě samé, protože Směrnice sama
zakazuje, aby byl výrobek nepatřičně zdůrazňován. Na druhou stranu
divák bude mít tendenci přistupovat k PP jako k reklamní zprávě a
tím jí automaticky přikládat menší váhu (bude proti ní otupělejší).

Podle mého názoru většina členských států využije možnosti
upustit od aplikace povinnosti vysílat upozornění na PP v případě,
že „příslušný pořad nevyrobil ani jeho výrobu nezadal sám
poskytovatel mediálních služeb“. Toto ustanovení lze chápat tak,
že upozornění nemusí být umístěno před žádným televizním nebo
filmovým pořadem, protože vzhledem k jeho definici bude
poskytovatel mediálních služeb málokdy tím, kdo vyrobí nebo
zadá výrobu filmu. Nemyslím si však, že by byla nová pravidla
v praxi vykládána přísně. Přesto budou mít producenti řadu
možností, jak tato pravidla obejít. Jednou z nich je fakt, že
Směrnice svou působnost vylučuje v případech, kdy se neprovádí
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žádná platba, ale pouze se bezplatně poskytuje určité zboží nebo
služby, jako např. rekvizity nebo ceny, s cílem zařadit je do
pořadu (jde o

institut tzv. „podpory produkce)“. Průvodním

znakem „podpory produkce“ je fakt, že jde o bezúplatnou pomoc
produkci, spočívající v bezplatném poskytnutí výrobků nebo
služeb, přičemž tato potřeba je odůvodněna scénářem. Dle
důvodové zprávy EP by uvedené ustanovení mělo tvůrcům
umožnit používat v pořadech věci běžné potřeby. Vzhledem
k tomu, že pojmovým znakem podpory produkce

Zbývá doplnit, že pravidla uvedená ve Změnové směrnici se
budou vztahovat až na pořady, které budou vyrobené po 19.
prosinci 2009. Do téhož data se členské státy zavázaly
implementovat směrnici do svých právních řádů.
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Kapitola V.
Závěr části první
Počátky regulace reklamy a nekalých obchodních praktik ve
vztahu ke spotřebiteli komunitárním právem se datují již do
osmdesátých let minulého století. Až v posledních letech lze však
hovořit o tom, že evropský zákonodárce cílevědomě směřuje
k důsledné harmonizaci této problematiky. Projevuje se to
zejména na požadavku maximální harmonizace, kterou obsahují
dvě důležité směrnice vydané v posledních letech – Směrnice o
nekalých obchodních praktikách a Směrnice o audiovizuálních
službách. Tato harmonizace se však týká převážně nekalých
praktik vůči spotřebiteli, komunitární úprava se až na výjimky
přímo netýká soutěžního vztahu mezi soutěžiteli nebo smluvního
práva. Tyto otázky zřejmě přijdou na řadu až v dalším stupni
harmonizace evropského práva, bude–li jaký. Jak ukazuje
nejednoznačné přijetí návrhu úpravy jednotného evropského
smluvního práva „Common frame of reference“, v evropském
společenství zatím neexistuje široká vůle po jednotné kodifikaci
smluvního práva.

Jednoznačně nejdůležitější normou je zatím poslední důležitý
počin evropského zákonodárce – Směrnice o nekalých obchodních
praktikách. Tato směrnice má velmi širokou věcnou působnost a
dotýká se téměř všech aspektů zkoumané problematiky. Na
druhou stranu je její text poměrně obecný a nechává prostor pro
národní zákonodárce, aby její text implementovali s ohledem na
národní zvyklosti (což je ovšem proti smyslu požadavku
maximální harmonizace). To se týká i implementace Směrnice do
českého právního řádu, kterou podrobně rozeberu v další části této
práce, i implementace do francouzského právního řádu. Obě
právní úpravy rozhodně nejsou doslovnou implementací textu
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Směrnice a národní zákonodárci novou úpravu pojali v duchu
stávající národní úpravy.

Na druhou stranu je nutno připustit, že jistá obecnost ustanovení
Směrnice je vzhledem k povaze jednání, které má regulovat,
nutností. „To, co může být za určitých okolností považováno za
nedostatek směrnice, lze z jiného hlediska chápat jako její
přednost. Nabízí totiž řadu příležitostí k obsahové expanzi svého
textu,

k takové podobě jeho interpretace, která odpovídá

současnému „ekonomickému počasí“. Častěji zmiňovaná vágnost
určitých formulací ve směrnici dovoluje výkladové změny, aniž
by bylo zapotřebí upravovat samotnou normativní úpravu.
Skutečnost, že právo proti nekalé soutěži (a zejména jeho
generální klauzule) umožňuje v tom či onom směru pružněji
reagovat na vývoj tržní situace, byla vždy pokládána za přednost
této úpravy. Směrnice nám v takové pružnosti nebrání, když
výrazně počítá s uvážením rozhodovacích orgánů v jednotlivých
státech ES.“83

Přestože text Směrnice o nekalých obchodních praktikách je
tuzemskou i zahraniční právní vědou přijímán vesměs kladně,
míra efektivity a aplikovatelnosti její implementované úpravy se
projeví až poté, co ji začnou tuzemské orgány důsledně používat.
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Hajn, P., Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o
nekalých obchodních praktikách, Obchodněprávní revue, 2009, č. 2, str. 47.
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Část druhá
Česká právní úprava

Kapitola I.
Obecné poznámky

I.1. Úvod - rozdrobená zákonná úprava reklamy v ČR

Při přípravě textu Směrnice o nekalých obchodních praktikách
využila Evropská komise rozsáhlou komparativní studii právních
úprav reklamy v různých členských státech EU. Na základě této
studie bylo České republice Komisí doporučeno, aby úpravu
reklamy národním právním řádem sjednotila v jednom zákoně o
reklamě (není však zřejmé, zda tím byl myšlen zcela nový zákon,
nebo stávající Zákon o regulaci reklamy). Též někteří zahraniční
autoři84 si všímají toho, že v Česku je úprava reklamy rozdrobená:
ochranu spotřebitele před nekalou reklamou upravuje jak Zákon o
ochraně spotřebitele, tak ObchZ, tak Zákon o regulaci reklamy.

Plně se s tímto závěrem ztotožňuji a připojuji, že po implementaci
Směrnice o nekalých obchodních praktikách byla tato nejednotnost a
zmatečnost ještě prohloubena. V následujícím textu uvedu základní
právní úpravu studované problematiky jak soukromým, tak veřejným
právem, přičemž nastíním i možnosti, jak tuto rozdrobenost vyřešit zejména se pokusím obhájit, že nejsprávnějším řešením by byla
komplexní úprava reklamy ve vztahu ke spotřebiteli do jednoho
právního předpisu.

84

Bakardieva, A. in Bernitz, U., The Regulation of Unfair Commercial Practices
Under Ec Directive 2005/29: New Rules and New Techniques, Hart Publishing,
London 2007, str. 79.
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I.2. Soukromoprávní úprava reklamy

Soukromoprávní úprava reklamy je dosud svěřena ustanovením
obchodního zákoníku týkajícím se nekalé soutěže. Vyvstává tedy
zejména

otázka,

nakolik

je

tato

úprava

použitelná

po

implementaci Směrnice o nekalých obchodních praktikách i na
ochranu spotřebitele.

I.2.1. Šíře aplikace ustanovení o nekalé soutěži na úpravu
klamavé a srovnávací reklamy

Směrnice o nekalých obchodních praktikách, která upravuje
výlučně nekalé obchodní praktiky pouze vůči spotřebiteli, byla
implementována pouze do Zákona o ochraně spotřebitele, přičemž
například úprava klamavé reklamy v ObchZ (která je použitelná i
pro vztahy soutěžitel - spotřebitel) byla ponechána zcela beze
změny85. Po implementaci Směrnice dále zůstala nedotčena
generální klauzule nekalé soutěže. Vyvstává tedy zákonitě v prvé
řadě otázka, nakolik jsou ustanovení o nekalé soutěži nadále
použitelné pro ochranu spotřebitele proti nekalým obchodním
praktikám.

Stav před implementací směrnice
Převažující část právní vědy se před implementací Směrnice
domnívala, že na základě ustanovení o nekalé soutěži je aktivně
legitimován i individuální spotřebitel, a to jakmile byla jeho práva
porušena nebo ohrožena. Eva Večerková například uvádí, že
„naše současná právní úprava nekalé soutěže klade velký důraz
také na ochranu spotřebitelů (na rozdíl od prvorepublikové
úpravy v z.p.n.s.) a dává jim široká oprávnění uplatňovat žalobní

85

Na tomto místě stojí za povšimnutí, že ustanovení o klamavé reklamě v § 46
ObchZ nebylo od svého přijetí dosud nikdy novelizováno.
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nároky, jestliže byli dotčeni nekalosoutěžním jednáním“.86 Tento
výklad byl potvrzen i tzv. harmonizační novelou obchodního
zákoníku přijatou v roce 200087. „„Pokud byla práva spotřebitele
nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, může se spotřebitel
proti rušiteli domáhat nápravy podle § 53 ObchZ. Výklad
ustanovení § 53 obch. zák. (viz dikci "osoby, jejichž práva byla
nekalou soutěží porušena nebo ohrožena") se stal po tzv.
harmonizační novele obchodního zákoníku jednoznačný - aktivní
legitimaci lze přisuzovat v plné šíři vedle soutěžitelů i samotným
spotřebitelům.“88

Petr Hajn shodně uvádí, že „pokud zákon uvádí spotřebitele jako
jednoho ze subjektů, jemuž normy proti nekalé soutěži poskytují
svou ochranu, bude jen důsledné, když spotřebitel bude oprávněn
uplatňovat prostředky ochrany proti nekalé soutěži“.89 Petr Hajn
současně připomněl, že Karel Eliáš v monografii Kurs obchodního
práva ve vydání z roku 1995 zastává postoj opačný: „proti nekalé
soutěži chrání čistotu soutěžních vztahů s hlavním zřetelem
k soutěžitelům a až na některé výjimky se nezajímá o ochranu
spotřebitelů, které před poškozováním chrání normy jiné“90 Je
však nutno doplnit, že Karel Eliáš tento svůj názor změnil a ve
vydání této monografie z roku 2007 již uvádí, že nekalosoutěžní
chování „mohou v určitých případech, stanovených v § 54,
napadnout také individuální spotřebitelé samostatně.“91

Lze tedy shrnout, že právní věda byla jednotná v tom, že
ustanovení o nekalé soutěži chrání jak soutěžitele (a to

86

Večerková, E., Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), nakladatelství MU,
Brno 2006, str. 274.
87
Z.č. 370/2000 Sb., účinný od 1.1.2001.
88
Večerková, E., Postavení soutěžitele a spotřebitele v nekalé soutěži, 31.5.2005,
ASPI ID LIT 27170CZ.
89
Hajn, P., : Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, Masarykova
Univerzita, Brno 2000, str. 259.
90
Eliáš, K.: Kurs obchodního práva I., CH Beck, Praha 1995, str. 217 a 221.
91
Eliáš, K. in Eliáš, K., Bejček, J. , Hajn, P., Ježek, J.a kol., Kurs obchodního
práva – obecná část, soutěžní právo, CH Beck, Praha 2007, str. 303.
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především), tak spotřebitele, a oba jsou aktivně legitimovanými
subjekty.

Stav po implementaci Směrnice.
Vzhledem k požadavku maximální harmonizace směrnice proti
nekalým praktikám by po její implementaci neměla v českém
právním řádu přetrvat odchylná úprava. Český zákonodárce však
šel při implementaci směrnice evidentně snadnější cestou, přesně
jak to předpověděl Hans Micklitz: „je možné, že členské státy,
které používají institut generální klauzule, podlehnou pokušení
svou úpravu generální klauzule vůbec neměnit. To by však bylo
podceněním nového režimu, který se Evropa snaží prosadit. Tyto
členské státy musí nejprve zjistit, jestli jejich generální klauzule
tomuto novému režimu odpovídá, a pokud ne, měly by ji
změnit“.92

Český zákonodárce však při implementaci směrnice ponechal
úpravu nekalé soutěže v obchodním zákoníku zcela beze změny.
Tento fakt svádí k následující úvaze: Směrnice o nekalých
obchodních praktikách obsahuje komplexní úpravu ochrany
spotřebitele ve vztazích soutěžitel - spotřebitel a při požadavku
maximální harmonizace směrnice je třeba jakoukoliv nesouladnou
úpravu z českého právního řádu odstranit. Směrnice o nekalých
obchodních praktikách obsahuje mimo jiné i generální klauzuli
nekalých obchodních praktik, která je odlišná od generální
klauzule podle § 44 obchodního zákoníku. Z toho může plynout
logický (a jak uvedu níže nesprávný) závěr: generální klauzule §
44 odst. 1 obchodního zákoníku by se pro vztahy soutěžitel spotřebitel, které jsou upraveny Směrnicí o nekalých obchodních
praktikách, vůbec použít neměla.

92

Howells, G. in Howells G., Micklitz H., Wilhelmsson T.: European Fair Trading
Law – The Unfair Commercial Practices Directive, Ashgate Publishing Company
2006, str. 25.
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Tento nedostatek implementace české úpravy již byl v české
literatuře komentován. Obecně přijatelné řešení nastínil Petr
Čech:

„Obchodní zákoník i nadále prohlašuje za nekalou soutěž

jakékoliv jednání soutěžitele, které je v rozporu s dobrými mravy
soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, i jen
spotřebitelům (§ 44 odst. 1 ObchZ). Jestliže ale cílem směrnice o
nekalých obchodních praktikách bylo odejmout České republice
právo postihovat ve vztahu k zahraničním soutěžitelům jiné
obchodní praktiky vůči spotřebitelům, než které jako nekalé
vymezuje směrnice, měla harmonizace směrnice přinést průlom
též do úpravy nekalé soutěže podle obchodního zákoníku. Pokud
se tak nestalo výslovně, je třeba takový důsledek dovodit
výkladem, dle zásad konformní interpretace s komunitární
předlohou. V tom smyslu a s tím výsledkem, že praktiky
zahraničních podnikatelů vůči tuzemským spotřebitelům lze mít i
v systému úpravy nekalé soutěže v obchodním zákoníku za
nekalé, jen naplňují-li ty znaky zákona o ochraně spotřebitele,
které

mají

svůj

původ

ve

směrnici.

Jiná

jednání

vůči

spotřebitelům, než která spadají do rámce směrnice, za nekalou
soutěž pokládat nelze ani ve smyslu § 44 odst. 1 ObchZ, i kdyby
se tisíckrát jevila jako odporující dobrým mravům hospodářské
soutěže a byla sebevíce způsobilá přivodit spotřebitelům újmu.“93

S uvedeným názorem Petra Čecha se ztotožňuji. Pokud tedy bude
spotřebitel pro ochranu svých práv používat prostředky ochrany
proti nekalé soutěži, musí napadnuté jednání podnikatele zároveň
naplnit i definici nekalé obchodní praktiky podle Směrnice (tedy i
podle Zákona o ochraně spotřebitele). Tento znak je tedy conditio
sine qua non pro to, aby byl vztah podnikatel - spotřebitel mohl
posuzován z pohledu nekalé soutěže. Pokud tomu tak je,
spotřebitel bude mít na výběr, zda použije ke své ochraně
prostředků soukromého, nebo veřejného práva – možnost tohoto
93

Čech, P., Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik,
Právní zpravodaj, 2008, č. 3, str. 5
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výběru mu nelze zcela odepřít. Ve světle tohoto výkladu je tedy
nutné přehodnotit výše uvedené vymezení šíře aplikace úpravy
nekalé soutěže pro vztahy podnikatel - spotřebitel tak, jak je
právní věda uváděla před implementací Směrnice. Dá se s trochou
nadsázky uvést, že po implementaci směrnice je třeba opět vzít
v úvahu výše uvedený překonaný názor Eliášův a korigovat jím
víceméně jednotný názor právní vědy, že spotřebitel je bez
dalšího (pouze při splnění podmínek uvedených v ObchZ) aktivně
legitimovaný z nekalé soutěže. Výsledná definice by tedy mohla
znít:

K využití právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži je
aktivně legitimován i individuální spotřebitel, avšak pouze
v případě, že jeho práva byla porušena nebo ohrožena na
základě právních norem, které jsou určeny na ochranu
spotřebitele před nekalými obchodními praktikami.

V té souvislosti vidím následující úskalí. Komunitární (ale i
národní) zákonodárce je vázán zásadou, že spotřebitel zasluhuje
větší ochranu před nekalými praktikami podnikatele, než jiný
podnikatel. Z této zásady tedy plyne, že ochrana poskytovaná
spotřebiteli generální klauzulí nekalých obchodních praktik podle
Směrnice o nekalých praktikách by měla být širší, než je ochrana
podle § 44 ObchZ. Domnívám se však, že tomu tak není – větší
ochranu vždy poskytuje ta generální klauzule, která zakazuje širší
okruh chování, resp. která určuje pro to, aby bylo jednání
zakázáno, méně podmínek. Z porovnání generální klauzule podle
ObchZ a „velké“ i „malých“ generálních klauzulí podle
Směrnice94 vyplývá, že touto obecnější a tudíž přísnější generální
klauzulí je právě generální klauzule podle obchodního zákoníku.

Dílčí závěr pro klamavou reklamu podle § 45 ObchZ.
94

Záměrně neuvádím, že i podle Zákona na ochranu spotřebitele – tento zákon
totiž neobsahuje „malé“ generální klauzule.
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Klamavá reklama ve vztahu ke spotřebiteli je tedy primárně
stíhána prostředky veřejného práva (ostatně se tak již v praxi
děje). Nad korektností reklamy tedy bdí stát, spotřebitel je
chráněn „shora„. Kromě toho však spotřebitel může, jsou-li
naplněny formální znaky soukromoprávní normy sankcionující
klamavou reklamu, využít pro svou ochranu i soukromoprávní
nástroje, avšak pouze v rozsahu, který neodporuje komunitární
úpravě.

Každá klamavá reklama ve vztahu podnikatel - spotřebitel tedy
musí projít testem „nekalé obchodní praktiky“ a je tedy neúčelné
zkoumat současně, zda naplnila i znaky klamavé reklamy podle
ObchZ. Na druhou stranu spotřebiteli zůstávají zachovány i právní
prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Pokud jich tedy
spotřebitel hodlá využít, bude povinen prokázat, že jednání
podnikatele naplnilo i znaky nekalé soutěže podle generální
klauzule. Tento závěr je souladný i s účelem sledovaným
evropským zákonodárcem. Tento nový pohled na šíři aplikace
úpravy nekalé soutěže výrazně změní dosavadní pohled na
klamavou reklamu, která byla tradičně chápána jako ochraňující
zejména spotřebitele. Tak například Eva Večerková uváděla před
přijetím Směrnice, že v § 45 ObchZ „není vůbec zmínka o tom,
kdo by měl být klamavou reklamou oklamán (srov. dikci „je
způsobilé vyvolat klamnou představu“). Lze předpokládat, že
vzhledem k účelu, pro který je reklama určena, půjde o
spotřebitele.“95

Podle mého názoru tedy úprava § 45 ObchZ ztratí na své
dosavadní důležitosti. Otázkou však je, jestli právní praxe (a
možná i teorie) nebude i nadále, jaksi ze setrvačnosti, považovat §
45 ObchZ za obecné ustanovení o klamavé reklamě pro všechny
vztahy, aniž by docházelo k testu nekalé praktiky podle Směrnice
95

Večerková, E., Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), nakladatelství MU,
Brno 2006, str. 246.
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o nekalých praktikách (jakkoliv se tento postup zdá být proti
smyslu a účelu Směrnice o nekalých praktikách).

Dílčí závěr pro srovnávací reklamu podle § 50a ObchZ.
Na první pohled se zdá, že výše uvedené bude platit i pro případ,
kdy byl spotřebitel poškozen nekalou srovnávací reklamou. Bod 6
preambule Směrnice však výslovně vylučuje srovnávací reklamu
ze své působnosti. Z toho plyne, že srovnávací reklama by měla
být i nadále posuzována výlučně podle ObchZ, a to i pro vztahy
podnikatel - spotřebitel.

Jak však vyložit výše uvedený (a správný) názor Petra Čecha
ohledně aplikovatelnosti generální klauzule nekalé soutěže pro
spotřebitele? Problém by neměl nastat v případě, že nekalá
srovnávací reklama, která je způsobilá poškodit spotřebitele, je
zároveň i nekalou obchodní praktikou podle Směrnice. V tomto
případě bude mít spotřebitel možnost použít ochranu veřejnoprávní;
bez ohledu na to, že šlo o srovnávací reklamu, spotřebitel byl touto
praktikou oklamán. Pokud však byl spotřebitel poškozen srovnávací
reklamou, která není nekalou obchodní praktikou, není možné jej
považovat za poškozeného nekalosoutěžním chováním, protože by
při dovolání se ochrany neprošel testem nekalé obchodní praktiky.
Spotřebitel by tak ocitl zcela bez právní ochrany, což pochopitelně
není v souladu s účelem ani komunitární, ani národní právní úpravy.
Tento případ sice nastane pouze teoreticky, protože drtivá většina
nekalých srovnávacích reklam poškozujících spotřebitele jsou
nekalými obchodními praktikami podle Směrnice.

Přesto však je třeba pro tento případ připustit výjimku z testu
nekalé obchodní praktiky. Je tedy třeba připustit, že v tomto
případě se spotřebitel může dovolávat toho, že byl poškozen
nekalosoutěžní praktikou, a to i přesto, že tato praktika není
nekalou obchodní praktikou podle Směrnice. Přesto však je na
místě zamyslet se, jestli je tento výklad souladný s úmyslem
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evropského zákonodárce, který srovnávací reklamu výlučně
z dosahu Směrnice vyloučil. Domnívám se že ano, protože zájem
na ochraně spotřebitele je v této oblasti nadřazeným principem.

I.2.2. Spotřebitelé jako aktivně legitimované subjekty

Spotřebitelé tedy beze sporu jsou (v mantinelech stanovených
Směrnicí o nekalých obchodních praktikách) i nadále aktivně
legitimovaní ve sporu z nekalosoutěžních praktik. Obchodní
zákoník však definici spotřebitele neobsahuje. Tento nedostatek
právní úpravy pochopitelně nesouvisí s implementací Směrnice,
jde o nedostatek dlouhodobý. Je tedy nutné dovodit definici
spotřebitele výkladem a analogií s jiným předpisem. Na prvním
místě lze podpůrně použít ustanovení občanského zákoníku. „Lze
uvažovat o možnosti použití obecného předpisu (podle ustanovení
§ 1 odst. 2 ObchZ "nelze-li některé otázky řešit podle ustanovení
obchodního zákoníku, řeší se podle předpisů práva občanského"),
jímž je ve vztahu k obchodnímu zákoníku občanský zákoník. V
ustanoveních § 52 a násl. ObčZ jsou upraveny spotřebitelské
smlouvy. Z ustanovení § 52 odst. 3 ObčZ vyplývá, že
"spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy
nejedná

v

činnosti".“

rámci

své

obchodní

nebo

jiné

podnikatelské

96

Tento postup však má slabiny: vyžaduje, aby spotřebitel skutečně
vstoupil

nebo

hodlal

vstoupit

do

závazkového

vztahu

s podnikatelem (tedy aby ve vztahu aktivně jednal) – důsledek
nekalé reklamy však může být i ten, že spotřebitel se rozhodne do
vztahu s podnikatelem nevstoupit, ačkoliv by tak učinil, kdyby
nebyl ovlivněn nekalou reklamou (kterou odvysílal například
konkurent). Z uvedeného vyplývá, že soukromoprávní kodexy
neposkytují pro naše účely uspokojivou definici spotřebitele. Je
96

Večerková, E., Postavení soutěžitele a spotřebitele v nekalé soutěži, 31.5.2005,
ASPI ID LIT 27170CZ.
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proto nutné použít definici veřejnoprávní, i s výkladovými
problémy, které to způsobuje.

I.2.3. Ustanovení o nekalé soutěži jako komplexní úprava pro
soutěžitele

Bude-li k ochraně před nekalou reklamou aktivně legitimován jiný
soutěžitel, není sporu o tom, že primární ochranu mu poskytují
právě

ustanovení

o

nekalé

soutěži.

Pojem

„průměrného

spotřebitele“ je v této práci dostatečně popsán. Domnívám se
však, že při

posuzování vlivu reklamy na

jiné soutěžitele

v režimu nekalosoutěžní reklamy podle ObchZ se nedá beze
zbytku aplikovat analogie definice průměrného spotřebitele podle
Směrnice o nekalých obchodních praktikách. Působení reklamy na
skupinu určitých osob je však nutné zkoumat právě na průměrném
vzorku těchto osob. Podle mého názoru je tedy třeba v praxi
definovat i pojem „průměrný soutěžitel“, a jeho schopnosti
definovat podle vybraných kritérií. Těmito kritérii by mohlo být
například odvětví, v kterém podnikatel podniká, ale třeba i výše
obratu podnikatele. Obchodní společnosti s velkým obratem totiž
mají zpravidla více finančních i jiných prostředků, aby si zajistily
služby odborníků (právníků, ekonomů) a tím zvýšily své
schopnosti a odolnost proti působením nekalých praktik.

I.3. Veřejnoprávní úprava reklamy

Vzhledem k tomu, že reklama je ve své podstatě zaměřená
zejména na spotřebitele a vzhledem k tomu, že ochrana
spotřebitele je čím dál více regulována veřejným právem, vzrůstá
význam veřejnoprávní regulace reklamy. Tento fakt je patrný
zejména po implementaci Směrnice o nekalých obchodních
praktikách.
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I.3.1. Úprava reklamy Zákonem o ochraně spotřebitele

Směrnice o nekalých obchodních praktikách (která se do značné
míry dotkla i regulace reklamy), byla implementována do Zákona
o regulaci reklamy, a to změnovým zákonem č. 36/2008 Sb.
Zákon o ochraně spotřebitele podle svého § 1 odst. 1 stanoví
některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele,
jde tedy o základní právní normu upravující vztahy podnikatel spotřebitel z pohledu ochrany spotřebitele jako slabší strany
závazkového vztahu.

Definice pojmu spotřebitel – další nedůslednost implementace
Směrnice.
Definice pojmu „spotřebitel“ je klíčová k vymezení okruhu osob
jako objektů veřejnoprávní ochrany Zákonem. Spotřebitelem se
podle § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele rozumí
fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá
služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo
službami. Pro účely níže uvedeného výkladu je třeba uvést i
definici spotřebitele ve Směrnici

o

nekalých

obchodních

praktikách uvedenou v čl. 2 písm. a) : Spotřebitelem se rozumí
fyzická osoba, jež v obchodních praktikách spadajících do oblasti
působnosti této směrnice jedná za účelem, který nelze považovat
za provozování jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo
výkonu jejího svobodného povolání.97

Jedním z dalších nedostatků implementace Směrnice o nekalých
obchodních praktikách do Zákona o ochraně spotřebitele je fakt,
že nebyla převzata definice spotřebitele uvedená ve Směrnici.
Podle mého názoru je však třeba, bez ohledu na interpretaci české
97

Pro srovnání: Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě definuje v čl. 2.2.
spotřebitele jako „jakoukoliv fyzickou osobu, která ve smlouvách v oblasti
působnosti této směrnice jedná za účelem, který nelze považovat za jeho
podnikatelskou činnost nebo výkon povolání.“ – jde tedy de facto o totožné
vymezení.
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zákonné úpravy, minimálně pro účely implementované úpravy
považovat za rozhodující právě tuto definici. Dále je třeba
upozornit na to, že podle Zákona o ochraně spotřebitele může být
spotřebitelem i právnická osoba. Český zákonodárce tedy vztahuje
implementovaná ustanovení Směrnice o nekalých praktikách i na
právnické osoby, což je zcela v rozporu s požadavkem maximální
harmonizace a zcela potírá smysl Směrnice – posílit jistotu
podnikatelů poskytujících přeshraniční služby.

Dalším problémem, který je třeba vyřešit, je stanovení hranice,
kdy spotřebitel již nakupuje výrobky pro podnikání v intencích
definice podle Zákona o ochraně spotřebitele. U fyzické osoby,
která si zakoupí výrobek nebo službu pro svou osobní potřebu,
není o zařazení do spotřebitelské množiny sporu. Co když se ale
jedná o podnikatele, který výrobek nebo službu nezakoupil sice za
účelem jejich dalšího prodeje nebo jiného zpracování, přesto je
ale hodlá využít při své podnikatelské činnosti? Jinak řečeno,
„komplikace nastávají ve chvíli, kdy připouštíme, že služeb může
spotřebitel využívat v souvislosti s podnikáním, nikoli však pro
podnikání“98. Definice Zákona o ochraně spotřebitele na tuto
otázku jasnou odpověď nedává. Pojem „užívá pro podnikání“
neříká jasně, zda v případě, že podnikatel výrobky nebo služby
užívá pro podnikání nepřímo, např. podnikatel si půjčí automobil,
aby provedl služební cestu za klientem, nebo bude považován za
spotřebitele. Jisté vodítko nabízí důvodová zpráva k novele
Zákona o ochraně spotřebitele č. 104/1995 Sb., podle níž má
pojem spotřebitel zahrnovat i "podnikatele, jenž si například pro
svoji potřebu nakoupí zařízení kanceláře". Tomáš Pelikán soudí,
že výše uvedený podnikatel, který si půjčí automobil z půjčovny,
by tedy zřejmě měl být považován za spotřebitele, zatímco pokud
si automobil z půjčovny půjčí taxikář a provozuje s ním
podnikatelskou činnost, o spotřebitele nepůjde. I logickým
98

Pelikán, T., „ochrana spotřebitele ve správním právu“ , 22.1.2000, LIT 15167
CZ.
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výkladem pojmu „pro podnikání“ lze dovodit, že musí existovat
aktivní role výrobku nebo služby v podnikání, jinak řečeno, musí
docházet k jejich zpracování nebo k jiné činnosti, která změní
jejich hodnotu.

Z definice spotřebitele podle Směrnice o nekalých obchodních
praktikách však plyne, že tato směrnice (stejně jako předchozí
směrnice na poli ochrany spotřebitele) obsahuje užší definici
spotřebitele – spotřebitelem je pouze ten, kdo koupené zboží
nebude vůbec užívat za účelem provozu svého podnikání.99 Jak
uvádí Tomáš Pelikán, „jde tedy o vymezení podstatně užší, jež by
citovaný příklad auta z půjčovny v obou případech nepovažovalo
za vztah spotřebitelský.“ Spotřebitelem podle Směrnice by tedy
podnikatel byl pouze tehdy, pokud by nakupoval zboží nebo
služby pouze pro svou potřebu, nebo pro potřebu své rodiny.

Domnívám se, že definici spotřebitele bude i nadále každý
členský stát vykládat podle svých dosavadních zvyklostí, tedy i
ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele.
V ČR tedy zřejmě bude za spotřebitele i nadále považován i
podnikatel, pokud nekupuje výrobek nebo službu výlučně proto,
aby s nimi dále podnikal. To, zda budou české soudy a státní
orgány

považovat

za

spotřebitele

i

právnické

osoby

se

v rozhodovací praxi teprve prokáže. Problematika možnosti
rozdílného výkladu pojmu „spotřebitel“ však v každém případě
může výrazně narušit účinnost Směrnice jako nástroje pro
podnikatele při přeshraničním poskytování služeb.

Úprava reklamy zákonem o ochraně spotřebitele – opět
nedůsledná implementace.
99

Např. výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů ve svém pracovním
dokumentu ke zprávě Evropského parlamentu o „evropském smluvním právu a
přezkumu acquis: cesta vpřed“ doporučoval, aby „Spotřebitel“ byl definován jako
jakákoliv fyzická osoba, jež jedná primárně za účelem, který není spojen s její
obchodní nebo výrobní činnosti nebo povoláním.
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Ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele byla implementací
Směrnice o nekalých obchodních praktikách poměrně rozsáhle
novelizována, v této práci se zaměřím proto pouze na úpravu,
která se přímo dotkla reklamy. Ustanovení § 4 odst. 1 Zákona o
ochraně spotřebitele obsahuje tzv. generální klauzuli nekalých
obchodních praktik100, přičemž jde o nedoslovnou transpozici čl. 5
Směrnice o nekalých obchodních praktikách :

„Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči
spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé
podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní
rozhodnutí, které by jinak neučinil.“

Zákonodárce tedy spojil část „velké generální klauzule“ podle čl.
5 Směrnice a část „malé generální klauzule“ klamavých praktik
podle 6.1. Směrnice do jednoho ustanovení a „malou“ generální
klauzuli klamavých praktik vypustil zcela. Tím ovšem tuto
generální klauzuli výrazně omezil. Jednak požadavkem, aby
působení praktiky bylo natolik intenzivní, aby mohlo ovlivnit
spotřebitele „učinit rozhodnutí, které by jinak neučinil“, zatímco
„velká generální klauzule“ podle Směrnice požaduje, aby praktika
byla schopná pouze „podstatně narušit“ jeho rozhodnutí. V drtivé
většině případů sice tyto dva pojmy budou splývat, ale nevidím
žádný důvod, proč český zákonodárce postupoval takto bezúčelně
úsporně. Zákonodárce dále zcela vypustil institut „průměrného
spotřebitele“, který je ve Směrnici zahrnut přímo do generální
klauzule. Průměrného spotřebitele je však třeba navzdory této
absenci chápat tak, jak je uvedeno v čl. 18 preambule Směrnice o
nekalých obchodních praktikách, tedy jako spotřebitele, který má
dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, s
ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory. Český

100

K výkladu o generální klauzuli Směrnice o nekalých praktikách srovnej blíže
část této práce týkající se komunitární úpravy.
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zákonodárce byl tedy opět zbytečně úsporný a nechal na soudech
a jiných orgánech, aby si tuto definici osvojily výkladem.

Zákon o ochraně spotřebitele se ze studované problematiky týká
zejména klamavých obchodních praktik a klamavé reklamy zvlášť,
jak jsou tyto instituty upravené v § 5 odst. 1. Zákona. Toto
ustanovení sice pojem „klamavá reklama“ přímo neobsahuje, ale de
facto se o klamavou reklamu jedná. Blíže k úpravě klamavé reklamy
podle Zákona o ochraně spotřebitele pojednám v části této práce
týkající se české úpravy klamavé reklamy. Díky implementaci
„černé listiny“ Směrnice o nekalých obchodních praktikách se dále
do Zákona o ochraně spotřebitele dostala úprava skryté reklamy, a to
konkrétně do přílohy č. 1 k Zákonu, písm. j).

Dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele a vztah
k Zákonu o regulaci reklamy.
Dozor nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o
ochraně spotřebitele provádí zejména Česká obchodní inspekce,
avšak § 23 odst. 11 Zákona stanoví, že „při výkonu dozoru v
oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní praktikou
podle tohoto zákona, se postupuje podle zákona o regulaci
reklamy“. Toto ustanovení, které bylo do Zákona vloženo spolu
s implementací Směrnice, je jistě potřebné, protože Česká
obchodní inspekce nemá žádné zkušenosti

s postihováním

reklamy. Jinými slovy toto ustanovení znamená, že Zákon o
ochraně spotřebitele pojmenovává reklamu, která je nekalou
obchodní praktikou, a také ji (zřejmě) v § 24 zakazuje, dozorový
orgán a sankce za jejich užívání jsou však uvedeny v Zákoně o
regulaci reklamy. Z tohoto zákona je tedy třeba vycházet například i
při definici, jaké sdělení už je reklamou, které podléhá regulaci.
Tento závěr však může v praxi přinést řadu interpretačních
problémů, a to z důvodu poměrně široké definice reklamy Zákonem
o regulaci reklamy, podle které by téměř každé sdělení podnikatele
vůči spotřebiteli bylo považováno za reklamu, i když by de facto o
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reklamu nešlo. Tím pádem by tato sdělení byla dozorována podle
Zákona o regulaci reklamy, tedy podle jiného předpisu, než
zákonodárce zamýšlel. I tato skutečnost napovídá, že by bylo vhodné
obě tyto normy spojit do jedné normy, například do Zákona na
ochranu spotřebitele podle francouzského vzoru.

I.3.2. Regulace reklamy Zákonem o regulaci reklamy

Též Zákon o regulaci reklamy prošel implementací Směrnice o
nekalých praktikách výraznými změnami. Klíčové je ustanovení §
1 odst. 1 Zákona, který stanoví, že Zákon (mimo jiné) upravuje
regulaci reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, a reklamy
srovnávací, přičemž v § 2 odst. 1 písm. c) je tato reklama
výslovně zakázána. Ustanovení Zákona lze tedy rozdělit na tři
skupiny: jednak na ustanovení, která regulují určitý jev, ale při
jeho definici odkazují na jiný právní předpis, jednak na
ustanovení, která úpravu uvedenou v jiném právním předpise
doplňují a zpřesňují a dále na ustanovení, která autonomně
regulují určité jednání nebo praktiku.

Do první skupiny patří ustanovení o zákazu reklamy, která je
nekalou obchodní praktikou, které odkazuje na Zákon o ochraně
spotřebitele (§ 7b Zákona o regulaci reklamy dále stanoví, že při
posuzování, zda reklama je nekalou obchodní praktikou dle
Směrnice o nekalých praktikách, postupuje dozorový orgán podle
Zákona o ochraně spotřebitele). Do druhé skupiny patří
ustanovení § 2 odst. 2 Zákona, které uvádí, že srovnávací reklama
je přípustná za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštním
právním předpisem. Zvláštním právním předpisem je ObchZ a
doplňující ustanovení Zákonem o regulaci reklamy je uvedeno v §
2a a týká se úpravy srovnávací reklamy na léčivé přípravky. A
konečně do třetí skupiny náleží ustanovení o zákazu skryté a
podprahové reklamy, které je pro potřeby veřejnoprávní úpravy
reklamy třeba použít jako obecnou úpravu, avšak s přihlédnutím
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k jisté dualitě : skrytá reklama je jednak uvedena jako delikt podle
Zákona o regulaci reklamy, jednak jako nekalá obchodní praktika
podle Zákona na ochranu spotřebitele, která (vzhledem k tomu, že
jde o reklamu) je regulovaná opět Zákonem o regulaci reklamy.
Tentýž právní předpis tedy reguluje totožnou praktiku ve dvou
nezávislých a rozdílných ustanoveních.

I.3.3. Nekalá reklama jako trestný čin

Nekalosoutěžní chování (tedy i nekalosoutěžní reklama) může
naplnit skutkovou podstatu trestného činu podle § 149 Trestního
zákona:

Kdo jednáním, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž
v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, poškodí dobrou
pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele, bude
potrestán odnětím svobody na jeden rok nebo peněžitým trestem
nebo propadnutím věci.

Důležitým objektivním znakem této skutkové podstaty je
poškození dobré pověsti nebo ohrožení chodu podniku jiného
soutěžitele. Zatímco obecná úprava podle obchodního zákoníku
postihuje nekalou soutěž i v případě, že byť i jen hrozí blíže
nespecifikovaná újma, trestní zákon vyžaduje, aby toto narušení
(poškození dobré pověsti nebo ohrožení chodu) bylo nejen
skutečné, ale i s kvalifikovaným následkem. Dá se však
předpokládat, že následky skryté reklamy těžko naplní tuto
skutkovou podstatu (ostatně trest za trestný čin podle § 149 TZ
obecně bývá obecně ukládán jen výjimečně). Dále je nutné zmínit
i trestný čin uvedený v § 121 Trestního zákona, tedy trestný čin
poškozování spotřebitele. Jde o blanketní právní normu, která
umožňuje trestněprávní postih za kvalifikované porušení norem
chránících

spotřebitele,

zejména

tedy

Zákona

o

ochraně

spotřebitele. Je zřejmé, že implementací Směrnice o nekalých
93

praktikách do Zákona na ochranu spotřebitele význam tohoto
ustanovení pro trestní postih nekalé reklamy vzrostl. Podle tohoto
ustanovení tedy lze teoreticky trestat jakoukoliv reklamu, která
naplní skutkovou podstatu některé z nekalých obchodních praktik.

I.4. Samoregulace reklamy, Rada pro reklamu

I.4.1. Úvod – principy samoregulace

Samoregulací reklamy bývá označováno stanovení pravidel pro
reklamu

a

dohlížení

nad

jejich

dodržováním

subjekty

zúčastněnými na vysílání reklamy samotnými. Samoregulace je
vykonávána nejčastěji prostřednictvím autonomního psaného
souboru pravidel, jejichž dodržování není vynutitelné veřejnou
mocí, protože si je stanovili sami adresáti těchto norem. I tento
soubor norem má své sankce, které jsou odlišné od sankcí za
porušení právních norem - zejména prvkem dobrovolného se
podřízení jejich výkonu. Samoregulace právní regulaci v prvé
řadě doplňuje o ta (zejména etická) pravidla, na něž se legislativa
nevztahuje, nebo některé právní normy více rozvíjí. Přestože jak
samotné samoregulační orgány, tak právní věda zdůrazňují, že
samoregulace nenahrazuje právní regulaci, do jisté míry to není
pravda – alespoň ne v ČR. Řízení před samoregulačním orgánem
představuje u nás velmi používanou alternativu pro řízení před
soudy nebo státními orgány. Samoregulace je velmi flexibilní,
rychle se adaptující nástroj, který pružně reaguje na všechny
změny reklamního a mediálního trhu. Jednou z hlavních výhod
samoregulace reklamy je tedy flexibilní přizpůsobení etických
pravidel reklamy vývoji trhu. Další výhodou, která je společná
zřejmě všem státům, kde je samoregulace institucionalizována, je
větší rychlost řízení v případě porušení pravidel101. Právní teorie
hovoří o tom, že samoregulace v oblasti nekalých praktik je
101

Například v Itálii může soudní spor v první instatnci trvat až 4 roky, zatímco
samoregulační orgán GIURI vydává rozhodnutí během 30ti dnů.
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„řešení win-win-win102“, tedy že samoregulace je výhodná jak pro
spotřebitele, tak pro profesionály samotné, a dále i pro státní
orgány, které tak mohou část břemene přenést na jinou instituci.
V ČR je samoregulace reklamy prováděna Radou pro reklamu
(dále jen: Rada) a samoregulační pravidla jsou vyjádřena v
Kodexu reklamy, který vydala Rada. Většina členských států EU,
které mají samoregulační reklamní orgán, včetně českého Kodexu
reklamy, se při přípravě těchto pravidel inspirovala Reklamním
kodexem Mezinárodní obchodní komory.103

I.4.2. Rada pro reklamu

Rada pro reklamu byla založena v srpnu 1994 zadavateli reklamy,
reklamními agenturami a médii po vzoru členských států EU jako
první

středo

a

východoevropská

organizace

samoregulace

reklamy. Je to nestátní, nezisková organizace, která funguje jako
sdružení s vlastní právní subjektivitou. Její činnost je financována
reklamním průmyslem formou ročních členských příspěvků všech
členů. Rada má v současnosti 29 členů. Členů je však ve
skutečnosti o mnoho víc. Téměř všechny důležité reklamní a
marketingové agentury jsou totiž sdružené ve dvou sdruženích
právnických osob, z nichž každé je členem Rady. Jde o Asociaci
českých reklamních agentur a marketingové komunikace a o
Asociaci komunikačních agentur. Kromě nich patří mezi členy
Rady i tři české hlavní televizní stanice (ČT, Nova, Prima) a dále
někteří důležití zadavatelé reklamy.

102

Geraint Howells in Howells G., Micklitz H., Wilhelmsson T.: European Fair
Trading Law – The Unfair Commercial Practices Directive, Ashgate Publishing
Company 2006, str. 196.
103
Naproti tomu například kodex německého samoregulačního orgánu Deutscher
Werberat upravuje pouze reklamu zaměřenou na děti, alkohol, diskriminaci a
reklamní účinkování politiků. Naopak nejsilnější pozici mezi samoregulačními
orgány v Evropě má britský Office of Fair Traiding.
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I.4.3. Kodex reklamy

Kodex reklamy je dokument vydaný Radou, který obsahuje
soubor komplexních (neprávních) norem na poli regulaci reklamy.
Některá ustanovení suplují nebo doplňují zákonné normy, některá
pravidla jsou zcela autonomní – jde zejména o ta ustanovení, která
upravují etické požadavky na reklamu. Z toho důvodu bývá
Kodex reklamy i právní vědou podle mého názoru nepřesně
označován jako „etický kodex reklamy“. Je nutné zmínit, že
Kodex reklamy ochraňuje primárně spotřebitele. Pokud má tedy
porušení pravidel převažující charakter vztahů mezi podnikateli,
Kodex

se

nemusí

neuplatnit,

resp.

Arbitrážní

komise

pravděpodobně vyzve stěžovatele, aby se obrátil na soud. To se
týká zejména srovnávací reklamy, kdy Arbitrážní komise
opakovaně stěžovatele odkázala na využití prostředků ochrany
proti nekalé soutěži, protože se stížnost zřejmě netýká zájmů
spotřebitele a jde o spor mezi soutěžiteli. Normy uvedené
v kodexu nejsou vynutitelné zákonnými instrumenty. K jejich
dodržování a k podrobení se rozhodovací činnosti Rady se však
zadavatelé reklamy a ostatní subjekty sdružené v Radě samy
zavázaly. Tato skutečnost je vyjádřena i v preambuli Kodexu
reklamy: „Členské organizace RPR výslovně uznávají Kodex a
zavazují se, že nevyrobí ani nepřijmou žádnou reklamu, která by
byla v rozporu s Kodexem, popřípadě že stáhnou reklamu, u níž
by

byl

takový

rozpor

dodatečně

zjištěn

orgánem

etické

samoregulace v reklamě“.

I.4.4. Arbitrážní komise Rady

Rada

svěřila

rozhodovací

pravomoc

Arbitrážní

komisi

–

Arbitrážní komisi však nelze automaticky považovat za orgán
Rady. Jde o nezávislý expertní 13-ti členný orgán, jehož hlavní
náplní je posuzovat stížnosti na reklamu, u které je stěžovatelem
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tvrzen rozpor s ustanovením Kodexu reklamy. V Arbitrážní
komisi jsou poměrně zastoupeni zadavatelé, agentury, média a
významní právní odborníci, specializující se na oblast reklamy.
Pokud Arbitrážní komise shledá, že reklama je v rozporu
s ustanovením Kodexu, disponuje jedinou, avšak velmi citelnou
sankcí – nařízením stáhnutí reklamy. Je ovšem nutno připustit, že
rozhodnutí o stažení reklamy přichází často až poté, co byla
reklamní kampaň ukončena (typicky např. v případě letákových
akcí obchodních řetězců), takže preventivní prvek v rozhodovací
činnosti Rady je tím výrazně oslaben. Hlavní přínos Rady pro
reklamu a její Arbitrážní komise pro českou regulaci reklamy i
pro reklamní kulturu obecně tkví v počtu zahájených řízení pro
porušení pravidel Kodexu. Ze svých vlastních zkušeností vím, že
zadavatelé reklamy se neobávají ani tak udělení sankcí za
porušení právních norem regulujících reklamu, ale právě toho, že
budou nuceni na základě rozhodnutí Arbitrážní komise reklamu
stáhnout, což je zejména v případě televizních reklamních
kampaní velmi citelná sankce. Rozhodovací činnost Arbitrážní
komise má i cennou úlohu při konkretizaci a výkladu zákonných
ustanovení (což je cenné zejména u klamavé a do jisté míry i
skryté reklamy, kde Arbitrážní komise svým způsobem supluje
obecné soudy)

I.4.5. Legitimita rozhodovací činnosti Arbitrážní komise i vůči
nečlenům Rady

Členem Rady pro reklamu je relativně široký okruh významných
zadavatelů reklam a reklamních agentur, protože členem Rady
jsou asociace sdružující desítky členů. Přesto rozhodovací činnost
Rady dopadá i na subjekty, které reklamu nešířily prostřednictvím
reklamní agentury, a které nejsou členem Rady – viz desítky
rozhodnutí Arbitrážní komise, které sankcionují reklamu zadanou
nečlenem Rady. Tato praktika jde proti smyslu samoregulace i
samotné Rady. Na druhou stranu je však pravdou, že v okamžiku,
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kdy se subjekt rozhodovací pravomoci Rady řízení dobrovolně
podrobí, přistoupil k pravidlům samoregulace. Navíc je třeba
doplnit, že Arbitrážní komise často ve svých rozhodnutích, která
určitou praktiku považují za neetickou, neukládá žádnou sankci.

I.5. Závěr první kapitoly - návrh řešení de lege ferenda

Úprava regulace reklamy v jednotlivých právních normách může
způsobit řadu interpretačních problémů. Domnívám se, že
hlavním důvodem pro tento nedokonalý stav je nedbalá
implementace Směrnice o nekalých obchodních praktikách. Přijetí
takto komplexní normy na poli ochrany spotřebitele mohly ty
členské státy, které dosud nemají komplexní úpravu ochrany
spotřebitele (mezi než radím i ČR), využít k rekodifikaci této
úpravy, což ČR neučinila. V následujícím textu se pokusím
nastínit, jak by tato rekodifikace mohla proběhnout, přičemž jako
inspiraci bych použil francouzskou úpravu komplexní normou
Spotřebitelského zákona (Code de la consommation) .

I.5.1. Návrh rekodifikace české úpravy reklamy

Na prvním místě je nutno připustit, že nezbývá než se smířit se
souběžnou existencí generální klauzule nekalé soutěže podle
ObchZ a generální klauzule o nekalých obchodních praktikách
v Zákoně o ochraně spotřebitele. Při jejich rozlišování je třeba
přijmout výklad Petra Čecha popsaný výše. Podle mého názoru je
však

přínosné

vyřešit

zmatečně

duální

úpravu

v rámci

veřejnoprávní úpravy – tedy regulaci reklamy jak Zákonem o
ochraně

spotřebitele,

tak

Zákonem

o

regulaci

reklamy.

Nejúčinnějším řešením by tedy byla komplexní veřejnoprávní
rekodifikace reklamního práva, jak ostatně bylo České republice
doporučováno, tedy zejména spojení relevantních ustanovení
Zákona o regulaci reklamy a Zákona na ochranu spotřebitele do
jedné normy – po vzoru Spotřebitelského zákona ve Francii.
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Tímto jedním zákonem by mohl být právě Zákon na ochranu
spotřebitele, který by převzal ustanovení Zákona o regulaci
reklamy, která nejsou Zákonem na ochranu spotřebitele nijak
upravena. Zákon o regulaci reklamy by tak mohl být zcela zrušen
s tím, že nad dodržováním ustanovení o reklamě by i nadále
vykonával dozor příslušný krajský živnostenský úřad.

I.5.2. Návrh změny ustanovení o nekalé soutěži

Přesto i ustanovení o nekalé soutěži by mohla projít změnou za
účelem odstranění nejasností a interpretačních problémů. Jedním
z důvodů, proč se implementace Směrnice o nekalých obchodních
praktikách nedotkla ustanovení o nekalé soutěži, může být jakési
kolektivní vědomí „nedotknutelnosti“ ustanovení nekalé soutěže a
její generální klauzule zvlášť. Generální klauzule a například ani
ustanovení o klamavé reklamě nebylo od nabytí účinnosti
obchodního zákoníku jedinkrát novelizováno, ačkoliv ve vztahu
k ochraně

spotřebitele

již

došlo

k několika

legislativním

„revolucím“. V prvé řadě se však domnívám, že novelizace
ustanovení generální klauzule § 44 odst. 1 ObchZ není, s níže
uvedenou výjimkou, nutná. „Nedomnívám se, že by se podmínky
generální klauzule daly jakkoliv zpřesnit, resp. stručně definovat.
Pokusy o jejich definice by rozhodně „narazily“ na stále nové
způsoby chování, postoje a praktiky soutěžních subjektů. Vytvořit
„nadčasovou“ definici jednotlivých podmínek generální klauzule
je zcela nemožné. Proto vždy bude nejvíce záležet na úvahách a
rozhodnutích kvalifikovaných soudců v každém jednotlivém
případě, jenž by mohl být jednáním nekalé soutěže.“104

Na druhou stranu se domnívám, že by bylo vhodné jednou
provždy vyjasnit pojem „jednání v hospodářské soutěži“, a to
přímo v textu zákona. Z nového ustanovení ObchZ by mělo jasně
104

Večerková, E., Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), nakladatelství MU,
Brno 2006, str. 312.
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vyplývat, že soutěžní vztah existuje i mezi podnikateli, u kterých
není přítomen prvek substituovatelnosti zboží nebo služeb. Tím
by se potvrdil převažující názor právní vědy, který k tomuto
rozšiřujícímu stanovisku inklinuje.

Co se týká pojmenovaných skutkových podstat, je možné převzít
konstrukci generální klauzule a pojmenovaných podstat podle
vzoru Směrnice o nekalých obchodních praktikách. Tedy tak, že
pojmenované skutkové podstaty jsou jednáním nekalé soutěže za
všech okolností, bez ohledu na to, zda naplňují generální klauzuli.
Ustanovení § 45 o klamavé reklamě by mohlo zůstat beze změn,
resp. není zapotřebí je měnit na základě implementace Směrnice o
nekalých

obchodních

praktikách

(ačkoliv

význam

tohoto

ustanovení byl přijetím Směrnice výrazně omezen). Přesto je
možné uvažovat i o úplném zrušení § 45 ObchZ, a to zejména
z důvodu neúčelného střetu s de facto duplicitní úpravou
Zákonem o ochraně spotřebitele. Případy, kdy byl klamavou
reklamou poškozen soutěžitel (a to ať už přímo, nebo nepřímo –
přesunem

spotřebitelské poptávky),

mohou

být

dostatečně

ošetřeny generální klauzulí. Znovu opakuji, že hlavním smyslem
přijetí § 45 ObchZ bylo chránit zejména spotřebitele.

I.5.3. Kodifikace nekalé reklamy jako „malé generální
klauzule“

Eva Večerková navrhla nahradit skutkovou podstatu klamavé
reklamy v obchodním zákoníku novým ustanovením § 45 ObchZ,
které by upravovalo „nekalou reklamu“. V této podkapitole uvedu
její závěry i svůj komentář k nim, a to i přesto, že obchodní
zákoník přestal být po implementaci Směrnice o nekalých
obchodních praktikách hlavní normou, která reguluje reklamu.

Eva Večerková svůj návrh ustanovení o „nekalé reklamě“ uvádí
takto: „Pod toto ustanovení by se dalo subsumovat určitě mnohem
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více případů nekalosoutěžní reklamy než při současně platné
úpravě pod „klamavou reklamu“. Dokonce by pak toto ustanovení
zařazené tradičně v zákoně jako první pod generální klauzuli
nekalé soutěže, mohlo lépe plnit funkci tzv. malé generální
klauzule. Skutečností zůstává, že současná „klamavá reklama“ se
svými četnými podmínkami, jež musí být kumulativně splněny,
podchycuje méně případů nekalosoutěžních reklamních praktik
než „pravá“ generální klauzule.“105 Eva Večerková navrhuje
následující definici „nekalé reklamy“106:

„(1) Nekalou reklamou je reklama, která je způsobilá vyvolat
klamnou představu, zjednat tím soutěžiteli v hospodářské soutěži
prospěch a přivodit tím újmu jiným osobám. Za nekalou reklamu
lze zejména považovat klamavou reklamu, nepřípustnou reklamu,
nepřípustnou srovnávací reklamu, skrytou reklamu, podprahovou
reklamu.
(2) Reklamou se rozumí zejména veřejné učinění nebo šíření
údajů o poměrech, výrobcích nebo výkonech soutěžitele
(3) Údajem se rozumí zejména:
a) údaje o znacích zboží nebo služeb, zejména jejich použitelnost,
druh, provedení, složení, postup a doba výroby nebo provedení,
vhodnost

k určitému

účelu,

možnost

použití,

množství,

charakteristické vlastnosti,
b) údaje o ceně nebo způsobu, jakým se vypočte, a o podmínkách,
za nichž je dodáváno zboží nebo poskytovány služby
c) údaje o druhu, vlastnostech a právech osoby provádějící
reklamu
4) za veřejné šíření údajů se považuje zejména sdělení slovem,
tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí, hromadným
sdělovacím prostředkem.“

105

Večerková, E., Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), nakladatelství MU,
Brno 2006, str. 228.
106
Večerková, E., Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), nakladatelství MU,
Brno 2006, str. 315.
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Hodnocení návrhu Evy Večerkové.
V prvé řadě považuji za nutné uvést, že návrh takto rozsáhlé
změny úpravy reklamy je pro další výzkum v této oblasti velkým
přínosem. Přínosem jistě je i výslovná zmínka skryté reklamy.
Dále se domnívám, že návrh na kodifikaci „malé generální
klauzule“ pro nekalou reklamu je správný a byl podpořen i
Směrnicí o nekalých obchodních praktikách, která obdobnou
„malou generální klauzuli“ obsahuje.

Na druhou stranu se však domnívám, že návrh E. Večerkové trpí
několika nepřesnostmi. Zejména se domnívám, že definice
uvedená v odstavci 1 trpí následujícím logickým rozporem: nekalá
reklama podle návrhu je pouze ta reklama, která je způsobilá
vyvolat klamnou představu. V demonstrativním výčtu nekalých
reklam jsou však uvedeny reklamy, u nichž vyvolání klamné
představy není základním pojmovým znakem (nepřípustná
srovnávací reklama, skrytá reklama), případně není vůbec
pojmovým znakem (podprahová reklama). Z této definice by tedy
vyplynulo např. to, že za nekalou reklamu lze považovat pouze tu
srovnávací reklamu, která je způsobilá vyvolat klamnou představu
– to je ovšem v rozporu s § 50a ObchZ, která vypočítává řadu
dalších kritérií nepřípustnosti, i v rozporu se smyslem celé
úpravy. Jediným řešením je změnit první větu odstavce 1 takto:
„nekalou reklamou je reklama, která je v rozporu s dobrými
mravy soutěže107, je způsobilá přivodit újmu jiným osobám a
zjednat tím soutěžiteli v hospodářské soutěži prospěch.“ Toto
ustanovení je však de facto totožné se zněním generální klauzule a
je tedy obsolentní.

Domnívám se proto, že definice nekalé reklamy není účelná,
protože pouze zdvojuje generální klauzuli. Dále je neúčelné
definovat pojem „údaj“ pouze prostřednictvím demonstrativního
107

Pojem „dobré mravy soutěže“ by bylo zajisté možné nahradit jiným obdobným
výrazem, ale tento je podle mě nejpřesnější.
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výčtu „údajů“, jak Eva Večerková činí v odst. 3. Demonstrativní
výčet není třeba vůbec, zatímco obecná definice ano. Navrhuji
následující stručnou a jasnou definici pojmu „údaj“

„Údajem je jakýkoliv projev vnímatelný smysly, který je způsobilý
nést informační hodnotu.“

Co se týká definice „veřejného šíření údajů“, myslím, že by
v demonstrativním výčtu měl být uveden i „internet“. Je sice
možné jej podřadit mezi „hromadné sdělovací prostředky“, tento
pojem je však zastaralý a vzhledem ke vzrůstající důležitosti
tohoto média by si internet jistě zasloužil výslovnou úpravu.
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Kapitola II.
Srovnávací reklama
II.1. Úvod: Vývoj úpravy srovnávací reklamy

Institut srovnávací reklamy byl do českého právního řádu vtělen
až novelou obchodního zákoníku s účinností k 1. ledna 2000, a to
na základě implementace směrnice č. 97/55/ES, tedy směrnice,
která doplnila Směrnici o klamavé reklamě o úpravu srovnávací
reklamy108 (dále jen: Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě).
Tato směrnice ze srovnávací reklamy učinila přípustnou techniku
konkurenčního boje, a to za předpokladu, že splňuje stanovené
podmínky přípustnosti. Na základě předchozí právní úpravy byla
srovnávací reklama postihovaná jako nepojmenovaná podstata
nekalé soutěže nebo jako zlehčování (§ 50 ObchZ), jak například
dokumentuje odůvodnění jednoho ze soudních rozhodnutí: „není
obecně v souladu s dobrými mravy soutěže, aby soutěžitel
srovnával ve své nabídce vlastní podmínky poskytnutí služby či
vlastnosti svého výrobku s podmínkami, které nabízí další
konkrétní soutěžitel, ke zdůraznění výhodnosti své nabídky“.109
Tento postoj ke srovnávací reklamě se však ukázal jako
hospodářsky neúčelný a jdoucí jak proti zájmům podnikatelů, tak
paradoxně

i

spotřebitelů.

Tento

pohled

zastávala

i

prvorepubliková judikatura110. Srovnávací reklama však jako

108

Směrnice o srovnávací reklamě byla postavena na principu úplné harmonizace,
tzn. členské státy byly povinny úpravu plně implementovat do svých právních
řádů, aniž by měly možnost přijmout nebo zachovat přísnější národní úpravu –
tento fakt sice není v textu Směrnice výslovně zmíněn, ale dovodil tak ESD
v rozhodnutí C – 44/01 Pipping g(2003) ECR I-3095.
109
Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze čj. R 3 Cmo 516/95 in Macek, J.
Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže, CH BECK, Praha
2000, str. 89 – 93.
110
Například Sb. R. n. s. Vážný č. 16579.
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legitimní součást konkurenčního boje není v ČR dosud příliš
rozšířena.

II.2. Skutková podstata srovnávací reklamy podle 50a ObchZ

Definice srovnávací reklamy jako pojmenované skutkové podstaty
nekalé soutěže (k této zákonné nepřesnosti viz níže) je v českém
právním řádu vtělena do ustanovení § 50a ObchZ:

Srovnávací reklamou je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i
nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby
nabízené jiným soutěžitelem.

Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy jsou taxativně určeny v §
50a odst. 2 ObchZ. Z toho tedy plyne, že srovnávací reklama je
obecně zakázána, povolena je jen za splnění zákonných podmínek.
Z tohoto ustanovení vyplývá, že srovnání musí být omezeno jen na
určité objektivně zjistitelné znaky a že nesmí splňovat znaky jiných
skutkových

podstat

nekalé soutěže.

Text

zákonné definice

srovnávací reklamy byl s drobnými odchylkami převzat z textu čl. 2a
Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě.

III.3. Vybrané problémy srovnávací reklamy

III.3.1. První věta § 50a ObchZ - interpretační problémy

Ustanovení první věty § 50a ObchZ by na první pohled nemělo
způsobovat interpretační problémy. V praxi se však objevují
nejasnosti například s pojmem „přímo či nepřímo identifikuje
jiného soutěžitele nebo jeho zboží“. Jak například přistupovat
k reklamě, která propaguje dermatologickou mast ve spreji
sloganem, že se mast ve spreji vstřebává lépe, než normální mast?
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Byli identifikováni ostatní soutěžitelé za předpokladu, že
„normální mast“ na trhu obchoduje ve větším rozsahu jen 5 jiných
soutěžitelů? Podle mého názoru v tomto případě došlo k jejich
identifikaci a jakýkoliv z těchto výrobců by se mohl bránit.

V tomto smyslu je nutné zmínit i hojně používané abstraktní
srovnání, tedy srovnání, kdy je srovnáván vlastní výrobek
soutěžitele s „běžným prostředkem“. V právní vědě i praxi však
převažuje názor111, že v tomto případě identifikace s jiným
soutěžitelem nenastala. Dle mého názoru by se však v tomto bodě
měla praxe změnit a tato forma srovnání by měla být považována
za identifikující se se všemi konkurenčními soutěžiteli. I na tuto
reklamu by se tedy měly beze zbytku vztahovat podmínky
přípustnosti srovnávací reklamy. Např. pokud bude soutěžitel
tvrdit, že jeho prací prášek zanechá větší pocit svěžesti než
„běžný prací prostředek“, měl by mít každý jiný výrobce
obdobného pracího prášku možnost bránit se proti srovnání např.
odkazem na porušení ustanovení § 50a odst. c) ObchZ (tedy kvůli
neobjektivitě srovnání).
ostatních

Při

posuzování

soutěžitelů na srovnatelném

posuzována velikost tohoto trhu,

jeho

aktivní
trhu

legitimace

by měla být

specifika i

počet

relevantních soutěžitelů.

Tento můj názor však je v právní vědě v menšině – většina autorů
požaduje, aby ze srovnávací reklamy byl seznatelný konkrétní
soutěžitel – např. použitím nějaké zvukové nebo vizuální kulisy
spojené s konkrétním soutěžitelem, nebo, což je nejčastější, nějaký
prvek ochranné známky (např. výslovnou zmínkou výrobku nebo
parafrází sloganu112). Ustanovení o srovnávací reklamě má mimo
jiné za následek, že srovnávaný soutěžitel je automaticky aktivně
111

Např. Winter, F. in Winter, F. a kol., Zakázané formy reklamy. Sborník, Forum,
Praha 2005, str. 6/1.5. 2.
112
Příkladem může být „souboj“ výrobců nápojů Semtex a Redbull (např. slogan
Semtexu „BSE vám dává křídla, Semtex oživuje“ spolu s obrázkem zdechlé krávy)
nebo výrobců Pepsi a Coca Coly.
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legitimován k podání žaloby nebo k jinému prostředku právní
obrany. Pokud by se soutěžitel měl bránit pouze na základě jiných
skutkových podstat nekalé soutěže, musel by svou aktivní legitimaci
prokázat, například tím, že mu reklamou jiného soutěžitele vznikla
nebo mohla vzniknout újma. I proto je výhodné co nejširší chápání
nutnosti identifikace jiných soutěžitelů. Za zmínku v souvislosti se
zněním první věty § 50a ObchZ stojí i fakt, že česká úprava
srovnávací reklamy nevyžaduje, aby reklama obsahovala nějaké
srovnání. Český zákonodárce při implementaci textu Směrnice o
klamavé a srovnávací reklamě dostatečně nepřevzal její čl. 3a, jehož
znění je následující: „srovnávací reklama bude, pokud se týká
srovnání, povolena (…)“. Pro kvalifikaci určitého sdělení jako
srovnávací reklamy je tedy pro českou právní úpravu dostatečný již
sám fakt, že došlo k přímé či nepřímé identifikaci soutěžitele – fakt,
jestli reklama obsahuje i srovnání s tímto identifikovaným
soutěžitelem již není relevantní. Proto se bude § 50a ObchZ
vztahovat i na reklamy, které vůbec nemají ambici srovnávat zboží
nebo služby, ale třeba jen „popíchnout“ jiného soutěžitele (jak tomu
je

právě

v poznámce

citovaným

„soubojem“

výrobců

nealkoholických nápojů).

Dále je třeba doplnit, že „podmínky uvedené v § 50a odst. 2
ObchZ rozhodují pouze o tom, zda je přípustný určitý způsob
reklamního srovnávání, nikoliv ještě o tom, zda je přípustná nebo
nepřípustná

konkrétní

srovnávací

reklama.

Ta

musí

být

posuzována podle širšího souboru podmínek.“113 O tom, že pro
srovnávací reklamu je prvek srovnání primárním pojmovým
znakem, se však v praxi nepochybuje a chybějící ustanovení
v české právní úpravě je dovozováno dle textu Směrnice o
klamavé a srovnávací reklamě.

113

Hajn, P. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol., Kurs obchodního
práva – soutěžní právo, C.H. Beck Praha 2002, str. 349.
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III.3.2. K podmínkám přípustnosti srovnávací reklamy

Srovnávací

reklama

je

přípustná

za

splnění

podmínek

vyjmenovaných v ustanovení § 50a odst. 2 ObchZ. Tyto
podmínky přípustnosti jsou poměrně obsáhlé a někdy možná až
nadbytečné. V této kapitole se pokusím jednotlivé podmínky
zhodnotit.

Srovnávací reklama nesmí být klamavá.
Tato podmínka odkazuje (byť tak ObchZ nestanoví přímo) na
ustanovení o klamavé reklamě § 45 ObchZ, jakož i na ustanovení
Zákona o ochraně spotřebitele. Otázkou je, není-li toto ustanovení
nadbytečné. Srovnávací reklama, která je klamavá, by byla
nepřípustná i bez aplikace speciálního ustanovení o srovnávací
reklamě, a to právě na základě uvedených ustanovení. Podle mého
názoru však toto ustanovení do výčtu patří, a to z toho důvodu, že
usnadňuje aktivní legitimaci „srovnávaného“ soutěžitele.

Povaha srovnávaného zboží nebo služeb.
S tímto ustanovením v praxi nebývají problémy a uvedené
ustanovení se vykládá poměrně široce: porovnávat se tak mohou i
produkty s velmi rozdílnou povahou, pokud se dají vzhledem ke
svému

účelu

považovat

za

plnohodnotné

náhrady

(např.

snowboard a lyže, cestování vlakem a letadlem apod.)

Objektivita srovnání.
Ustanovení § 50a odst. 2 písm. c) ObchZ v praxi působí největší
problém. Účelem tohoto ustanovení je v prvé řadě bránit
účelovým nebo překrouceným srovnáním, avšak je třeba připustit,
že každé srovnání je svým způsobem účelové; přísný výklad
tohoto ustanovení by de facto srovnávací reklamu vyloučil.
Hlavní

problém

tedy

vyvstává

ohledně

definice

pojmu

„objektivita srovnání“. Objektivita v tomto smyslu obecně
znamená, že určitý fakt je správný, přičemž tato správnost je
108

měřitelná a ověřitelná. Reklama však hovoří reklamním jazykem a
objektivní pojmy nepoužívá. V případě sporu tak bude záležet, jak
konkrétní reklamu posoudí soud či jiný orgán, jako to učinil
Evropský soudní dvůr v rozhodnutí Toshiba, když uvedl, že
(pouhé) postavení dvou výrobků vedle sebe předpokládá, že
výrobky mají stejnou technickou charakteristiku. Pokud tomu tak
není, nejde o srovnání v charakteristických znacích a jde tudíž o
nepřípustnou

srovnávací

reklamu.114

Tak

například

zcela

nevyhovující tomuto požadavku byla podle mého názoru reklamní
kampaň společnosti ČEZ, která používala slogany přímo
identifikující konkurenční společnosti : „NePREplácejte účty.
ČEZ je levnější“ a „NejsmE ONi. ČEZ je levnější“. Takové
srovnání ovšem neobsahuje objektivní srovnání.

Dále je nutné uvést, že implementací Směrnice o klamavých
obchodních

praktikách

došlo

k potřebné novelizaci

tohoto

ustanovení v části týkající se srovnání ceny; původně totiž došlo
k nepřesné interpretaci Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě,
když původní ustanovení mohlo vést k mylnému výkladu, že
srovnání pouze ceny není možné. Cenové srovnání by mělo být
přípustné, pokud se srovnává totožné zboží v běžných cenách.
Srovnání cen zboží v ČR často využívají obchodní řetězce
v letácích a reklamách uvádějících cenu zboží a cenu totožného
zboží u konkurence. V této oblasti se již v ČR vykrystalizovala
jedna nekalá praktika. Tak například řetězec Tesco v roce 2009 na
svých letácích porovnal ceny 14 základních školních potřeb a při
jejich součtu vyšlo, že v prodejnách Tesco vyjde nákup tohoto
zboží v celkové hodnotě 627,6 koruny, tedy o 171,2 koruny
levněji než v Kauflandu. Kaufland kontroval celostránkovým
inzerátem, v kterém porovnal s cenami zboží v Tescu ceny
bezmála 90 školních potřeb. A výsledek byl opačný. "Kaufland je
o 14 procent levnější než Tesco," stojí v inzerátu. Zatímco cena

114

Toshiba Europe (2001) C – 112/99 ECR I-7945.
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tohoto zboží v obchodech Tesco podle průzkumu společnosti
Kaufland činila 5352,4 koruny, tak v hypermarketech Kaufland
4584,4 koruny.115 Domnívám se tedy, že vytváření „nákupních
košů“ pouze ze zboží, které je u soutěžitele levnější, než u
konkurence, přitom existují zaměnitelné výrobky, které má
soutěžitel naopak dražší, je nekalou obchodní praktikou.

Vyvolání nebezpečí záměny.
Domnívám se, že podmínka přípustnosti týkající se nebezpečí
vyvolání záměny je nadbytečná, protože supluje skutkovou
podstatu vyvolání nebezpečí záměny dle § 47 ObchZ. Přesto je
možné zopakovat argumentaci o usnadnění aktivní legitimace
poškozeného subjektu uvedenou výše. Navíc, vyvolání nebezpečí
záměny je u srovnávací reklamy nepravděpodobné, protože jejím
smyslem je právě odlišení jednoho soutěžitele a jeho výrobků od
druhého, nikoliv jejich ztotožnění.

Zlehčování nepravdivými údaji.
Zde se text zákona opět překrývá s jinou skutkovou podstatou
nekalé soutěže, totiž se zlehčováním dle § 50 ObchZ. Až do přijetí
novely ustanovení o srovnávací reklamě zákonem č. 501/2001 Sb.
přinášelo toto ustanovení problémy pro praxi, protože jeho text
zněl pouze: nezlehčuje podnik, zboží nebo služby soutěžitele, tzn.
nebyl zde uveden požadavek, aby se tak dělo nepravdivými údaji.
Toto ustanovení tedy bylo přísnější než samotné ustanovení o
zlehčování v § 50 odst. 2 ObchZ a de facto zakazovalo vysílání
sice kritické, ale pravdivé srovnávací reklamy. Tento rozpor byl
výše uvedenou novelou odstraněn. Pokud tedy ke zlehčování
srovnávací

reklamou

došlo

pravdivými

údaji,

nezbývá

napadenému soutěžiteli než se bránit aplikací § 50 ObchZ, tedy
obecným zákazem zlehčování. Jinak řečeno, z pohledu ustanovení
§ 50a písm. e) ObchZ je povolena srovnávací reklama, která
115

Zdroj informace : http://www.financninoviny.cz/zpravy/obchodnici-zacali-vreklame-casteji-porovnavat-ceny/392688
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obsahuje pravdivé údaje, i když je způsobilá způsobit jinému
újmu. Co se týká použitého pojmu „zlehčuje“, pak je třeba uvést,
že Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě obsahuje v této
souvislosti dva pojmy, a sice „discredit or denigrate“, což je
možno přeložit jako „poškozuje dobrou pověst nebo očerňuje“.
Podle mého názoru, ale například i podle názoru Evy
Večerkové116, tyto pojmy nejsou synonymní a pojem „zlehčování“
jim navíc neodpovídá. Zlehčování je totiž možné i pravdivými
údaji, s tím však ustanovení § 50a ObchZ písm. e) nepočítá – ten
vyžaduje pouze zlehčování nepravdivými údaji. Na vině je možná
snaha zákonodárce o pojmovou jednotu ustanovení o nekalé
soutěži, zde to však bylo na úkor smyslu ustanovení. P. Hajn
doporučuje,

aby

toto

ustanovení

bylo

jakýmsi

sběrným

ustanovením pro srovnávací reklamu, která má „nekorektní
charakter“. Tento názor však naráží na fakt, že musí jít o
nepravdivé údaje – „nekorektní“ reklama tak, jak ji chápu já, je
reklama objektivně pravdivá, její zpracování a celkový dojem
však mohou neoprávněně poškodit dobrou pověst nebo očernit
srovnávaného soutěžitele.

Chráněné označení původu.
Tato podmínka byla do textu Směrnice vtělena na nátlak Francie
(kde je chráněné označení původu – appelation d´origine
controlée, velmi využíváno zejména u potravin) a bývá označeno
jako „šampaňská klauzule“. Výrobek s chráněným označením
původu tedy může být srovnáván pouze s výrobkem stejného
označení, soutěžitel tedy tuto podmínku nenaplní ani pokud
výslovně uvede, že jeho produkt je rozdílného původu. Není proto
možné uvést, že určité šumivé víno vzniká stejným výrobním
postupem jako šampaňské víno, ale stojí pouze pětinu jeho ceny.

Nepoctivé těžení z dobré pověsti spjaté s ochrannou známkou.
116

Večerková, E., Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), nakladatelství MU,
Brno 2006, str. 294.
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Tato podmínka odkazuje na skutkovou podstatu nekalé soutěže
parazitování na pověsti (§ 48 ObchZ), avšak je formulována méně
striktně: zejména musí jít o nepoctivé těžení z dobré pověsti. Tato
podmínka v praxi způsobuje více problémů, než by se na první
problém mohlo zdát – pravým motivem mnohých srovnávacích
reklam je totiž právě toto. V této souvislosti se hovoří o tzv.
opěrné srovnávací reklamě, kdy se soutěžitel snaží srovnáním
těžit

(tzv.

„se

přiživit“)

na dobré

pověsti

srovnávaného

konkurenta.

Zářným příkladem z nedávné doby byla reklamní kampaň
automobilky Kia motors. Tato automobilka na začátku roku 2007
přišla na trh s modelem Cee´d, který byl vyvinut na míru
evropskému zákazníku, a který měl napravit dosavadní špatnou
pověst automobilů Kia jako nekvalitních a laciných asijských
vozů. Z tohoto důvodu automobilka doprovodila uvedení Cee´du
na tuzemské poměry bezprecedentní reklamní kampaní založenou
na srovnávací reklamě. Ústřední heslem kampaně bylo heslo
„Auto, kterého by se Škoda měla bát“ a mezi prvky kampaně
patřilo vkládání reklamních materiálů do celostátního tisku. Tyto
reklamní materiály byly založeny na přetiskování článků
z českých i zahraničních motoristických magazínů, v kterých byl
Cee´d srovnáván s konkurenty s nepoměrně lepší pověstí, přičemž
z těchto srovnávacích testů vyšel Cee´d jako srovnatelný, ne-li
lepší automobil. Prvním takovým materiálem bylo přetištění
článku z britského motoristického časopisu, který Cee´d srovnal
s jeden rok ojetým automobilem Ford Focus. Ze srovnání
vyplynul závěr, že Ford Focus je skvělý automobil, přičemž Kia
Cee´d je stejně tak dobrá. Každý zájemce o Ford by tedy podle
článku měl uvažovat o automobilu Kia. Článek měl nízkou
objektivitu srovnání (testovaný Ford byl ojetý automobil, srovnání
bylo často založeno na subjektivních vjemech) a jeho závěr mohl
naplnit skutkovou podstatu parazitování na pověsti. Pokud takový
článek vyšel v časopise v redakční části jako běžný redakční test,
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nešlo o reklamu (mohlo ovšem jít o reklamu skrytou, což by však
bylo téměř nemožné dokázat). V okamžiku však, kdy tento článek
použije soutěžitel ve své reklamní kampani, na článek se
automaticky vztáhnuly podmínky přípustnosti srovnávací reklamy
podle § 50a ObchZ, přičemž těmto podmínkám podle mého
názoru nevyhověla, a to právě z důvodu neobjektivity srovnání a
zejména kvůli nepoctivému těžení z dobré pověsti. Případ Kia
vyvolal první velkou debatu o srovnávací reklamě a byla jí
věnována i velká mediální pozornost.117 Žádný z konkurentů však
tuto kampaň nenapadl u soudu ani jiného orgánu, přestože
automobilka Škoda o tom uvažovala.

Napodobení nebo reprodukci zboží nebo služeb.
I uvedené ustanovení bylo vtěleno po francouzské intervenci, je
nazýváno

„parfémovou

klauzulí“

a

brání

imitacím

lehce

napodobitelných výrobků s neporovnatelně nižší cenou – tedy též
parfémů. Na druhou stranu však například P. Hajn zastává názor
(který sdílím), že bude přípustné srovnávat neznačkové zboží se
značkovým, pokud ono neznačkové zboží nebude zároveň
označeno za napodobení nebo reprodukci zboží značkového“.118
Tento fakt tedy toto ustanovení pro účely srovnávací reklamy
značně oslabuje. Dle mého názoru je i toto ustanovení
nadbytečné: právní řád dává ochranu jak jinými pojmenovanými
skutkovými podstatami nekalé soutěže, tak právem známkovým –
výroba padělku nebo napodobenin se obecně postihuje jinými
normami, než je nekalá soutěž.

117

Viz. např. článek „Kia zaútočila. Dostane sodu? A co bude dál?“, Marketing a
Média 2/2007 nebo článek na serveru idnes:
http://ekonomika.idnes.cz/kia-rozpoutala-v-autobranzi-reklamni-valku-fef
/ekonomika.asp?c=A070201_210103_ekonomika_mia.
118
Hajn P. in Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurs obchodního práva
– soutěžní právo, C.H. Beck Praha 2002, str. 353.
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III.3.3. Specifické otázky používání srovnávací reklamy v ČR

Používání

srovnávací

reklamy jako

standardní

propagační

techniky v ČR.
Srovnávací reklama není v českých médiích zatím příliš častá.
Srovnávací reklama, která vzbudila v minulosti zájem odborné
veřejnosti, většinou nepřinášela seriozní srovnání, ale spíše
parazitující a zlehčující výpad proti konkurentovi. Tak např.
reklamní slogan koncernu VW na začátku devadesátých let (ještě
před převzetím české automobilky) zněl: „MÍT VW ZNAMENÁ
NEMÍT ŠKODU“; slogan nápoje Erektus v předvolebním období
zněl: „Skončil čas rudých volů“, což byla narážka na nápoj Red Bull
atd. Jak jsem uvedl výše, první masivní použití srovnávací reklamy
v reklamní kampani použila v ČR až v roce 2007 automobilka Kia.
Důvodem k tomuto nevelkému rozšíření srovnávací reklamy je dle
mého názoru i z mých praktických zkušeností nedůvěra zadavatelů
ke srovnávací reklamě a zejména strach ze sankce nebo odvety
konkurenta, zejména ve vztahu k obtížnosti získat věrohodné a
podložené údaje pro srovnávací reklamu. Podobný názor zastává
třeba i Eva Večerková.119 nebo Filip Winter: Výhoda srovnávací
reklamy znamená nejen prospěch, který přináší spotřebiteli
v úplnosti podkladů pro jeho relevantní rozhodnutí, ale i nebezpečí
pro zadavatele srovnávací reklamy, neboť jakmile se ukáže, že
propagovaný výrobek nemá například složení, kvalitu či vlastnosti,
které byly inzerovány, může se těchto výsledků chopit konkurence a
postavit díky těmto trumfům svou vlastní kampaň či podat žalobu
pro nekalou soutěž“120.

K této přesné poznámce doplňuji poznámku z praxe: reklamní
agentury a odborná veřejnost vůbec možnost použít v reklamě
srovnání nevzali plně na vědomí, při tvoření reklamních kampaní

119

Večerková, E., Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), nakladatelství MU,
Brno 2006, str. 309.
120
Winter F. a kol., Zakázané formy reklamy. Sborník, Forum, Praha 2005, str. 6.1
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není možnost srovnat produkt s konkurenčním produktem vůbec
brána v potaz. Srovnávací reklama však bývá poměrně často
používána v určitých tržních segmentech – zejména v reklamách
(reklamních letácích) hypermarketů, které srovnávají ceny svých
výrobků s výrobky konkurentů, a v oblasti mobilních telefonů. Až
v poslední době se zdá, že se srovnávací reklama začala používat i
v méně obvyklých oblastech, kde dosud panoval „klid zbraní“,
například v automobilovém průmyslu.

Používání superlativu „nej…“.
Superlativní reklamu je nutno posuzovat jak z pohledu srovnávací
reklamy (resp. je třeba řešit otázku, zda superlativní reklama může
zakládat srovnání s konkurentem) a jednak z pohledu klamavé
reklamy. Jednou z relevantních otázek souvisejících se srovnávací
reklamou je použití superlativu „nej…“ ve srovnávací reklamě, resp.
otázka, zda tento superlativ zakládá srovnání s konkurenty, které
nepřímo identifikuje. Například dle ustálené francouzské judikatury
používání tohoto superlativu neidentifikuje ostatní soutěžitele, a to
ani nepřímo, a proto nezakládá vznik srovnávací reklamy. Česká
právní věda většinou tento názoru sdílí. „Spotřebitelská veřejnost
zásadně nechápe superlativní reklamu jako reklamu srovnávací“121
Naproti tomu Eva Večerková uvádí, že „pokud superlativní reklama
operuje s objektivně přezkoumatelnými údaji, vyžaduje se, aby tyto
údaje odpovídaly skutečnosti i dalším požadavkům na reklamní
srovnávání (např. reklamní sdělení „největší výrobce výrobku X
v celé ČR“ může být pravdivé, ale také nemusí).“122

Pokud Eva Večerková zastává tento názor (s kterým se
ztotožňuji), znamená to, že připouští, že taková superlativní
reklama identifikuje jiné soutěžitele. Eva Večerková v té
souvislosti uvádí příklad reklamy z dávné doby, kdy v jedné ulici
121

Hajn, P. in Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurs obchodního
práva – soutěžní právo, C.H. Beck Praha 2002, str. 346.
122
Večerková, E., Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), nakladatelství MU,
Brno 2006, str. 258.
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byli tři výrobci houslí, přičemž před jedním byla cedule „nejlepší
housle v Itálii“, před druhým „nejlepší housle na světě“ a před
třetím „nejlepší housle v ulici“. Večerková soudí, že pouze třetí
reklama zakládá srovnání „s ostatními výrobky v ulici“, neboť
každý běžný zákazník učiní jednoznačný závěr, že nejde o
nadsázku nebo či obvyklé reklamní přehánění, ale o objektivní a
ověřitelný údaj“.123 Večerková však i u dvou zmíněných reklam
uvádí, že jde o „superlativní srovnávací reklamu“, pouze bez
prvků klamavosti. Opět tedy říká, že i reklama „nejlepší na světě“
je srovnávací reklama.

Příklad Evy Večerkové naznačuje řešení této otázky: při
posuzování, zda superlativní reklama zakládá srovnání s jinými
soutěžiteli, bude důležitá velikosti trhu a konkrétního tržního
segmentu. Zatímco v Itálii 16. století by bylo možné považovat
označení „nejlepší v celé Itálii“ za tak široké, že nemohlo
konkrétní identifikaci založit, v současné době masových médií,
globálních distribučních sítí a zejména celostátně fungujících
soutěžitelů majících velký podíl na trhu, by toto označení mohlo
zakládat identifikaci všech ostatních soutěžitelů a tedy i srovnání.
Podle mého názoru tedy použití superlativu „nej…“ (např.
klasicky „nejlevnější“) zakládá vznik srovnávací reklamy, protože
nepřímo

identifikuje

soutěžitele,

kteří

soutěžním

vztahu,

ostatní

jsou

soutěžitele,

se zadavatelem

ovšem

a

sice

všechny

reklamy v přímém

s přihlédnutím

k k velikosti

a

rozmanitosti tržnímu segmentu. Je proto nutné založit právní
fikci, že zadavatel reklamy sloganem „nejlevnější v celé ČR“
tvrdil: můj výrobek je levnější než výrobek konkrétního
konkurenta X. Tento konkurent by se tedy mohl bránit, pokud by
reklama zároveň nesplňovala některý z požadavků § 50a odst. 2
ObchZ, tedy zejména pokud by toto tvrzení nebylo objektivně
srovnatelné, nebo by bylo klamavé. V tomto druhém případě by
123

Večerková, E., Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), nakladatelství MU,
Brno 2006, str. 259.
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příliš nezáleželo na tom, zda by byla tvrzena nepřípustnost
reklamy podle ustanovení § 50a odst. 2 nebo podle § 45 ObchZ.

Převažující názor právní vědy je ten, že superlativní reklama není
v principu klamavá. K používání superlativní reklamy se již
vyjádřila i Arbitrážní komise Rady. Podle ní použití superlativu je
přípustné pokud jde o neexaktní, na žádná konkrétní fakta
neodkazující prohlášení. V této podobě pak není slogan – i při
použití superlativu – schopen uvést spotřebitele v omyl. Tento názor
však není přijímán jednomyslně. Například Zdeněk Milík uvádí, že
„superlativní reklama je způsobilá vyvolat u průměrného spotřebitele
klamnou představu a měla by být postihována zejména podle
generální klauzule a ustanovení § 45 ObchZ. (…) Tolerovat tedy lze
jen takovou reklamu, která se musí jevit jako notně přehnaná i
průměrně orientovanému spotřebiteli“124. Tento názor podrobila
kritice Eva Večerková125. Domnívám se, že i superlativní reklama
musí být pravdivá a prokazatelná fakty. Jediným případem, kdy
uvedené neplatí, je spojení superlativní reklamy a reklamní nadsázky
(tedy tak, že superlativ je tak nadsazený, přehnaný, že jej průměrný
spotřebitel nemůže brát vážně). Na druhou stranu je faktem, že
průměrný spotřebitel již vůči běžným superlativům v běžné reklamě
otupil a tuto skutečnost by měl dozorový orgán vzít v úvahu i pokud
by aplikoval tento přísný výklad. Podle mého názoru nelze
paušálně tvrdit, že použití běžně užívané superlativní reklamy je
přípustné a nenaplňuje znaky nepřípustné reklamy. Tento můj
názor není v rozporu s dosud hojně citovaným prvorepublikovým
judikátem: „Jest připustiti příkrasy a nadsázky reklamy. Reklama
nesmí se však tak dalece dotýkati zájmů jiných soutěžitelů, by byli
ohroženi ve vlastní soutěži. Tomu tak není, omezí-li se jen na
tvrzení zcela povšechná, nepřipouštějící srovnání s jinými výrobky

124

Milík, Z., Reklama, nekalá soutěž a ochrana spotřebitelů, Právní rádce, 1997, č.
1, str. 14.
125
viz. Večerková, E., Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), nakladatelství
MU, Brno 2006 str. 261
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a vylučující proto klamavost“.126 Tento výklad je sice poměrně
přísný, a to i vzhledem k tomu, že spotřebitel vůči superlativní
reklamě již otupěl. Podle mého názoru je však v souladu se
smyslem úpravy klamavé i srovnávací reklamy. Tak například
slogan společnosti Avon zněl: „Nejzářivější rtěnka“. Podle mého
názoru jsou všichni konkurenti Avonu oprávněni se proti tomuto
tvrzení bránit, a to dvěma způsoby. Buď je „zářivost“rtěnky
fyzikálně měřitelná, a pak by byl možný důkaz o tom, že rtěnka
výrobce X je zářivější, nebo měřitelná není, a pak by bylo možné
úspěšně namítat, že srovnání nebylo objektivní.

K otázce objektivity srovnávacích spotřebitelských testů.
Spotřebitelské

testy vypracovávané nezávislými institucemi

(často redakcemi zpravodajských a publicistických médií nebo
televizních pořadů) se při srovnávání výrobků de facto řídí
podmínkami pro srovnávací reklamu uvedených v ObchZ, a to
proto, aby poskytly vyvážené, objektivní a nenapadnutelné
srovnání. Pravidla pro srovnávací reklamu se však na ně
nevztahují, protože chybí jeden z podstatných znaků srovnávací
reklamy: totiž ke srovnání nedochází v rámci hospodářské
soutěže, mezi institucí (redakcí) a soutěžitelem není žádný
soutěžní vztah.

Zatímco testy, které nesrovnávají produkty více soutěžitelů, ale
referují pouze o výrobcích jednoho soutěžitele, bývají často
skrytou reklamou, srovnávací spotřebitelské testy v seriozních
médiích bývají objektivní a vyvážené. Otázkou zůstává, jaký
postih by měl soutěžitel, který by byl postižen evidentně
neobjektivním a manipulativním srovnávacím testem. Mohl by
zřejmě pouze uplatnit nárok na náhradu škody podle § 420 a násl.
ObčZ, tedy by v prvé řadě měl tvrdit porušení právní povinnosti
(a též zavinění, zřejmě formou nedbalosti), případně by musel
126

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 12.2.1932, R I 1052/31 (Vážný č.
11:396).
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skrytou reklamu podřadit pod generální klauzuli nekalých
obchodních praktik nebo pod jednu z jejích pojmenovaných
podstat. V okamžiku však, kdy jeden soutěžitel použije srovnávací
test ve své reklamě, stává se ze spotřebitelského testu srovnávací
reklama a proto se na jeho text vztahují i předpisy o srovnávací
reklamě. Tak zatímco spotřebitelský test může obsahovat
hodnocení typu „automobil xy je hezčí, má větší charisma apod.“,
takový text použitý v reklamě by už bylo nutné považovat za
nepřípustnou srovnávací reklamu, protože nejde o objektivní
srovnání. Problematické by mohlo být i otištění pouze části jinak
objektivního srovnávacího testu, zejména pokud jsou vybrány jen
ty pasáže, které chválí jen jednoho soutěžitele na úkor druhého.
Podle mého názoru nelze do reklamy vybrat pouze jednu větu
nebo pasáž ze spotřebitelského srovnávacího testu – např. větu
„podle redakčního testu Světa Motorů 3/07 Kia Cee´d nabízí vyšší
užitnou hodnotu, než Ford Focus“. I když by toto zjištění bylo
skutečně zjištěním testu, byla vybrána pouze jedna, navíc dosti
subjektivní charakteristika.

Užití ochranné známky konkurenta ve srovnávací reklamě.
Ani česká právní věda, ani judikatura tuto otázku dosud
jednoznačně nevyřešila127, stále je tedy nutné vzít v úvahu § 8
odst. 2 z.č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, který zakazuje
neoprávněné užití cizí ochranné známky. Domnívám se však, že
ve srovnávací reklamě je již z její podstaty nezbytné uvést
ochrannou známku jiného soutěžitele, protože bez tohoto uvedení
by jiný soutěžitel nemohl být přímo identifikován a došlo by
k faktickému znemožnění srovnávací reklamy (jde tedy podle
mého názoru o jakousi zákonnou licenci pro užití cizí ochranné
známky). Toto se však týká zejména uvedení názvu soutěžitele
nebo jeho výrobku, tedy slovních ochranných známek. Otázkou

127

Evropský soudní dvůr se však přiklání k názoru, že použití ochranné známky
konkurenta je přípustné - viz. např. věc C-112/99 (2001) Toshiba Europe ECR I7945.
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zůstává, zda lze ve srovnávací reklamě využít i dalších
ochranných známek, např. obrazové ochranné známky nebo
fotografie samotných výrobků. Otázkou tedy je šíře této „zákonné
licence“ pro užití cizí ochranné známky. Domnívám se, že ve
srovnávací reklamě je přípustné pouze to užití ochranné známky,
které umožňuje identifikaci druhého soutěžitele, protože § 50a
ObchZ je možno chápat jako výjimku z obecného zákazu užívání
cizí ochranné známky podle zákona o ochranných známkách.
Jakékoliv užití ochranné známky nad rámec tohoto nutného
použití však musí být posuzováno zvlášť a přísně. Tak například
je možné uvést v reklamě, že sendvič řetězce Burger King
obsahuje o 50 % více masa než Big Mac od Mc Donalds (při
stejné ceně). V tomto srovnání jsou uvedeny hned dvě ochranné
známky konkurenta, ale obě užití slouží k tomu, aby byl
identifikován srovnávaný soutěžitel a srovnávaný výrobek. Pokud
by však řetezec v reklamě použil např. i fotografii Big Macu, šlo
by už podle mého názoru o užití nad rámec „zákonné licence“ a
Mc Donalds by se mohl bránit.

Srovnání odkazující na zvláštní nabídku podle § 50a odst. 3
ObchZ.
Ve výkladu o zákonném vymezení srovnávací reklamy jsem se
nezmínil o institutu srovnání odkazující na zvláštní nabídku, který je
vtělen do § 50a odst. 3 ObchZ, tedy do rámce úpravy srovnávací
reklamy. Tím, že zákonodárce vtělil toto ustanovení do rámce § 50a
ObchZ, dopustil se logické chyby, protože srovnávací reklama by
neměla obsahovat srovnání zboží ve zvláštní nabídce se zbožím
jiného konkurenta, které ve zvláštní nabídce není. Toto ustanovení
by se mělo vztahovat pouze pro případ, kdy soutěžitel porovnává
cenu zboží „v akci“ s jeho cenou za totéž zboží bez „akce“. Petr
Hajn v tomto případě hovoří o tzv. vnitřním srovnání128 – soutěžitel
nesrovnává své výrobky s výrobky jiného soutěžitele, ale se svými.
128

Hajn P. in Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurs obchodního práva
– soutěžní právo, C.H. Beck Praha 2002, str. 353.
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Dle mého názoru však tuto reklamu nelze považovat za srovnávací
reklamu (nedochází k identifikaci jiného soutěžitele), a proto by
mělo být uvedeno v rámci jiného ustanovení, např. § 45 ObchZ,
protože rozpor s pravidly soutěže nastane nejčastěji z důvodu
klamavosti. Tak je tomu například u v praxi velmi často používaného
omezujícího textu, že nabídka bude platit „do vyčerpání zásob“. Toto
oznámení může mít klamavou povahu, a to zejména tehdy, když
počet skladových zásob určených v akci je menší, než by průměrný
spotřebitel očekával vzhledem k povaze výrobku a masovosti
reklamní kampaně. Tím, že tento institut vtělil zákonodárce do
ustanovení o srovnávací reklamě, dal tím možná najevo, že reklamou
uvádějící srovnání se zvláštní nabídkou je znehodnocována nabídka
konkurenta, který takovou nabídku nemá, a proto je třeba stanovit
podmínky pro takové použití. Pro úplnost je třeba dodat, že až do
účinnosti zákona č. 36/2008 Sb., který implementoval Směrnici o
nekalých obchodních praktikách, obsahoval obecnou úpravu reklamy
uvádějící zvláštní nabídku § 2b Zákona o regulaci reklamy.

Toto relativně přísné ustanovení však bylo výše uvedenou
implementací zrušeno129, a bylo nahrazeno výrazně benevolentnější
úpravou tzv. vábivé reklamy podle písm. d) Přílohy č. 1 k Zákonu o
ochraně spotřebitele. Obdobné ustanovení § 50a odst. 3 ObchZ však
zůstává v původní, přísné podobě, které klade na obchodníka, který
pořádá „akci“ velké požadavky co do označení data trvání akce nebo
počtu zásob. Navzdory principu maximální harmonizace Směrnice
tedy v českém právním řádu přetrvává přísnější právní úprava, a
proto by měl být § 50a odst. 3 ObchZ vypuštěn.

Zákaz srovnávací reklamy na léčiva dle Zákona o regulaci
reklamy – zbytečně přísná úprava?
129

Pro úplnost dodávám, že institut reklamy uvádějící zvláštní nabídku byl
výrazně rozšířen novelou ObchZ zákonem č. 25/2006 Sb., účinným od 25.1.2006,
a to z důvodu tehdy rozšířených praktik obchodních řetězců (zejména Carrefour
v lednu 2005), spočívající v masivní reklamní kampani propagující výrazné slevy
na většinu sortimentu, přičemž počet jednotlivých kusů zlevněného zboží se počítal
na desítky a očekávaná poptávka tedy nemohla být uspokojena.
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Zákon o regulaci reklamy přenechává stanovení podmínek
přípustnosti srovnávací reklamy v ustanovení § 2 odst. 2
speciálnímu zákonu, tedy Obchodnímu zákoníku.

Zákon o regulaci reklamy upravuje v § 2a pouze zvláštní úpravu
srovnávací reklamy na léčivé přípravky určené k podávání lidem, a
to z toho důvodu, že u reklamy na léčivé přípravky a jiné citlivé
komodity je vhodnější veřejnoprávní metoda regulace. Toto
ustanovení de facto zakazuje srovnávací reklamu na léčiva mířící na
běžné spotřebitele, a to i když by reklama jinak splňovala všechny
náležitosti podle ObchZ. Důvodem této úpravy je beze sporu fakt,
že spotřebitel jako neodborník není schopen určit, který ze
srovnávaných prostředků je pro něj lepší. Domnívám se však, že
pokud srovnávací reklama splňuje všechny podmínky přípustnosti
stanovené v ObchZ, jde o srovnání natolik jasné a reprezentativní, že
i průměrný spotřebitel dokáže určit, který z výrobků je pro něj lepší.
Neodbornost průměrného spotřebitele by byla výrazně na závadu
pouze u léků na předpis, tyto léky však nemohou být dle ustanovení
§ 5a Zákona o regulaci reklamy předmětem reklamy vůbec.

II.4. Judikatura ke srovnávací reklamě

Před zakotvením podmínek pro srovnávací reklamu byla soudní
rozhodnutí v této oblasti nepočetná.130 Komentář k obchodnímu
zákoníku ke dni přijetí úpravy o srovnávací reklamě uváděl, že „je
možno doufat, že na základě nové právní úpravy nastane rozvoj
naší soudní praxe, která je v oblasti srovnávací reklamy zatím
skromná. Do jisté míry by se mohlo zdát, že ji nahrazuje činnost
arbitrážní komise Rady pro reklamu, avšak výsledky této činnosti
jsou velmi problematické“131. Toto přání však zůstalo zčásti

130

Mezi výjimkami lze zmínit rozhodnutí 3 Cmo 1031/95 nebo 3 Cmo 248/96,
k předběžnému opatření 3 Cmo 406/94.
131
Pelikánová, I., komentář k § 50a obchodního zákoníku, ASPI LIT 17006CZ.
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nenaplněno a až v posledních letech lze vysledovat rostoucí počet
soudních rozhodnutí.

V rejstříku judikatury Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího
správního soudu ČR jsou obsaženy pouze tři judikáty týkající se
srovnávací reklamy. Nejvyšší soud například rozhodoval ve věci
č.j. 23 Cdo 4941/2008, v které žalobce rozeslal svým obchodním
partnerům dopis, v kterém prokazatelně nepravdivě porovnal své
zboží se zbožím konkurence. Soudy nižších stupňů nedovodily
soutěžní vztah a proto žalobu na nekalou soutěž zamítly. NS však
věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, aby znovu
posoudil, zda nastaly podmínky pro nekalou soutěž, a pokud ano,
jaká byla naplněna skutková podstata (NS předeslal, že může jít o
zlehčování podle § 50 ObchZ nebo o nepřípustnou srovnávací
reklamu podle § 50a ObchZ).

Nejvyšší správní soud (NSS) pak rozhodoval ve věci 6 As
25/2006-78 o pokutě, kterou udělil Státní ústav na kontrolu léčiv
podle ustanovení Zákona o regulaci reklamy. Žalobce jako
zadavatel reklamy v reklamě na léčivý přípravek E. (vakcína proti
klíšťové encefalitidě) v reklamním materiálu - letáku určeném
praktickým lékařům uvedl mj. údaj: "E. je jediná vakcína proti
klíšťové encefalitidě, která svým složením splňuje požadavky
kladené E.na humánní léčiva“, přičemž existuje minimálně jeden
další výrobce vakcíny, který tyto požadavky splňuje. NSS kasační
stížnost proti pokutě zamítl, když se ztotožnil s kvalifikací SÚKL,
že

uvedeným

jednáním

byla

naplněna skutková podstata

nepřípustné srovnávací reklamy.

Další věc řešená u NSS č.j. Vol 52/2006-23 se sice týkala
srovnávací reklamy, tato reklama však byla použita při
předvolební kampani a byla proto posuzována podle zákona o
volbách.
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II.5. Srovnávací reklama podle Kodexu reklamy a v
rozhodovací činnosti Arbitrážní komise

II.5.1. Srovnávací reklama v Kodexu reklamy

Zvláštní pravidlo pro srovnávací reklamu není v Etickém kodexu
obsaženo, nicméně pro účely Etického kodexu ji je třeba podřadit
mezi obecná ustanovení o pravdivosti reklamy v kapitole 3 části II
a dále pod ustanovení kapitoly 3 části III.

Reklama nesmí útočit na jiné produkty, inzerenty nebo reklamy a
nesmí se snažit tyto výrobky, inzerenty či reklamy diskreditovat, a
to ani přímo ani nepřímo. Inzerenti nesmí snižovat hodnotu
produktů jiných inzerentů, a to ani přímo, ani náznakem. Reklamy
zvláště nesmějí pro nepříznivé srovnání vybrat jeden konkrétní
produkt.

Je tedy jasné, že tato ustanovení pro svou celkovou vágnost
nejsou

skutečnou

alternativou

zákonným

ustanovením

a

srovnávací reklama ani není častým předmětem řízení u
Arbitrážní komise.

II.5.2. Rozhodnutí Arbitrážní komise

V případě stížností na srovnávací reklamu vyzývá Arbitrážní
komise

pravidelně

stěžovatele,

aby

věc

řešili

podle

soukromoprávních ustanovení o nekalé soutěži, protože „stížnost
se zřejmě netýká zájmů spotřebitele, ale jde o spor mezi
soutěžiteli“. Tak bylo v roce 2007 postupováno v případě stížnosti
společnosti Ristorante na reklamu konkurenčního Giuseppe, který
používal slogan: „Na pravou pizzu nechoď do obyčejného
Ristorante, jdi do pizzerie: Pizzerie od Giuseppe.“ Tato reklama je
na

pomezí

nepřípustné

srovnávací

reklamy

a

jiných

nekalosoutěžních typů jednání. Primárním účelem této reklamy
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totiž není srovnání, ale spíš „útok“ na konkurenci. Z toho úhlu na
ni zřejmě Arbitrážní komise pohlížela, a proto rozhodla tak, že jde
o spor mezi soutěžiteli. Soudím však, že spotřebitel mohl být
touto reklamou ovlivněn tak, že pizza Giuseppe je lepší, než pizza
Ristorante, a to nikoliv na základě srovnání objektivních faktů.
Spotřebitel tedy mohl být touto reklamou poškozen, a proto
Arbitrážní komise mohla tuto reklamu prohlásit za neetickou. To
se ostatně týká většiny stížností, které na první pohled vypadají
jako spor mezi dvěma soutěžiteli – v důsledku této reklamy totiž
může být poškozen spotřebitel, takže stížnost beze sporu spadá do
pravomoci Arbitrážní komise.

Naproti tomu, pokud Arbitrážní komise shledá, že reklama, kterou
stěžovatel považuje za nepřípustnou srovnávací reklamu, je
etická, stížnost zamítne. Tak se v roce 2008 stalo v případě
sloganu „nejlepší servis na Praze 6“. Arbitrážní komise uvedla, že
použití superlativu je přípustné pokud jde o neexaktní, na žádná
konkrétní fakta neodkazující prohlášení. V této podobě pak není
slogan – i při použití superlativu – schopen uvést spotřebitele
v omyl. Obdobně slogan „Starobrno – nejlepší pivo na celé
Moravě“. Podle Arbitrážní komise jde o superlativ, jehož použití
neřeší

žádnou

V odůvodnění

konkrétní
rozhodnutí

hodnotu

v měřitelné

podobě.

je uvedeno, že v diskuzi

členů

Arbitrážní komise zazněly názory, že použití superlativů je
problematické, nicméně v tomto konkrétním případě je ještě
tolerovatelné. Já se však domnívám, že právě v tomto případě již
použití

superlativu

překročilo

hranici

přijatelnosti.

Oproti

uvedenému sloganu „nejlepší servis“ je slogan „nejlepší pivo“
konkrétnější a objektivnější. To, zda je pivo nejlepší, je totiž svým
způsobem objektivně měřitelné (například degustátory), zatímco
„nejlepší servis“ je pojem dost neurčitý. Jak jsem již uvedl, tam,
kde jsou vlastnosti produktu nebo služby měřitelné, považuji
superlativ „nej…“ za srovnávací reklamu, která musí splňovat
všechny náležitosti § 50a obchodního zákoníku, tedy zejména
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produkt nebo služba skutečně musí být prokazatelně nej…
(nejlepší, nejlevnější), přičemž při použití superlativu „nejlepší“
musí být nejlepší jeho nejdůležitější nebo směrná vlastnost. V
případě piva tedy například jeho chuť. Zůstává otázkou, nakolik je
chuť objektivní pojem a na jak velkém vzorku „degustátorů“ by
musela být testována.

Většina stížností na srovnávací reklamu je však Arbitrážní komisí
zamítnuta s tím, že se jedná o spor mezi dvěma soutěžiteli. Počet
stížností, u nichž Arbitrážní komise rozhodla o neetičnosti
reklamy, nepřesahuje 10. Tak v roce 2004 směřovala stížnost proti
srovnávací reklamě telekomunikační společnosti TELE2 s textem
„S Českým Telecomem nyní zaplatíte za volání více! S TELE2
naopak ještě méně!“. Výrazně menším písmem pak byla doplněna
informace, že zlevnění se týká pouze dálkových hovorů. Tuto
reklamu prohlásila Arbitrážní komise za neetickou. Zřejmě
usoudila, že v tomto případě prvek klamavosti vůči spotřebiteli
převážil nad prvkem sporu mezi dvěma soutěžiteli.

Další rozhodnutí o neetičnosti reklamy obsahující srovnání je z
roku 2006. Stížnost směřovala na srovnávací reklamu v letácích
obchodního

řetězce

PLUS.

Ve

stejných

kategoriích

byly

srovnávány maloobchodní značky společnosti PLUS-DISCOUNT
se známými značkami renomovaných výrobců potravin. V případě
potravinářských výrobků nabízených pod maloobchodní značkou
PLUS byla navíc jejich kvalita a vlastnosti glosovány způsobem
„lahodný, vynikající…“ atd., zatímco v případě klasických
značkových výrobků nebyla o jejich kvalitě zmínka. Arbitrážní
komise rozhodla, že reklama je v rozporu s Kodexem reklamy.
Srovnávací prezentace produktů spotřebitele zásadním způsobem
bez relevantního zázemí znejišťuje.

II.6. Závěr ke kapitole o srovnávací reklamě
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Srovnávací reklama jako samostatný předmět právní regulace je
nejnovější ze zkoumaných institutů.

Původně byla reklama

obsahující srovnání s konkurencí považována za nekalou praktiku
a dokonce i dnes, kdy je za splnění určitých podmínek povolena,
je její používání stále široce chápáno jako nefér praktika
konkurenčního

boje.

Česká

úprava

srovnávací

reklamy

v obchodním zákoníku je výsledkem implementace Směrnice o
klamavé a srovnávací reklamě, a to implementací ne zcela
zdařilou. Nedostatky této implementace však jsou jednoduše
odstranitelné komunitárně konformním výkladem.

V této kapitole jsem se kromě obecného výkladu o právní úpravě
zaměřil na několik otázek spojených se srovnávací reklamou,
které dosud nejsou právní literaturou dostatečně vyřešeny.
Zejména šlo o otázky spojené s užíváním srovnávací reklamy
v ČR. Srovnávací reklama totiž dosud není považována za
standardní reklamní taktiku a její užívání se pouze pomalu
rozšiřuje

v určitých

tržních

segmentech

–

zejména

v automobilovém průmyslu (reklamní kampaň Kia) nebo u
provozovatelů hypermarketů (letákové srovnání cen). Dále jsem
mimo jiné rozebral otázku používání superlativu „nej…“
v reklamě, a to z pohledu možné identifikace soutěžitelů, dále
meze použití ochranné známky konkurenta a vztah k institutu
klamavé reklamy. Všechny tyto otázky by měly přispět
k pochopení institutu srovnávací reklamy jako komplexního a
teprve se rozvíjejícího typu reklamy, který stojí na pomezí
ostatních typů i soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy.
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Kapitola III.
Klamavá reklama
III.1. Obecně k institutu klamavé reklamy

Klamavá reklama je nejčastější (a zřejmě i nejstarší) nekalou
reklamní praktikou, a proto si zaslouží zvláštní pozornost jak
zákonodárce, tak právní vědy. Česká úprava klamavé reklamy je
však neprakticky rozdvojena na klamavou reklamu upravenou
ustanoveními o nekalé soutěži v ObchZ, a klamavou reklamu pro
vztahy podnikatel - spotřebitel upravenou Zákonem o ochraně
spotřebitele. Právě oblast podnikatel - spotřebitel byla s účinností
ke dni 12.2. 2008 podstatně novelizována z.č. 36/2008 Sb.,
implementujícím Směrnici o nekalých obchodních praktikách,
čímž se dvoukolejnost úpravy klamavé reklamy ještě prohloubila.

Na úvod je však třeba uvést, že delikt klamavé reklamy byl dle
německého modelu tradičně řazen mezi instituty soutěžního práva
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a ochrana spotřebitele se od něj pouze odvozovala. V posledních

letech se pochopitelně ochrana zaměřuje zejména na spotřebitele (což
souvisí zejména s harmonizací českého práva s právem EU). Je proto
zejména na právní vědě, aby na skutečnost, že ochrana spotřebitele
před

klamavou

reklamou

byla

svěřena

jinému

zákonu

(a

veřejnoprávnímu způsobu regulace), soustavně upozorňovala. První
kapitoly proto budu věnovat oběma úpravám klamavé reklamy
v obchodním zákoníku i v Zákoně o ochraně spotřebitele. V této
kapitole se již nebudu věnovat vztahem mezi úpravou klamavé
reklamy podle ObchZ a podle veřejnoprávních předpisů, protože jsem
tak již učinil v předešlé části. V dalších kapitolách této části potom
rozeberu některé specifické otázky a problémy s institutem klamavé
reklamy spojené.

III.2.

Klamavá reklama jako správní delikt dle Zákona o

ochraně spotřebitele

Klamavou reklamu směřující ke spotřebiteli definovanému v § 2 odst.
1 Zákona o ochraně spotřebitele je třeba posuzovat z pohledu tohoto
zákona, konkrétně na základě ustanovení § 4 a násl. upravující nekalé
obchodní praktiky. Tato ustanovení byla do Zákona o ochraně
spotřebitele vtělena na základě implementace Směrnice o nekalých
obchodních praktikách. Úprava klamavých obchodních praktik
Zákonem o ochraně spotřebitele je upravena v ustanovení § 5.
Příloha č. 1 k Zákonu o ochraně spotřebitele potom obsahuje seznam
praktik, které jsou vždy považovány za klamavé. Většina z nich
pouze výslovně pojmenovává konkrétní praktiky, které by při
posuzování na základě „generální klauzule“ § 4 Zákona o ochraně
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Tato skutečnost vyplývá i ze znění generální klauzule v § 1 předválečného zákona o
nekalé soutěži, který uváděl jako jeden z definičních znaků „způsobilost poškodit
soutěžitele“, spotřebitel vůbec nebyl zmíněn. Judikatura však záhy ochranu rozšířila i
na spotřebitele, tedy na „zákaznictvo“ nebo „obecenstvo“ – např, rozhodnutí Vážný č.
12336.
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spotřebitele i § 45 ObchZ mohly být označeny jako klamavá reklama.
Pro účely klamavé reklamy je nutno zmínit zejména následující
praktiky z uvedené přílohy, které jsou vždy považovány za klamavé,
pokud podnikatel:

písm. b): neoprávněně používá značku jakosti nebo jiné obdobné
označení.
V praxi se vyskytuje například neoprávněné používání medailí nebo
používání neexistujících medailí nebo názvů neexistujících soutěží.
Dále by se pod toto ustanovení dalo podřadit například neoprávněné
používání označení národní značky kvality KlasA nebo ISO.

písm. d): nabízí ke koupi výrobky nebo služby za určitou cenu, aniž
by zveřejnil důvody, na jejichž základě se může domnívat, že nebude
sám nebo prostřednictvím jiného podnikatele schopen zajistit
dodávku uvedených nebo rovnocenných výrobků nebo služeb za cenu
platnou pro dané období a v přiměřeném množství vzhledem k povaze
výrobku nebo služby, rozsahu reklamy a nabízené ceny (vábivá
reklama).
Institut „vábivé reklamy“ nahradil, jak jsem uvedl výše ve výkladu o
srovnávací reklamě, institut „zvláštní nabídky“. Vábivé reklamě lze
podřídit například i následující častou klamavou praktiku: podnikatel
uvede ve své nabídce údaj „na vybrané výrobky sleva“. O tom, zda
půjde o vábivou reklamu, zřejmě rozhodne až konkrétní poměr
zlevněných výrobků.

písm. f): nepravdivě uvádí, že výrobek nebo služba budou nabízeny
pouze po omezenou dobu nebo že budou nabízeny pouze po omezenou
dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému
rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k
informovanému rozhodnutí.
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Podle mého názoru jde o jednu z variant „vábivé reklamy“, avšak
v tomto případě si může být spotřebitel jist dostupností výrobku nebo
jeho nižší cenou, protože má výrobek před sebou. Je však klamán
zdáním, že jde o časově omezenou výhodnou nabídku, a proto by měl
koupit víc kusů. Takovou praktikou by byla „permanentní akce“, kdy
by určitý výrobek byl po dlouhou dobu (např. přesahující několik
měsíců) označen v obchodních prostorách jako zlevněný, nebo pokud
by byl výrobek permanentně balen do obalu s nápisem např. „+1 litr
zdarma.“

písm. i): uvádí jako přednost nabídky práva, která vyplývají
spotřebiteli přímo ze zákona.
Této praktice by odpovídalo například uvedení údaje „nabízíme
záruku 2 roky“ vztahující se ke spotřebnímu zboží se zákonnou
zárukou.

písm. k): uvádí nesprávné údaje o povaze a míře rizika pro osobní
bezpečnost spotřebitele nebo jeho rodiny, pokud si jeho výrobek
nekoupí nebo nevyužije jím nabízenou službu.
Klamavý údaj se v tomto případě netýká výrobku nebo služby
samotné, ale souvislosti jeho užití. Běžným příkladem takové
reklamy jsou tvrzení podomních obchodníků, že „běžné vysavače“
nebo „běžné čistící prostředky“ poškozují zdraví členů spotřebitelovy
domácnosti. Pokud by se taková reklama posuzovala podle § 45
ObchZ, šlo by zřejmě o „pravdivý údaj vzhledem k okolnostem, za
nichž byl učiněn, způsobilý uvést v omyl“ podle třetího odstavce § 45
ObchZ.

písm. l): propaguje výrobek způsobem, který u spotřebitele může
vyvolat dojem, že byl vyroben určitým výrobcem, ačkoliv tomu tak
není.
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Jde de facto o totožné ustanovení jako klamavé označení zboží a
služeb spolu s vyvoláním nebezpečí záměny podle § 46 a 47 ObchZ –
i toto ustanovení podporuje mou úvahu o nadbytečnosti rozdílné
úpravy těchto dvou skutkových podstat v obchodním zákoníku.

písm. p): nepravdivě prohlašuje, že výrobek nebo poskytnutá služba
může vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení.
Tato praktika má blízký vztah k ustanovení § 5a odst. 7 písm. Zákona
o regulaci reklamy, které upravuje podmínky pro reklamu na
humánní léčivé přípravky, avšak týká se právě těch výrobků, které
nejsou léčivými přípravky.

písm. q): poskytuje nesprávné informace o tržních podmínkách nebo
o možnosti opatřit si výrobek nebo službu, aby tak přiměl spotřebitele
koupit si tento výrobek nebo nabízenou službu za méně výhodných
podmínek, než jsou běžné tržní podmínky.
Tato praktika má široké pole uplatnění. Může jít o prodej zboží na
prodejních akcích, kde prodejce spotřebitele uvádí v omyl tvrzením,
že u jiných subjektů jsou ceny podstatně vyšší. Příkladem však může
být i reklamní článek developera s titulkem: „ceny bytů stále rostou“
v případě, že tomu tak prokazatelně není.

písm. s): uvádí u výrobku nebo služby slova „gratis", „zdarma",
„bezplatně" nebo slova podobného významu, pokud spotřebitel musí
za výrobek nebo službu vynaložit jakékoli náklady, s výjimkou
nezbytných nákladů spojených s reakcí na nabídku, s převzetím
výrobku nebo služby nebo jejich doručením.
Tato

praktika

je

obzvlášť

poskytovateli telekomunikačních

nebo

rozšířená
dopravních

např.
služeb.

mezi
Jak

vyplývá z přehledu řízení Arbitrážní komise Rady, jde nejen o velmi
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časté klamavé praktiky, ale i o praktiky, na které si spotřebitelé často
stěžují.

III.3. Vybrané otázky klamavé reklamy

III.3.1. Klamavá reklama jako skutková podstata nekalé soutěže:
k definici klamavé reklamy podle § 45 ObchZ

Skutková podstata nekalé soutěže klamavá reklama je v ObchZ
obsažena v § 45. Domnívám se, že rozbor tohoto ustanovení je
právnickou literaturou podán dostatečně, lze též odkázat na výklad
uvedený výše v obecné části týkající se české právní úpravy. Na
tomto místě tedy uvedu jen několik poznámek. Zákon neobsahuje
definici pojmu „údaj“ a je proto nutné jej vykládat co nejširším
způsobem. Půjde tedy o jakoukoliv skutečnost způsobilou nést
jakoukoliv informační hodnotu, a to jak aktivně, tak konkludentně
(zejména zamlčením určité informace). Zákon rovněž nestanoví, zda
údaj má být šířen veřejně. V právní vědě převažuje názor, že ke
sdělení klamavé reklamy může dojít i neveřejně (např. Karel Eliáš133,
Eva Večerková134). Podle mého názoru skutková podstata klamavé
reklamy podle ObchZ skutečně nevyžaduje veřejnost šíření, protože
vzhledem k tomu, že ustanovení o nekalé soutěži jsou jedinými
ustanovení ochraňující podnikatele v soutěžním vztahu, byl by
požadavek na veřejnost šíření příliš přísný (na rozdíl od definice
reklamy pro účely ochrany spotřebitele, v které bych veřejnost
naopak vyžadoval).

III.3.2. Pravdivý údaj a jeho způsobilost ke klamání
133
in Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurs obchodního práva – soutěžní
právo, C.H. Beck Praha 2002, str. 308.
134
Večerková, E. : Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), nakladatelství MU,
Brno 2006, str. 235.
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Podle mých zjištění z praxe jsou klamavé reklamy, které šíří
objektivně nepravdivý údaj, v menšině. Většina klamavých reklam
šíří údaje nikoliv nepravdivé, tedy údaje, u nichž nejde nepravdivost
objektivně zjistit, ale jejich znaky nebo umístění způsobují jejich
klamavost.

Klasickým klamáním nikoliv nepravdivým údajem je

jeho umístění, zvýraznění nebo „překroucení“, které vzbuzuje dojem,
že takový údaj zvyšuje hodnotu výrobku nebo služby.

Zřejmě nejčastějším údajem, v kterém je klamáno, je cena. Potvrzuje
to například i rozhodovací činnost Arbitrážní komise Rady. Klamáno
bývá nejčastěji uvedením neúplné ceny (nejčastěji bez uvedení DPH),
ceny určené jen pro část zákazníků (např. pro ty, kteří využijí
splátkový prodej nebo mají věrnostní kartu), případně ceny
podmíněné dalšími náklady (zakoupení aktivačního klíče). Naopak
méně již obchodníci používají tradiční klamavou praktiku, kdy
atraktivní část ceny, případně nápis „ZDARMA“ je vyveden velkým
písmem, zatímco „neatraktivní“ část ceny, uvádějící údaj na pravou
míru, je uvedena malým písmem. Důvodem je možná tradiční
nedůvěra tuzemského spotřebitele vůči čemukoliv, co je „zadarmo“.
Na druhou stranu nečitelným malým písmem, nebo rychle běžícími
titulky bývají velmi často uváděny komplementární informace, které
upřesňují cenu (touto doplňující informací je typicky „v případě
uzavření smlouvy na dva roky“). Pokud je podstatná informace
uvedena malým písmem, nebo rychlými titulky, je třeba presumovat,
že informace nebyla poskytnuta vůbec.

Při přípravě Směrnice o nekalých obchodních praktikách se řešila
otázka, zda je možné podstatné informace poskytnout pouze odkazem
na webovou stránku. Většinový názor byl, že webový odkaz může být
dostatečný, ale pouze pro určitý druh informací – ty „nejdůležitější
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informace by měly být spotřebiteli komunikovány přímo, nikoliv jen
nepřímo internetovým odkazem nebo odkazem na telefonní číslo“.135
Stejně tak národní soudy členských států opakovaně rozhodly, že
podstatná informace uvedená v televizní reklamě krátkým nečitelným
titulkem je klamavá, bez ohledu na to, že jsou tyto informace
uvedeny na internetu.136

Další potenciálně klamavé jsou i nápisy na obalech výrobků typu
„+20 % zdarma“ nebo „+1 kg zdarma“ atd. v případě, že ke zvětšení
balení při zachování původní ceny vůbec nedošlo, nebo nebylo
přechodné. Je také třeba doplnit, že některé původně zavádějící a
tudíž klamavé údaje se již natolik vžily, že již nemají potenciál
klamat. To se týká například sousloví „100% ovocný džus“. Takto
totiž bývají označovány zejména džusy, které jsou vyrobeny
z ovocného koncentrátu a z vody. Označení by však mělo spíše
evokovat, že džus je skutečně lisován přímo z ovoce. Vzhledem
k rozšířenosti pojmu však již průměrný spotřebitel ví, že tomu tak
není. Z výkladu pojmu „celkový dojem“ plyne, že pro vznik deliktu
klamavé reklamy by klamavé měly být buď sice méně podstatné, ale
dominantní údaje (ať už vizuálně, nebo verbálně), anebo zcela
zásadní údaj, který již nemusí být dominantní svou prezentací. A
naopak: pokud bude klamavý údaj nezásadní a nedominantní, lze
v některých případech existenci klamavého údaje pominout.

III.3.3. Meze reklamní nadsázky

Institut reklamní nadsázky, nebo také „obvyklé reklamní nadsázky“,
bývá používán jako korektiv příliš přísného výkladu ustanovení o
135

Apostolopoulos, H., „Neure Entwicklungen im europaischen Lauterkeitsrecht“ in
Recht und Praxis 841, citováno v Howells G., Micklitz H., Wilhelmsson T.: European
Fair Trading Law – The Unfair Commercial Practices Directive, Ashgate Publishing
Company 2006, str. 153.
136
Rozhodnutí švédského Obchodního soudu 2004:16.
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klamavé reklamě. „Reklamě nelze ukládati takové meze, by se vůbec
stala nemožnou. Jest připustiti příkrasy a nadsázky, poněvadž by
jinak

každá

reklama

přestala

býti

působivou,

zůstala

by

137

nepovšimnutou a nebyla by reklamou.”

Reklamní nadsázka však způsobuje interpretační problém při
posuzování povolené a nepovolené nadsázky. „Nezřetelná je i hranice
mezi lákáním (jako nezbytnou součástí výbavy pro biologické přežití
lidstva a pro jeho ekonomickou prosperitu) a chováním, které je
možné označit za klamavé. Konečně může být sporné, zda vůbec,
resp. do jaké míry chránit méně mentálně vyvinuté a méně odolné
jedince před klamavým nebo jen manipulativním jednáním ze strany
druhých“.138 Je však třeba doplnit, že jsou oblasti, kde je možnost
reklamní nadsázky výrazně oslabena – zejména se to týká reklam na
citlivé komodity (léčiva) a zaměřené na citlivé cílové skupiny (děti,
senioři). Častou formou reklamní nadsázky je používání superlativní
reklamy,

zejména

pojmů

„nejlepší“

a

„nejlevnější“.

Podle

převažujícího názoru právní vědy je jejich užívání povolenou
reklamní nadsázkou. Jak však uvádím výše v kapitole o srovnávací
reklamě, považuji tyto superlativní údaje za splnění určitých
podmínek za formu srovnávací reklamy, která jen těžko projde testem
přípustnosti,

protože

k neurčitosti

pojmu

nesrovnává
„nejlepší“

a

objektivně
šířce

pojmu

(již

vzhledem

„nejlevnější“).

Superlativní reklama také beze sporu balancuje na hranici mezi
klamavé reklamy a často ji i překročí.

Reklamní nadsázka má pro právní praxi zásadní význam. Vzhledem
k tomu, že se většina reklam, které praxe posuzuje, pohybuje na
137
Rozhodnutí Nejvyššího soudu R I 1052/31 vydané dne 12.2.1932, Vážný-Pálenícek,
32, XIV.a:132, Rc 11396.
138
Hajn P., soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, Masarykova universita 2000,
str. 257.
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hranici přípustnosti, je právě argumentace reklamní nadsázkou právě
tím, co může při posuzování zvrátit jazýček vah směrem k povolené
reklamě. Tak například jako nepřípustně nadsazený byl právním
zástupcem zadavatele reklamy posouzen návrh televizní reklamy na
povinné ručení, v které „hlavní hrdina“ drobně havaruje, načež
odejde do kavárny, objedná si kávu a z mobilního telefonu krátce
zatelefonuje do pojišťovny. Načež kávu dopije, a když vyjde před
kavárnu, má již přistaven opravený automobil. Tuto reklamu by bylo
možné považovat za přípustně nadsazenou pouze pokud se týká
rychlosti vyřízení celé věci. Žádný spotřebitel se nemůže domnívat,
že pojistnou událost včetně opravy auta je možno vyřídit 5 minut po
havárii. Co je však nepřípustné, je skutečnost, že aktérovi reklamy
stačil jen jeden telefonát. To by mohlo spotřebitele uvést v omyl, že
pojištěnému skutečně stačí ze všech formalit pouze zatelefonovat
pojišťovně. Podobná reklama koluje na youtube, zřejmě jako virální
reklamní zpráva (k tomuto pojmu viz níže) na pojistný produkt:
cyklista zastaví u stažených závor na železničním přejezdu a sleduje,
jak na opačné straně závor zastavuje automobil, do kterého vzápětí
naráží automobil za ním jedoucí. Oba řidiči vyběhnou rozčileně z aut
a zdá se, že se mezi nimi strhne rvačka. Scénu však cyklistovi zakryje
projíždějící vlak. Když po několika sekundách vlak projede, oba
automobily jsou bez škrábance a po otevření závor způsobně přejíždí
kolejiště. Zde je ovšem reklamní nadsázka zřejmá a reklama je
přípustná.

Do rámce nadsázené reklamy je možné zařadit i tzv. dryáčnickou
(barnumskou) reklamu, tedy reklamu, u níž je nadsázka dohnána do
extrémní polohy. Hojně citovaným příkladem dryáčnické reklamy
z období

1.

republiky

bývá

nabídka

komentovaného

vydání

směnečného řádu, které nakladatelství komentovalo slovy: „veliký,
do všech myslitelných podrobností jdoucí komentář, jenž odpovídá
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s nezlomnými důvody na každou sebe subtilnější otázku“ a toto
„veledílo podrží svoji praktickou cenu po mnoho generací“. Jak toto
sdělení komentuje Karel Eliáš, „takovým reklamám totiž nikdo
soudný nevěří“.139 S tímto závěrem však nesouhlasím. Soudný
spotřebitel (tedy zřejmě průměrný spotřebitel) nemusí zcela věřit
každému tvrzení v této reklamě obsaženém, nicméně na základě
tohoto textu musí nabýt dojmu, že jde o výjimečně kvalitní dílo a
mohlo by ho to ovlivnit při koupi.

III.3.4. Vztah

nekalosoutěžních

podstat klamavé reklamy,

klamavého označení zboží a služeb a vyvolání nebezpečí záměny

Obchodní zákoník ve třech po sobě jdoucích skutkových podstatách
nekalé soutěže uvádí situace, kdy při nabídce nebo prezentaci zboží
nebo služby dochází ke klamání. Kromě klamavé reklamy jde o
klamavé označení zboží a služeb podle § 46 ObchZ a o vyvolání
nebezpečí záměny podle § 47 ObchZ. Co se týká odlišení klamavé
reklamy a § 46 ObchZ, jediný rozdíl spatřuji v použití pojmů „šíření
údajů“ (§ 45) a „označení“ (§ 46). Například podle Karla Eliáše140 o
vlastnostech zboží pro účely § 46 ObchZ mohou vyvolat klamnou
domněnku různá označení jako „patentovaný“, „medicinální“, jakož i
označení různých medailí, ačkoliv je výrobek nezískal141, případně
označení poznámkového vydání zákona jako komentáře. I další autoři
praktiky podle § 46 a § 47 od ustanovení klamavé reklamy odlišují,
zejména odlišením účelu. Podle mého názoru však jde o skutkové
podstaty klamavé reklamy podle § 45 ObchZ a není třeba je
podřazovat pod jinou skutkovou podstatu.
139

Hajn P. in Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurs obchodního práva –
soutěžní právo, C.H. Beck Praha 2002, str. 309.
140
Hajn P. in Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurs obchodního práva –
soutěžní právo, C.H. Beck Praha 2002, str. 319.
141
Jinou otázkou je zobrazení fantazijních medailí nebo běžného sdělení, které graficky
znázorněné jako text v „medaili“ (např. „ZALOŽENO 1895“)– podle mého názoru by
šlo o klamavou reklamu.
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III.3.5. Klamavá reklama a shoda s kupní smlouvou

Pro klamavou reklamu je relevantní i institut shody s kupní smlouvou
upravený v občanském zákoníku v ustanovení § 616 občanského
zákoníku.142 Toto ustanovení svým způsobem rozšiřuje výčet
právních nástrojů proti klamavé reklamě uvedený v ustanoveních
ObchZ o nekalé soutěži, když spotřebiteli výslovně dává právo
odstoupit od smlouvy v případě, že vlastnosti zboží neodpovídají
vlastnostem uvedeným v reklamě, tj. pokud byl spotřebitel reklamou
uveden v omyl. Občanský zákoník tedy na základě tohoto ustanovení
dává spotřebiteli možnost, aby ke své obraně použil prostředků
obrany, které mu dává smluvní právo, zejména aby odstoupil do
smlouvy, což je jistě velmi přínosné.

III.4. Rozhodnutí Arbitrážní komise týkající se klamavé reklamy

Arbitrážní komise rozhodovala o klamavé reklamě v desítkách
případů. Příkladmo zmíním několik zajímavějších rozhodnutí. V roce
2004 rozhodovala Arbitrážní komise o billboardech autobazaru Auto
ESA, které inzerovaly vůz Škoda Fabia 1,2, r. v. 2002 absurdně
nízkou cenu 129 000,- Kč. Zadavatel reklamy se hájil takto:
„Lednová fáze byla pojata ve smyslu vzbuzení prvotního zájmu o
služby naší společnosti, o její nabídku formou billboardové, tiskové,
rozhlasové, internetové a street promo reklamy, přičemž nosným
grafickým prvkem byl jeden zcela konkrétní vůz, jasně rozpoznatelný
uvedenými parametry. Nikdy jsme neříkali, že nabízíme vozy Škoda
Fabie, ale pouze vůz Škoda Fabii 1,2, r.v. 2002 s 10.600 km na
tachometru za 129.900 Kč. Tuto naši nabídku jsme dodrželi.“

142

Toto ustanovení je implementací Směrnice č. 1999/44/ES o některých aspektech
spotřebitelského prodeje zboží.
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Arbitrážní komise však pochopitelně tuto reklamu prohlásila za
závadnou.

V roce 2005 stěžovatel poukazoval na to, že inzerát na tablety LA
121 slibuje zhubnutí 1 kg každé 2 dny a to automaticky každému, kdo
bude jednu tabletu obden užívat. Dle stěžovatele odborník v dané
oblasti protestuje proti slibovaným účinkům, které nemohou být dle
jeho názoru v žádném případě dosaženy. S tímto závěrem se
ztotožnila i Arbitrážní komise

a reklamu shledala („na základě

obdržených posudků“)za závadnou.

Z rozhodnutí roku 2006 jsem vybral následující závadné reklamy.
Závadný byl inzerát elektrospotřebičů OKAY, v kterých je na str. 2.
nabízen přehrávač DVD s DIVX za 1.699,- Kč. Tento DVD přehrávač
však formát DIVX nepodporuje. Závadná byla i reklama společnosti
Vodafone „Cenově nejvýhodnější roamingové služby“. Jako příklad
uvádí stěžovatel odchozí hovory a krátké textové zprávy do Číny, kde
ceny jsou vyšší než u konkurence. Arbitrážní komise uvedla, že nemá
technické prostředky a znalosti porovnávat ceníky. Vzhledem však
k tomu, že Vodafone nevyvrátil tvrzení stěžovatele, považovala
Arbitrážní komise tvrzení za osvědčená. Další závadná reklama byla
uvedena na obálce časopisu Elle a zněla: "Parfém Angel zcela zdarma.
Zkuste vzorek na obálce a pošleme vám celý flakon, který v obchodě
stojí 2000 Kč." Teprve po zakoupení časopisu a rozbalení z folie se
čtenář dozvěděl, že parfém obdrží pouze tehdy, když si předplatí časopis
Elle.

V roce 2007 prohlásila Arbitrážní komise jako závadné například
následující reklamy. Společnosti provozující síť autobazarů AAA
v reklamě tvrdila, že ke každému autu zakoupeném v autobazaru
AAA

Auto

prostřednictvím

úvěru,

který

poskytuje,

připojí
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autonavigaci. Ve skutečnosti však podmínkou bylo, že si zákazník
toto plnění dojedná s autobazarem AAA Auto při podpisu smlouvy.
Telekomunikační společnost propagovala službu Víkendová volání
zdarma jako bezplatnou, aniž by byla zřetelně uvedena podstatná
informace o tom, že spotřebiteli vzniká nárok na využití služby až po
vyčerpání (tedy zaplacení) hodnoty paušálního tarifu nebo volných
minut. Jiná telekomunikační společnost propagovala službu týkající
se telefonování ze zahraničí cenovým údajem „pouhé 4,- Kč za
minutu“. Nebylo však zřetelně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH.
Dále byl zamlčen jednorázový sestavovací poplatek ve výši 34,51 Kč
včetně DPH, který je účtován ke každému odchozímu hovoru ze
zahraničí. Další telekomunikační společnost propagovala svou
nabídku tarifů uvedením jejich ceny bez DPH velkým písmem,
informace o navýšení o 19 % DPH byla uvedena v třířádkovém textu
drobným písmem, takže běžnému divákovi při běžné pozornosti
nezajistila odpovídající kvalitu informace. Společnost obchodující
zahradní technikou uvedla inzerci titulky: „Evropští byrokrati hrozí!
Zdraží auta? Sekačky a taky bazény“, „Evropští byrokraté vědí, jak
naštvat lidi. Porostou na jaře ceny skokem“, „Brusel hrozí
zdražením? Firmy reagují.“ Zadavatel se tak snažil vyvolat ve
čtenářích klamný dojem, že na jaře 2007 dojde ke skokovému
zvýšení cen zahradní techniky. Mlékárenská společnost v reklamě
tvrdila, že ovoce obsažené v jeho jogurtu je čerstvé a že je v jogurtu
obsažena denní dávka ovoce. Arbitrážní komise konstatovala, že
tvrzení, že spotřebitel získává konzumací tohoto jogurtu svou denní
dávku ovoce, je zavádějící. Obsahuje totiž zdravotní a nutriční
tvrzení, která nejsou nijak doložena. Tím se dostává do kolize
zejména s ustanovením Kapitoly III, článek 1.1. Kodexu o
nepřípustnosti tvrzení o nepoměrně vyšší užitné hodnotě, než
odpovídá skutečnosti. Společnost provozující optiky zadala reklamu, ve
které slibuje slevu až do výše věku zákazníka. Podle stěžovatele je ale
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skutečnost jiná. Při objednání brýlí byl informován, že slevu dostanou
pouze zákazníci, kteří si koupí skla do brýlí v hodnotě přes 2000,- Kč.
Tuto informaci reklama neuvádí. Další posuzovaná reklama na zázračné
prostředky na hubnutí byl dvoustránkový inzerát „Jak jsem snadno a bez
omezování zhubla o 33 kg“, který nabízel doplněk stravy AMIX 200.
Podle Arbitrážní komise jde o hrubé zneužívání důvěry a neznalosti lidí,
které hraničí s podvodným jednáním ve smyslu trestního zákona.

III.5. Klamavá reklama v judikatuře českých soudů

K problematice klamavé reklamy je dostupná relativně bohatá
judikatura prvorepublikových soudů. Současná judikatura k úpravě
klamavé reklamy podle § 45 ObchZ je však nepočetná.143. Z toho
plyne i důležitost rozhodovací činnosti Arbitrážní komise Rady.

Početnější judikaturou disponuje Nejvyšší správní soud, který
rozhoduje proti pokutám uloženým krajskými živnostenskými úřady
nebo RRTV podle ust. § 8a odst. 2 písm. d) a g) Zákona o regulaci
reklamy.144 Většina těchto rozhodnutí se týká doplňků stravy nebo
léčivých přípravků a tvrzení o nich, protože tato oblast je evidentně
vzájemně si konkurujícími soutěžiteli velmi hlídaná. Naopak
nepočetná jsou rozhodnutí NSS o klamavé reklamě v jiné oblasti
trhu, než jsou léčivé přípravky nebo doplňky stravy.145 Početnější je
143

Zmínit lze např. rozhodnutí NS č.j. 32 Odo 1318/2004; věc se týkala neoprávněného
užití certifikátu ISO, ale předmětem přezkumu NS bylo pouze právo na přiměřené
zadostiučinění v penězích; dalším rozhodnutím je rozhodnutí NS č.j. 23 Cdo
2346/2007. Věc se týkala sloganu „Největší server o bydlení v České republice“.
Otázka, kterou se však NS zabýval, je pouze zda má žalobce právo na přiměřené
zadostiučinění v penězích, když pouze uvádí, že žalobce utrpěl jednáním žalovaného
"nevyčíslitelnou ztrátu“. To, že se jedná o nekalou soutěž, žádný soud nezpochybnil.
144
Např. 9As 43/2008, 7 As 48/2008, 7 As 28/2008, 7As 49/2007,
145
Např. dle rozhodnutí NSS 5 As 22/2005 je klamavé prohlášení žalobce v brožuře, že
„od 1. listopadu bude v každé X. sadě vložen dárek v podobně speciálního vánočního
kuponu“, ač tomu tak nebylo v každé takové nabízené X. sadě, ale toliko v sadách
označených příslušným symbolem – v reklamě tedy nebylo jasně uvedeno, co znamená
pojem „X sada“.
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judikatura Vrchních soudů, zejména vrchního soudu v Praze146. Ani
ta ovšem k bližší profilaci pojmu skrytá reklama neslouží.

Co se týká judikatury k úpravě nekalých obchodních praktik
v Zákoně o ochraně spotřebitele, v době psaní této práce byla tato
úprava natolik čerstvá, že na jejím základě NSS ještě nerozhodoval.
V budoucnu však bude zajímavé sledovat, jakým způsobem bude tato
úprava aplikována na klamavou reklamu, a zda vůbec.

III.6. Závěr ke kapitole o klamavé reklamě

Implementací Směrnice o nekalých obchodních praktikách byla
prohloubena dvojí úprava pro klamavou reklamu ve vztahu mezi
soutěžiteli (primárně obchodním zákoníkem) a ve vztahu soutěžitel –
spotřebitel (primárně Zákonem o ochraně spotřebitele). Ačkoliv se to
zdá být proti smyslu Směrnice, úprava podle obchodního zákoníku
bude i nadále použitelná i pro spotřebitele, pokud praktika
obchodníka projde „testem nekalé obchodní praktiky“.

Klamavá reklama je svým způsobem základem obecné úpravy nekalé
reklamy (například úzce souvisí se skrytou reklamou), protože
oklamat spotřebitele je hlavní náplní většiny nekalých reklam. S tím
souvisí i otázka, zda úpravu reklam, které jsou namířeny proti
spotřebiteli nezahrnout do jedné skutkové „superpodstaty“ nekalé
reklamy. V právní teorii s tímto návrhem přišla Eva Večerková.
V první kapitole této části jsem návrh Evy Večerkové okomentoval a
navrhl, jakým způsobem by šlo její návrh doplnit.

146

Např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze R 3 Cmo 1031/95, R 3 Cmo 53/97 (pokud
se v reklamním textu naznačuje, že výrobek byl schválen určitou institucí, ač se to týká
pouze jednoho z mnoha dílů výrobku, jde o jednání nekalé soutěže podle § 45 ObchZ)
nebo R 3 Cmo 30/98 (věc se týkala tvrzení žalovaného, že je právním nástupcem
jiného soutěžitele, ač to nebyla pravda).

143

S klamavou reklamou se pojí i řada dalších institutů, které stojí
v pozadí zájmu právní vědy. Zejména jsem se zaměřil na otázku
reklamní nadsázky, u které má právní věda, ale zejména právní praxe,
tendenci k extenzivnímu výkladu, příznivému pro obchodníky.
Obecně se však dá říct, že právě klamavá reklama patři mezi právní
vědou nejlépe popsané skutkové podstaty nekalých reklam a i mezi
zadavateli reklamy a spotřebitelskou veřejností existuje relativně
velká „gramotnost“ vůči nekalé reklamě a jejím formám.
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Kapitola IV.
Skrytá reklama
IV.1. Obecně k pojmu skrytá reklama

Reklama běžně pracuje s nadsázkou a manipulací spotřebitele, které
často hraničí s klamavostí. Toto nebezpečí klamavosti, které v sobě
nese reklamní informace, je však do určité míry neutralizováno
tehdy, když je otevřeně uváděn reklamní charakter určitého působení
na veřejnost. „Lapidárně vyjádřeno, reklama je nejpoctivější způsob
ovlivňování, protože neskrývá, že chce ovlivňovat“.
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Z toho plyne,

že velmi účinným způsobem ovlivňování je zakrytí reklamní podstaty
určité reklamní informace. Skrytá reklama pracuje právě na tomto
principu – spotřebitele klame tak, že budí dojem jiného než reklamní
sdělení. Pokud totiž spotřebitel považuje určitý poznatek za
objektivní, nezávislé stanovisko, přikládá takovému sdělení větší
váhu a neprovádí jakési odečtení onoho „reklamního“ na určité
informaci, což podvědomě činí u reklamy zjevné. Je tedy jasné, že
existuje zvýšený zájem společnosti na zákazu skryté reklamy
zákonem.

Právní věda i praxe nepochybuje o obrovském potenciálu skryté
reklamy k vyvolání přesunu spotřebitelské poptávky. Tak například
Filip Winter uvádí, že „spotřebitelé jsou skrytou reklamou klamáni
způsobem, proti kterému neexistuje efektivní obrana. Je prokázanou
skutečností, že reklamě přisuzuje každý spotřebitel menší váhu, než
informaci reklamní. Poměr důvěryhodnosti informace obsažené
147

Hajn, P., Soutěžní právo a právo proti nekalé soutěži, vydavatelství MU, Brno 2000,
str. 152.
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v reklamě a informace redakční se podle odborných odhadů pohybuje
kolem 1:10.148 Právě proto je ze strany zadavatelů reklam neustále
vyvíjen tlak na vydavatele médií a na jejich redakce k uveřejňování
komerčních sdělení, která by byla více či méně „maskovaná“ (tento fakt
mohu potvrdit díky mé novinářské praxi v redakci internetového
časopisu). Zadavatelé reklamy ze skryté reklamy jednoznačně těží. Na
druhou stranu jí ale mohou být poškozeni vydavatelé médií. Filip Winter
pojmenoval dvojí možné poškození média skrytou reklamou149: médium
jednak přichází o peníze, které by soutěžitel musel investovat do řádné
reklamy, jednak přichází médium o důvěryhodnost u recipientů.

S tímto názorem je však možno polemizovat: 1) Skrytá reklama bývá
placena často víc, než pokud by byla označena jako inzerce a
posuzována podle tabulkových ceníků. Navíc zadavatel skryté
reklamy často poskytne jinou, než peněžitou výhodu – např. zájezd
do exotické země 2) skrytá reklama bývá nejčastější v těch
periodicích, kde na ni jsou recipienti zvyklí a svým způsobem ji
vyžadují. Deníky, které si zakládají na důvěryhodnosti, ji používají
minimálně. Navíc - funkce skryté reklamy spočívá v tom, že ji
průměrný spotřebitel neodhalí.

Skrytá reklama se dosud nejčastěji objevovala ve zpravodajských a
publicistických médiích tak, že na sebe brala podobu objektivního
redakčního článku. V poslední době však skrytá reklama proniká i do
prostředí internetu, kde nabývá nových podob – například se maskuje
jako objektivní sdělení běžného spotřebitele. Nevystačíme si proto
s tradičními definicemi skryté reklamy, protože se změnila média,
prostřednictvím nichž je šířena. Pod skrytou reklamu bývá
podřazován i tzv. product placement, tedy umisťování výrobků do

148
149

Winter F. a kol., Zakázané formy reklamy. Sborník, Forum, Praha 2005, str. 4/1.
Winter F. a kol., Zakázané formy reklamy. Sborník, Forum, Praha 2005,, str. 4/11.
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televizních a kinematografických pořadů (s čímž je většinou spojeno
jejich reklamní zdůraznění). V následujícím textu kromě tradičních
forem skryté reklamy popíšu tyto nové marketingové techniky v
nových médiích. Zmíním zejména internetové komunitní servery a
zpravodajské internetové portály, které jsou dnes svým významem
rovnocenné tištěným a audiovizuálním zpravodajstvím. Tato část
práce si klade za cíl zejména popsat tyto nové reklamní praktiky a
pokusit se zodpovědět na otázku, zda existuje potřeba jejich regulace.

Exkurs: Skrytá reklama z pohledu svobody projevu.
Ustanovení o zákazu skryté reklamy by mohla být teoreticky
považována za odporující Listinou základních práv a svobod
zaručeným právem na svobodu projevu a s odvozeným právem na
svobodný tisk150. Z ústavněprávního hlediska by dle mého názoru
měla být chráněna svoboda redaktora v případě, že článkem, který by
jinak splňoval objektivní kritéria skryté reklamy, realizoval svou
svobodu na informování veřejnosti (i kdyby informoval o svých
pozitivních zkušenostech s výrobkem společnosti X). Dle mého
názoru však není takový projev chráněn, pokud redaktor jedná jinak
než z osobního přesvědčení, tedy zejména pokud jedná za peníze či
jiné protiplnění. Toto jednání je přitom nutné při splnění vnějších
znaků skryté reklamy presumovat (viz níže).

IV.2. Skrytá reklama v tištěných médiích

Skrytá reklama se v tištěných médiích začala objevovat záhy po
liberalizaci reklamního a mediálního trhu v roce 1990. Na začátku
devadesátých let se skrytá reklama objevovala například ve formě
redakčních materiálů o zázračném hubnutí, a to i v „seriozním“ denním
150

Více k tomu viz. např. Wilhelmsson, T. in Howells G., Micklitz H., Wilhelmsson
T.: European Fair Trading Law – The Unfair Commercial Practices Directive, Ashgate
Publishing Company 2006, str. 55.
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tisku. Například Lidové noviny přinesly dne 30.11.1991 rozhovor Petra
Kačera s Janou Pátkovou „Jak jsem zhubla o 17 kilogramů a přesto
mohla jíst“. Stejný text a dokonce stejná fotografie však byly téměř šest
let před tím uveřejněny (ovšem s označením Anzeige – tedy „reklama“)
v Německém deníku Frau Aktuel. Tam se zhubnuvší žena jmenovala
Marianne Barett a její věk, rozměry a váha se mírně odlišovaly od české
obdoby. Redakce Lidových novin později v komentáři k čtenářskému
dopisu přiznala, že se v daném případě skutečně jednalo o placenou
inzerci a přislíbila, že po takových zkušenostech bude výrazněji
odlišovat reklamu od ostatních textů.151 Skrytá reklama ze „seriozních“
deníků skutečně záhy téměř vymizela (výjimkou je deník Právo), a nyní
se stala doménou bulvárních deníků a časopisů a zejména tzv.
„lifestylových“ časopisů, tedy specializovaných časopisů pro ženy nebo
pro muže, nebo časopisů módních, motoristických, věnovaných
kosmetice, cestování a jiným aktivitám volného času.

V této práci se zaměřím na jednotlivé novinové a časopisecké tituly a
nastíním četnost a typ skryté reklamy, kterou ten který titul užívá.
Nejdříve však nastíním obecné členění skryté reklamy.

IV.2.1. Tradiční členění skryté reklamy v tištěných médiích

Skrytá reklama je českou právní teorií dosud poměrně opomíjena.
Autorem, který se problematikou skryté reklamy u nás doposud
nejvíce systematicky zabýval, je Petr Hajn. Od něj též pochází
následující rozdělení praktik skryté reklamy152.

Skrytá placená reklama.

151
152

Hajn, P., Jak jednat v boji s konkurencí, Linde, Praha 1996, str.46.
Hajn, P., Jak jednat v boji s konkurencí, Linde, Praha 1996, str. 153 a násl.
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Jde o placenou reklamu, kterou zadavatel nebo redakce zpracují do
formy připomínající zprávu, rozhovor, nebo reportáž. Přitom
z uspořádání a zejména z označení materiálu není dostatečně zřejmá
jeho reklamní povaha.

Redakční reklama.
Za uveřejnění materiálu nelze prokázat poskytnutí úplaty, ani jiná
výhoda a toto poskytnutí není zjevné, tento materiál však svým
obsahem a způsobem svého zpracování používá některý z reklamních
postupů a je schopen dosahovat určitých reklamních účinků. P. Hajn
uvádí i příklad redakční reklamy: novinový text, v kterém je banka
označena za „nekorunovanou královnu mezi našimi komerčními
bankami“ a přitom je podrobně poukázáno na její úrokové sazby.
Přitom v podstatě stejné informace jiných komerčních ústavů byly –
za úhradu – publikovány v inzertní části téhož čísla novin.

Žurnalistický materiál, který přináší neodůvodnitelnou soutěžní výhodu
některému ze soutěžitelů.
Běžný žurnalistický materiál

není zpracován

za odměnu

ani

k reklamním cílům (resp. nelze prokázat ani jednu z těchto skutečností),
nepoužívá reklamní techniky, věcně však informuje pouze o jediném
výrobku nebo o jediném druhu služeb, i když se na trhu vyskytuje více
výrobců či poskytovatelů služeb tohoto druhu. Petr Hajn udává
následující příklad: novinový článek poukazuje na zápory tradičního
typu matrací a seznamuje se zdravotně vhodnějším typem matrací
nových. Přitom se zmiňuje o jediném výrobci či distributorovi takových
matrací, ač jich na trhu s tímto novým výrobkem existuje větší počet. O
zvláštní případ v tomto směru se podle Petra Hajna jedná tehdy, když
noviny uveřejní materiál zmiňující se pochvalně o určitém soutěžiteli,
který by byl sám o sobě nezávadný. V tomtéž čísle a většinou i na stejné
straně je však uveřejněna placená reklama týkající se tohoto soutěžitele.
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Jde o nepřípustné zesilování informace obsažené v inzerátu a má být
řazeno mezi skrytou reklamu. Petr Hajn zdůrazňuje, že není podstatné,
zda cílem určitého materiálu bylo zjednání soutěžní výhody či zda
k takovému důsledku došlo nezáměrně (žurnalista si nezískal dostatek
informací o jiných soutěžitelích).

Článek plnící zpravodajskou povinnost a zároveň přinášející
nevyhnutelnou hospodářskou výhodu určitému subjektu.
Žurnalistický materiál nezúčastněně a objektivně přináší obecněji
užitečnou informaci, jejímž vedlejším, ale nevyhnutelným důsledkem
je určitá výhoda pro některého účastníka soutěže. K takovým
případům dochází zejména tehdy, když jsou v novinách příznivě
hodnoceny některé nové výsledky v oblasti výroby, techniky atd.,
kterých zatím dosáhl pouze jediný subjekt. Příkladem je informace o
jediném existujícím výrobci bezpečných pyrotechnických zařízení –
podle Petra Hajna význam takové informace pro zdravotní prevenci
převyšuje nerovnovážnost obecných soutěžních podmínek danou tím,
že určitý subjekt nemusel za faktickou „reklamu“ pro své výrobky
platit. Opačným případem je zpravodajský článek přinášející
negativní informaci o soutěžiteli, která zákonitě prospívá jeho
konkurentům. Na tomto místě je při posuzování takového článku
nutná obzvláštní přísnost (zvláště v segmentu trhu, kde je omezený
počet

soutěžitelů),

protože

článek

může

naplnit

i

jinou

nepojmenovanou skutkovou podstatu než je skrytá reklama, zejména
zlehčování. Tuto poslední typologii Petr Hajn za formu skryté
reklamy nepovažuje.

IV.2.2. Návrh změn v tradiční typologii skryté reklamy

Návrh definice pojmových znaků skryté reklamy.
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„Skutkové podstaty“ skryté reklamy uvedené v tradiční typologii pod
body a) a b) mohou být spojeny do jedné. Jejich společným
pojmovým znakem je totiž vyhotovení reklamního článku do podoby
článku redakčního a jeho umístění do redakční části bez náležitého
označení, že jde o reklamu. V Hajnově typologii se obě formy
odlišují zejména tím, nakolik je zřejmé, že za otištění skryté reklamy
byla poskytnuta úplata. Já se však domnívám, že požadavek důkazu
poskytnutí úplaty je pro účely regulace skryté reklamy nadbytečný.
Podle mého názoru lze znaky, které musí nastat pro naplnění
skutkové podstaty skryté reklamy, definovat takto:

a)

existence

reklamy

(s

přihlédnutím

k definičním

znakům

reklamy)
b)

umístění a zpracování reklamy tak, že u průměrného spotřebitele

může vzbudit dojem, že jde o jiný druh sdělení, než je reklama
c)

chybějící nebo nedostatečné označení, že jde o reklamu

Všechny znaky musí nastat současně. Opakuji, že na rozdíl od Petra
Hajna se domnívám, že není třeba dokazovat existenci úplaty, nýbrž
je možné poskytnutí úplaty při naplnění všech uvedených pojmových
znaků presumovat. V praxi bude největší problém dokázat naplnění
znaku uvedeného pod písmenem a), a to v případě, že materiál není
vůbec označen jako reklama. Je totiž jasné, že pokud je reklamní
článek označen jako reklama (pouze nedostatečně), není třeba
prokazovat naplnění znaku uvedeného pod písmenem a), protože ten
vyplývá již z (ač nedostatečného) označení. Pokud však není materiál
označen vůbec jako reklama, je třeba reklamní charakter sdělení (tedy
zejména propagační účel) odvodit z analýzy jeho znaků.

Za hlavní znak reklamního sdělení je nutné považovat to, že sdělení
přináší, nebo je způsobilé přinést výhodu určitému soutěžiteli (nebo

151

výjimečně určitému hospodářskému odvětví), přičemž tato výhoda
není odůvodnitelná např. plněním zpravodajské povinnosti. Tento
hlavní znak může být podpořen naplněním sekundárních znaků: za
„příznak“ reklamy se pokládá používání nadnesených reklamních
formulací, nekritické používání fotografií předem připravených
soutěžitelem, lákající oslovování čtenářů a nadbytečné uvádění
obchodních údajů (telefonické spojení, úřední hodiny, adresa),
případně ceny produktu. Pokud jsou tyto znaky ve sdělení přítomny,
je možné existenci reklamy presumovat, a to ačkoliv není sdělení
jako reklama označeno a šiřitel reklamy její reklamní povahu popírá.

Odlišení pojmu redakční reklama a skrytá reklama.
Jak Petr Hajn v tradičním členění skryté reklamy, tak v některých
případech i právní věda, tyto pojmy odlišují. Není však úplně jasné,
jak přesně tyto dva pojmy Petr Hajn chápe (jejich charakteristika
vzájemně splývá). Pro účely právní vědy je však přínosné oba pojmy
přesně definovat. Navrhuji, aby jako redakční reklama byla
označována ta reklama, která je zpracována do podoby redakčního
materiálu, ale je označena jako reklama (ať už dostatečně, nebo
nedostatečně). Předmětem další diskuse by mohlo být, zda je účelné
takto označovat i reklamu v redakční úpravě, která sice není
označena vůbec, ale její ztvárnění a jiné znaky bezpochyby i
průměrnému spotřebiteli napovídají, že jde o reklamu. Jako skrytou
reklamu je pak možno označovat ostatní případy skryté reklamy – to
znamená jak případy, kdy je reklama zpracována jako redakční
článek, a není jako reklama označena a její reklamní charakter není
zcela zjevný, tak i další případy, kdy je reklama „maskována“ za jiné
sdělení, než je redakční článek. Z pohledu právní regulace však jde o
totožné pojmy – v obou případech jde o naplnění skutkové podstaty
skryté reklamy, liší se pouze její forma. Z toho důvodu nebudu pojem
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„redakční reklama“ až na výjimky používat a budu používat souhrnné
označení „skrytí reklama“.

Podmínky pro náležité označení reklamy.
Žádný právní předpis neobsahuje náležitosti, které musí označení
reklamy splňovat, aby byl jasný její reklamní charakter. Lze pouze
odkázat na Zákon o regulaci reklamy, který stanoví, že z označení
musí být možné rozlišit, že se jedná o reklamu. Z toho plyne, že
reklama musí být označena tak, aby byla rozpoznatelná jako taková i
pro průměrného spotřebitele. Tedy aby ji průměrný spotřebitel
rozpoznal, aniž by musel vynaložit více pozornosti, než je
s přihlédnutím k okolnostem obvyklé. Určitým vodítkem zde může
být Kodex reklamy, který poměrně obsáhle stanoví, jaké má toto
označení mít náležitosti. Nutno však dodat, že v praxi se těmito
ustanoveními důsledně řídí jen málokterý zadavatel. Jak vyplývá
z analýzy českého tisku, redakční reklama bývá často označena jako
reklama, často však velmi nedostatečně a zcela zřejmě s úmyslem
méně pozorného spotřebitele oklamat153.

Plnění zpravodajské povinnosti a skrytá reklama.
Z typologie Petra Hajna vyplývá, že u případů uvedených pod
písmenem

c)

převažuje

reklamní

hledisko

nad

hlediskem

zpravodajským (případně je reklamní hledisko ve zpravodajském
článku nepřípustně zesíleno) a je proto možné takový článek
považovat za skrytou reklamu. Naproti tomu v případech uvedených
pod písmenem d) převažuje zpravodajské hledisko a o skrytou
reklamu nejde – jde o článek, který plní zpravodajskou povinnost,
153

Jak uvedl P. Hajn in „Jak jednat v boji s konkurencí“, Linde, Praha 1996, str. 46, v
Německu se v této souvislosti závazně používá slova „Anzeige“; za nedostatečné a
nepřípustné se považuje označení „public relations“, tím méně pak postačuje označení
pouhými písmeny P.R. či poukaz na reklamní povahu některých materiálů, pokud se
takový poukaz vyskytuje v impressu anebo na jiném místě novin, odděleně od
ostatního textu.“
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ačkoliv přináší nevyhnutelnou výhodu některému ze soutěžitelů. Pro
účely tohoto výkladu oba instituty spojím, přičemž se pokusím
načrtnout hranici, kudy mezi nimi prochází dělící čára, resp. zaměřím
se na klíčové rozlišení, jaký typ sdělení je a jaký již není plněním
zpravodajské povinnosti. Podle mého názoru by se na jakékoliv
zpravodajské sdělení s reklamním potenciálem154 mělo pohlížet co
nejpřísněji.

Prvním kritériem při posuzování by mělo být hledisko zpravodajské
hodnoty sdělení, a to vždy s přihlédnutím k typu média, v kterém se
tato zpráva objevila. Tak například zpráva o tom, že mobilní operátor
zavedl revoluční systém tarifů, by mohla být zpravodajsky
odůvodnitelná pouze v časopise specializovaném na mobilní telefony,
a to pouze za podmínky, že nový tarif je skutečně „revoluční“, tedy
nějak výjimečný. Pokud by se přesto zpráva tohoto typu mohla
objevit i ve zpravodajském médiu (typicky v denním tisku), muselo
by se jednat o zboží nebo službu zcela převratnou, která může
předznamenat změnu trendu v celém spotřebitelském odvětví (např.
„automobilka Škoda zahájila sériovou výrobu elektromobilů“).

Oproti právě uvedenému je faktem, že tištěná média jsou plná článků
na pomezí „plnění zpravodajské povinnosti“, při uplatnění mého
(přísného) hodnocení pak daleko za ní. Tyto materiály většinou
pocházejí přímo od PR oddělení zadavatelů reklamy a editoři je
otiskují na základě „dobrých vztahů“ nebo dokonce za poskytnutí
protihodnoty (úplatou nebo např. větším zadáváním inzerce). Na
rozdíl od P. Hajna se však domnívám, že otázku úplaty nejen že není
třeba presumovat, ale není třeba se jí vůbec zabývat. Příkladem
z praxe může být článek, který byl publikován v deníku Právo dne
5.5.2001 „Nápoj Red Bull ztrácí křídla“. Článek uváděl mimo jiné:
154

Tedy s potenciálem přinést soutěžní výhodu určitému podnikatelskému subjektu.
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„Nejprodávanější

energetický nápoj

na světě

Red

Bull

má

v některých zemích EU problémy. Poté, co vyšlo najevo, že obsahuje
vysoké množství povzbuzujících látek, chystají některé státy jeho
stažení z prodeje. Například norská vláda už prodej výrobku zakázala
a dokonce ho zařadila na seznam drog, protože jedna plechovka
obsahuje 150 mg kofeinu a dále vysoké hladiny aminokyselin a
cukru. Kvůli hliníkovému obalu zvažují zákaz také dánské úřady.“

Eva Večerková se domnívá, že v tomto případě nelze s jistotou tvrdit,
že

tento

článek

je

nekalosoutěžním

postupem

některého

z konkurentů. Já se však domnívám, že lze presumovat že článek je
skrytou reklamou a zadavatelem této reklamy je jeden z konkurentů.
K této domněnce lze dojít na základě sémantického rozboru článku a
jeho titulku. Titulek „nápoj Red Bull ztrácí křídla“ je typickým
reklamním titulkem, už proto, že paroduje reklamní slogan výrobce
Red Bull. Dále je uvedeno, že „vyšlo najevo, že obsahuje vysoké
množství povzbuzujících látek“ – tyto skutečnosti nemusely
„vycházet najevo“, protože tyto látky výrobce uvádí na obale a jsou
státními orgány posuzovány při uvádění výrobku na trh. Dalším
argumentem je celková zpravodajská hodnota článku: výrobek je
v ČR povolen jako běžná potravina a vyhovuje všem zákonným a
jiným normám a navíc podobné (ne-li stejné) složení jako nápoj Red
Bull mají i jiné energetické nápoje. Dále je možné se zamyslet i nad
tím, že tento článek mohl zadat výrobce nápoje Red Bull sám – např.
fakt, že nápoj obsahuje

vysoké množství povzbuzujících látek je

právě ten důvod, proč si jej většina spotřebitelů kupuje. Nyní to tedy
mají spotřebitelé „černé na bílém“. Zadavatel reklamy zde však není
důležitý – důležité je, že na základě analýzy znaků lze presumovat, že
jde o skrytou reklamu.
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Spojení řádně označené inzerce s nereklamním redakčním článkem „nepřípustné zesilování informace obsažené v inzerátu“.
Kromě právě uvedených forem skryté reklamy je třeba rozlišit i další její
formu. Petr Hajn ve svém tradičním členění skryté reklamy tuto formu
nazývá „nepřípustné zesilování informace obsažené v inzerátu“. Podle
mého názoru je tato charakteristika přesná. Při své analýze skryté
reklamy v denním tisku jsem se setkal zejména s následující podobou
této formy skryté reklamy: článek objektivně informuje o určitém
segmentu trhu (finanční produkt, úvěrový produkt, technická novinka),
aniž by citoval jakéhokoliv konkrétního soutěžitele na tomto trhu, nebo
jich jmenuje více, aniž by nabídku jednoho z nich jakkoliv zdůraznil.
Většinou na téže stránce je však umístěna inzerce tohoto soutěžitele,
která inzeruje právě představený produkt. Tento materiál bývá sice
označen jako inzerce a sám o sobě by byl nezávadný, spojením
s redakčním článkem se však tento redakční a objektivní článek stává
součástí inzerátu a je tedy reklamou, a to neoznačenou a pro
průměrného spotřebitele neodhalitelnou. V mnoha případech se navíc
lze domnívat, že objektivní redakční článek byl rovněž zpracován
soutěžitelem ve spolupráci s redakcí, a to proto, aby tento článek
„uvedl“ soutěžitelův řádný inzerát.

Skrytá reklama v žurnalistické fotografii.
I v žurnalistické fotografii je možné se setkat se skrytou reklamou,
zejména v souvislosti se známými osobnostmi nebo „ilustrativními“
fotografiemi. Příkladem může být fotografie Heleny Růžičkové v
Blesk Magazínu 4/2002. Hlavní roli fotografie měly hrát nové
hereččiny vlasy, ovšem dominantní prvek fotografie je krabička
cigaret LM, kterou herečka drží v ruce. Její vítězoslavné gesto a text:
„Helena Růžičková, ta je prostě svá“, by se mohla použít i jako
celostránková reklama na tyto cigarety. Problematickými se jeví i
ilustrativní fotografie, na nichž je zobrazeno logo, nebo výrobek

156

určité společnosti. Příkladem může být fotografie ze stavebního
veletrhu, na níž je vyobrazen stojan firmy Bramac s logem a textem
Střecha na celý život, jak vyšla v regionálním deníku Rovnost 25.
března 2001. Nedokážu si však představit, že by byla tato forma
skryté reklamy úspěšně postižena. Navíc není příliš častá.

IV.3. Zákonná úprava skryté reklamy, Kodex Rady pro reklamu.

IV.3.1. Skrytá reklama a generální klauzule nekalé soutěže.

V prvé řadě je nutné uvést, že skrytá reklama bývá právní vědou
tradičně zařazována mezi nepojmenované skutkové podstaty nekalé
soutěže. Právní věda se shoduje na tom, že újma ostatním
soutěžitelům vzniká vznikem neopodstatněné výhody na straně
soutěžitele, který používá skrytou reklamu, když na propagaci svých
výrobků nebo služeb vynakládá pouze zlomek sumy, kterou by musel
vynaložit, pokud by používal řádnou inzerci. Navíc může být skrytá
reklama výrazně účinnější, než označená reklama, čímž snižuje
účinek reklamy konkurentů. Petr Hajn nicméně argumentuje i pro
podřazení skryté reklamy pod § 45 ObchZ upravující klamavou
reklamu. Klamná představa u spotřebitele zde totiž nastává ohledně
samé reklamní, resp. nikoliv reklamní povahy šířené informace155.
Implementací Směrnice o nekalých praktikách vzrostla i pro regulaci
skryté reklamy důležitost veřejnoprávních norem.

IV.3.2. Úprava skryté reklamy Zákonem o regulaci reklamy.

Základním právním předpisem na poli veřejnoprávní úpravy skryté
reklamy je Zákon o regulaci reklamy. Tento zákon v § 2 odst. 1

155

Tento názor se zdá být podporován Směrnicí o nekalých obchodních praktikách,
které skrytou reklamu uvádí mezi klamavými obchodními praktikami.
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písm. d) skrytou reklamu zakazuje, přičemž skrytou reklamu pro
účely zákona definuje jako „reklamu, u níž je obtížné rozlišit, že se
jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena“.
Důvodová zpráva156 k tomuto zákonu definuje skrytou reklamu jako
„reklamu v jiných než reklamních částech vysílání, novin, časopisů
aj. Reklama tedy, nemá-li jít o reklamu skrytou, musí být přísně a
zřetelně oddělena od ostatních částí vysílání, novin, časopisů aj.“
Z veřejnoprávní povahy zákona i ze samotného textu je patrné, že
zákonodárce není veden zájmem na ochraně soutěžitele, ale zájmem
na ochraně adresátů reklamy. Další ustanovení, které se dotýká
úpravy skryté reklamy je uvedeno v § 2 odst. 5 Zákona o regulaci
reklamy: Reklama šířená společně s jiným sdělením musí být zřetelně
rozlišitelná a vhodným způsobem oddělena od ostatního sdělení. Toto
ustanovení se týká zejména rozhlasového a televizního vysílání, ale
je možné ji vztáhnout i na formu skryté reklamy „nepřípustné
zesilování informace obsažené v inzerátu“.

Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním ustanovení o
skryté reklamě jsou krajské živnostenské úřady příslušné podle sídla
toho,

kdo

Ministerstva

rozšiřuje

reklamu.

hospodářství

ke

Metodický
sjednocení

pokyn

MH15/95

postupu

okresních

živnostenských úřadů v ČR při aplikaci zákona o regulaci reklamy
k tomuto ustanovení uvádí: „Pod pojmem skrytá reklama je nutno
rozumět reklamu v jiných než reklamních částech vysílání, novin,
časopisů atd. Reklama, nemá-li jít o reklamu skrytou, musí být tedy
vždy přesně a zřetelně oddělena od ostatních částí vysílání, novin,
časopisů a obdobných informačních medií (skrytá reklama klame
spotřebitele např. tím, že předstírá, že je redakčním článkem či
televizní publicistikou a nikoliv placenou reklamou). Nebezpečnost
156

ASPI ev.č. 299 (fin).

158

této reklamy spočívá v tom, že běžný spotřebitel přisuzuje jinou
věrohodnost reklamě a jinou publicistice. Jde o reklamu, kterou jako
reklamu klamavou zakazuje ustanovení i § 45 obchodního zákoníku.
Při posuzování skryté reklamy, ke které dochází neobyčejně často, lze
využít i "Zásady etické reklamní praxe platné v ČR", vydané Radou
pro reklamu.“

IV.3.3. Skrytá reklama jako nekalá obchodní praktika

Skrytá reklama neušla pozornosti ani evropského zákonodárce, který
ji

upravil

jako

pojmenovanou

skutkovou

podstatu

nekalých

obchodních praktik v příloze č. 1 Směrnice o nekalých obchodních
praktikách, tedy v příloze uvádějící klamavé obchodní praktiky (tzv.
černá listina klamavých obchodních praktik). Tato příloha byla
implementována do Zákona o ochraně spotřebitele. Zákaz skryté
reklamy jako klamavé obchodní praktiky je umístěn pod písm. j)
tohoto zákona:

(obchodní praktika je vždy považována za klamavou, pokud
podnikatel) propaguje ve sdělovacích prostředcích výrobky nebo
služby způsobem, při němž si spotřebitel nemusí uvědomit, že se jedná
o placenou reklamu výrobku nebo služby.

Podle mého názoru však toto ustanovení nebude v praxi využíváno,
protože

způsobuje

hned

několik

interpretačních

problémů.

Problematické se jeví zejména použití termínu „placená reklama“.
Pokud podmínku úplatnosti reklamy stanovil zákonodárce přímo do
textu zákona, pak by bylo třeba poskytnutí úplaty prokázat. Dále
zákonodárce použil aktivní pojem „propaguje“. Z toho plyne, že
odpovědnost za vysílání skryté reklamy podle tohoto ustanovení je
konstruována na subjektivním principu: musí zde být prokázán úmysl
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propagovat. Z těchto důvodů se domnívám, že úprava skryté reklamy
podle Zákona o ochraně spotřebitele je obsolentní a jediná relevantní
úprava veřejnoprávní normou je i nadále úprava Zákonem o regulaci
reklamy.

IV.3.4. Návrh změny definice reklamy pro účely regulace skryté
reklamy

Praktiky skryté reklamy jsou v praxi relativně rozšířené, přičemž
aktivita dozorových orgánů na tomto poli je malá. Domnívám se
však,

že

problém

samoregulačních

netkví

ustanovení,

v nedostatcích
jako

spíš

zákonných
v nedostatečné

nebo
vůli

dozorových orgánů skrytou reklamu soustavně stíhat. Hlavní úskalí
regulace skryté reklamy však bezesporu spočívá v samotné podstatě
skryté reklamy, tedy v zakrytí reklamního účelu. Bývá tedy často
nemožné dokázat, že sdělení s reklamním potenciálem naplnilo
všechny definiční znaky reklamy a může být tudíž jako reklama
posuzováno. K vyřešení této situace by mohl napomoci můj návrh
definice reklamy, jak jsem ji představil v úvodu této práce, tedy:

„Reklamou se rozumí sdělení určitého jevu blíže neurčené skupině
osob, která přesahuje privátní sféru šiřitele sdělení, přičemž toto
sdělení je způsobilé ovlivnit spotřebitelské chování recipientů“.

Pokud by tedy reklama a tedy i delikt nekalé reklamy byly
koncipovány na objektivním principu, bylo by možné i nové reklamní
techniky a média podřadit pod reklamu. Díky tomu by bylo možné na
ně aplikovat ustanovení o tom, že reklama musí být jako reklama
označena,

a aplikována by mohla být současná právní úprava.

Otázkou však je, jestli je vůbec možné definici reklamy dle mého
návrhu v českém právním řádu upravit. Oblast nekalých obchodních
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praktik podléhá požadavku maximální harmonizace Směrnicí o
nekalých obchodních praktikách. Tato směrnice sama sice definici
reklamy neobsahuje, zřejmě ji je ale třeba vykládat podle definice
Směrnicí o klamavé a srovnávací reklamě, dle které má reklama mít
za cíl podporu odbytu, je tedy koncipována spíše na subjektivním
principu. Definice reklamy podle mého návrhu je tedy přísnější a
proto nesouladná s komunitární úpravou.

IV.3.5. Úprava skryté reklamy Kodexem reklamy Rady pro
reklamu

Poměrně podrobnou regulaci skryté reklamy obsahuje Kodex reklamy.
Článek 2 kapitoly II Kodexu stanoví obecný zákaz skryté reklamy, tedy
reklamy, která „předstírá, že jde o jiné způsoby šíření informací
(vědecké pojednání, reportáž apod.), než je reklama“. Cennou je poté
kapitola IV. Kodexu, která uvádí náležitosti identifikace reklamy
„tištěné ve stylu redakčních materiálů“ takto:

1. Všechny osoby zapojené do vyhotovení či publikace inzerátu mají
za povinnost zajistit, aby kdokoliv se na inzerát podívá, okamžitě a
bez podrobného čtení viděl, že jde o inzerát a nikoliv o redakční
materiál.
2. V případě, že je prostor poskytovaný za úplatu vytištěn ve stejném
stylu jako redakční materiály, ať již jsou tyto inzeráty placeny jedním
nebo více inzerenty, je nutné takto zpracovaný inzerát zřetelně
označit, že jde o inzerát, např. slovem inzerce, placená inzerce.
3. Jakožto obecné pravidlo platí, že v případě, kdy inzerát nebo řada
inzerátů, zaplacených jednou a toutéž organizací nebo organizacemi
pod stejným vedením, přesahuje rozsah jedné strany, je nutno, aby
slovo INZERÁT bylo vytištěno v záhlaví každé strany, a to takovým
způsobem, aby je čtenář nemohl přehlédnout. Obdobně platí, že
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příloha zaplacená zcela inzerentem či inzerenty, musí být běžně
uvedena slovy INZERTNÍ PŘÍLOHA, vytištěnými tučnými písmeny a
každá strana této přílohy musí mít v hlavičce uvedena slova
INZERÁT - REKLAMA nebo INZERTNÍ PŘÍLOHA.
4. Vzhledem k tomu, že žádný návod nemůže pokrýt každý možný
případ, nemusí být vždy postačující pouze se řídit literou výše
uvedených zásad. Kromě toho může být někdy nezbytné každý inzerát
znova prohlédnout a zkontrolovat, zda je jasně rozlišitelný od
redakčního materiálu v publikaci, ve které se objevuje. Pokud by
tomu tak nebylo, je nutno přijmout opatření, aby dostatečná
rozlišitelnost byla zajištěna.157

Jak vyplynulo i z mé analýzy tiskové reklamy, návod k identifikaci
reklamních článků uvedený v kapitole IV. Kodexu není v praxi příliš
využíván a dodržován. Není to však vinou textu samotného, který je
přesný, přiměřený a velice jednoduše aplikovatelný. Problém je
v jeho minimálním prosazování samotnou Radou – kdyby dodržování
tohoto textu Rada důsledně dodržovala, způsobilo to v oblasti
označování reklam revoluci.

IV.4. Praktické příklady skryté reklamy v českých tištěných
médiích

IV.4.1. Metodologický úvod

Při sledování praktických příkladů skryté reklamy v tisku jsem se
nemohl opřít o relevantní množství judikatury nebo rozhodnutí
Arbitrážní komise Rady pro reklamu. Zvolil jsem proto metodu
157

Podobně koncipován je i čl. 11 Mezinárodního reklamního kodexu, který upravuje
problematiku skryté reklamy: Reklama by měla být jasně rozlišitelná jako taková, bez
ohledu na formu a nosné médium. Objeví-li se reklama v médiu, které současně
obsahuje zprávy a články, měla by být prezentována tak, aby se ihned poznalo, že se
jedná o reklamu.
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vlastního empirického výzkumu výskytu skryté reklamy v konkrétních
českých denících a časopisech. Z metodologického hlediska jsem zvolil
systematiku řazení podle konkrétního novinového nebo časopiseckého
titulu. Tato metoda dovoluje postihnout reklamní strategii jednotlivých
titulů a poskytnout obrázek o tom, jak který titul s reklamou nakládá. Co
se týká výběru titulů, do studovaného vzorku jsem zařadil jak „seriozní“
novinové a časopisecké tituly, tak tituly bulvární. Jako studijní vzorek
jsem použil novinové tituly ze září 2001, září 2002 a září 2008.

Díky své dřívější novinářské praxi mohu v prvé řadě potvrdit, že
novináři a šéfredaktoři deníků a časopisů jsou pod stálým tlakem PR
oddělení zadavatelů reklamy, aby do redakční části zařadili
(většinou) předem napsaný reklamní článek bez označení, že jde o
inzerci. Tuto praktiku dokumentuje například rozhovor s politikem
Miroslavem Šloufem, který otiskla MF Dnes 22.2.2003. Na otázku
novináře, jaká byla jeho činnost pro společnost H-systém, odpověděl:
„Jako dealer produktu firmy jsem míval setkání se zástupci médií,
například z Práva, Blesku a Večerní Prahy, představoval jsem jim náš
produkt a oni o tom potom něco napsali.“ Jak ukáže níže má analýza
tisku, právě Právo na svých stránkách poměrně často skrytou reklamu
uvádí.

Následující analýza českého tisku má tedy za cíl ukázat četnost a
nejčastější druhy jednotlivých článků tištěných v redakčním stylu.
Díky relativně velkému časovému rozpětí zkoumaného období bude
navíc možné ověřit, jak se četnost a druhy skryté reklamy v českém
tisku mění v průběhu času.

IV.4.2. Deníky
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Z deníků jsem podrobil zkoumání MF Dnes, Lidové noviny, Právo,
regionální Rovnost a bulvární Super. U každého titulu se zmíním,
kromě uvedení konkrétních příkladů skryté reklamy, i na to, jak je
reklama obecně označována.

MF DNES.
MF Dnes označuje zřetelným označením „INZERCE“ v levém rohu
všechny inzeráty na redakčních stránkách, ojediněle s výjimkou
celostránkových

inzerátů.

Například

v září

2001

vycházel

celostránkový inzerát společnosti Paegas „Paegas news“, který
napodoboval redakční úpravu. Tento materiál nebyl označen vůbec
(na rozdíl od LN, tam byl „Paegas News“ označen takřka
neviditelným nápisem „inzerce“). Podobný celostránkový inzerát
„Moudrý finanční rádce“ sice označen byl, ale nápis „inzerce“ byl
oproti jiným inzerátům menší a byl umístěn v pravém rohu ( o rok
později byl tentýž inzerát označen jak v pravém, tak i v levém rohu).

Reklama tištěná ve stylu redakčního materiálu (tedy redakční reklama)
se sice v omezené míře objevuje, vždy je ale označena stejně jako
ostatní reklama a vždy má odlišnou grafickou úpravu (zejména styl
písma a styl odstavců). Při zběžném pohledu na reklamu obsaženou v
MF Dnes z roku 2001, 2002 a 2008 není možné zaznamenat rozdíl.
V žádném ze sledovaných období jsem žádnou skrytou reklamu (s níže
uvedenými výhradami) nezaznamenal.

V MF Dnes vychází pravidelně tematické spotřebitelské přílohy
(zejména středeční Test Dnes). Testy v nich uvedené jsou v MF Dnes
objektivní, vždy dávají prostor několika soutěžitelům a nejsou
doprovázeny placenou inzercí (na rozdíl od LN a Práva). Objektivní
je i rubrika auto-moto. Přesto i zde vyšel v září 2002 sporný materiál.
Mezi hlavní kritéria objektivity automobilových testů patří, že
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novinář auto testuje na své náklady a bez různých doprovodných
výhod od konkrétní automobilky. 18.9.2002 však vyšel v rubrice
Auto-moto článek „Karavana škodovek jela Saharou“. Novinář MF
Dnes se projel v novinářské karavaně testující vlastnosti Škody
v těžkém terénu. Tento druh akcí je však propagační akcí
automobilky. Jakkoliv se článek o karavaně snaží být co nejvíc
neutrální a automobil příliš neopěvuje, novinář neměl pozvání
automobilky přijmout. Další sporný materiál vyšel v rubrice automoto 24.9.2008 v rámci přílohy, která porovnávala automobily
v ceně do 250 000 Kč. Redaktor MF Dnes v rámci tohoto materiálu
napsal článek „Proč bych si koupil Daciu Sandero“, tedy jeden
z automobilů představených v testu. Domnívám se, že tento článek již
překročil míru plnění zpravodajské povinnosti.

V roce 2002 byla zářijová vydání MF Dnes ovlivněny rozsáhlými
povodněmi v ČR. MF Dnes denně přinášela množství informací
obětem povodní, přičemž tyto informace se neobešly bez informování
o

produktech

konkrétních

firem.

Například

3.9.2002

ve

zpravodajském materiálu „banky po povodních“ referovala MF Dnes
o bankovních službách pro vyplavené, avšak pouze o třech, přitom
s podobnými výhodami přišla každá větší banka. Dále 6.9.2002
v příloze „Dům a byt“ list informoval ve zpravodajské části o slevách
stavebnin u několika firem. Ten samý den však vyšla také
„mimořádná inzertní příloha“, kde inzerovaly firmy vyrábějící
vysoušeče, drogerii a jiné potřebné produkty pro odstraňování škod.
Není zcela zřejmé, proč informace o zlevněných stavebninách
zařadila redakce do zpravodajství, a firmy s vysoušeči do inzertní
přílohy – možná proto, že fakt zlevněného zboží již naplnil kritéria
zpravodajství.
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Přesto je třeba jeden evidentní prohřešek MF Dnes zmínit. Již od
začátku roku 2002 vycházela několikrát týdně rubrika „charita“,
propagující různé dobročinné akce a sdružení. Tak například 23.3.2002
vyšel materiál o Nadaci Terezy Maxové v souvislosti s charitativním
galakoncertem. Ve vydání MF Dnes vyšel nejdříve profil Nadace a
informace o chystaném koncertu v běžné grafice, jakou mají obvykle
články, a pod tímto materiálem potom ještě plošný inzerát na koncert
(který byl k vidění i na billboardech), který byl označen jako inzerce. O
inzertním zaměření rubriky „charita“ svědčí i fakt, že ve dnech 13.9. a
17.9. 2003 vyšly dva naprosto totožné texty „I s mentálním postižením
patří mezi nás“ s doprovodnými (totožnými) inzeráty na akci „cihla“.
Vzhledem k tomu, že podle Kodexu reklamy se jeho ustanovení
týkají i charity, není důvod, proč by se na ni měla vztahovat jiná
pravidla. Spojení neoznačený propagační článek o soutěžiteli ve
spojení s označeným inzerátem je tedy skrytou reklamou, protože
tomu napovídají jeho znaky.

Další „exces“ MF Dnes vyšel v čísle 10/2002 Magazínu MF Dnes.
Autor rozhovoru s Karlem Heřmánkem v úvodu rozhovoru uvedl, že
herec odmítl autorizovat část rozhovoru o své rodině, ledaže by ve
článku zaznělo, že jejich dům byl postaven z cihel Porotherm,
s kterou „má herec jakousi neformální smlouvu“. To ovšem redakce
odmítla, a tak muselo vyprávění o rodině z rozhovoru zmizet. MF
Dnes však stejně uveřejnila fotografii, kterou „získala jinou cestou,
ale pro zajímavost ji otiskuje“, na které je hercova rodina seskupena
kolem balení cihel Porotherm. Za zmínku stojí i Magazín MF Dnes č.
16/2009. Celý magazín byl věnován článkům o psech a o kinologii.
Texty byly prokládány reklamami, z nichž většina propagovala
výrobky spojené s chovem psů – zejména krmiva a hygienické
pomůcky. Veškeré tyto reklamy byly označeny jako inzerce, takže o
nich nebylo možné hovořit jako o skrytých reklamách (ačkoliv
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redakční články reklamní působení těchto reklam bezesporu
zvyšovaly – to však nelze považovat za nežádoucí fakt). Na několika
stránkách však byl umístěn textový sloupec s fotografiemi s názvem
„butik pro psy“. Tento sloupec propagoval řadu specifických výrobků
určených pro psy, jako např. hárací kalhotky nebo šperky. U každého
sloupce bylo uvedeno: foto www.psi-salon.eu, přičemž tento odkaz
přímo přesměroval na nabídku podnikatele. Tyto sloupce již jako
inzerce označeny nebyly, ačkoliv je jasné, že šlo o reklamu.

Lidové noviny.
Stejně jako v MF Dnes je označením „INZERCE“ označen téměř
každý inzerát na redakčních stranách. Výjimkou jsou inzeráty, které
jsou přes celou šíři stránky. Ty jsou od ostatního textu odděleny
pouze čarou.

I v LN vychází řada tematických příloh, v kterých vychází řada
problematických materiálů. Tak dne 12.9. 2002 vyšel redakční článek
o tom mobilní telefony Nokia mají nejvyšší podíl na trhu. První věta
perexu byla jako u všech ostatních článků zvýrazněna tučným
písmem; tato první věta však zněla: „Nokia je jednička“ – tedy
reklamní formulace. Druhý den potom vyšel v redakční části redakční
článek s titulkem „Nokia má levné mobily s barevnou obrazovkou“.
Oba články sice nejsou zjevnou skrytou reklamou, na základě
přísného výkladu jejich znaků by se však jejich nekalost dala dovodit.
Za zmínku stojí i článek o konkurentech dominantní telekomunikační
společnosti Telecom z 5.9.2002. Redakční článek měl titulek
„Přinášíme revoluci v cenách, vzkazují konkurenti Telecomu“ a
přinášel informace o službách alternativních operátorů, ovšem pouze
o dvou: Aliatelu a Tele 2. Některé pasáže textu (například kontakty
na firmy) byly navíc zvýrazněny, což ještě více napomáhá domněnce,
že materiál vznikal přímou spoluprácí s PR odděleními operátorů.
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Tento fakt je podpořen tím, že hned druhý den vyšel článek
„Contactel jako třetí firma nabízí volbu operátora“. Domnívám se, že
tento článek vyšel po protestu nebo po objednávce „zapomenutého“
operátora.

V příloze

„zdraví“

potom

vyšel

2.9.2008

článek

o

užívání

antikoncepčních pilulek. V článku byl jako odborník citován pouze
lékař společnosti GYNCARE, přičemž na konci článku je uvedeno
logo společnosti GYNCARE spolu s adresou a www stránkou. Podle
mého názoru je tento materiál již za hranicí přípustnosti. Dne 17.9.
2008 vyšel objektivní článek „penzijní připojištění: vyplatí se?“. U
tohoto článku však byl uveřejněn rozhovor s ředitelem Penzijního
fondu ČP s titulkem „Penzijní fond ČP nabízí svým klientům řadu
výhod“. Tento materiál je sice označen jako inzerce, jeho spojení
s redakčním článkem je ale již nepřípustné.

Přesto se však na stránkách LN skrytá reklama objevovala, a to
dokonce v pravidelném seriálu. Jde o sérií rozhovorů s podnikateli
„Oběd LN“, který se vždy uskutečnil v určité luxusní restauraci. Na
konci rozhovoru se dočteme, v jaké restauraci se novinář se
zpovídaným najedli a co si dali. Nejde však jen o propagaci určitého
restaurantu. V neposlední řadě je rozhovorem propagován i samotný
podnikatel a jeho firma, na úkor jeho konkurentů v obchodní soutěži,
kteří výsadu obědu s LN nedostali. S výhradou těchto výjimek se,
stejně jako v MF Dnes, na stránkách LN ve sledovaném období
„klasická“ skrytá reklama neobjevila.

Z uvedeného tedy plyne, že reklama je v LN často nedostatečně
označená. Není výjimkou, že půlstránková textová reklama je
označena jako inzerce za pravou lištou a miniaturními písmy.
V porovnání s MF Dnes je v LN i více redakčních materiálů, které lze
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na základě přísného výkladu znaků označit za skrytou reklamu.
Zejména jsem objevil řadu případů, kdy je redakční článek o určitém
tržním segmentu doprovozen reklamou jednoho z představitelů
tohoto segmentu – jde tedy o nepřípustné zesilování informace
obsažené v inzerátu.

PRÁVO.
V prvé řadě je třeba uvést, že v deníku Právo je reklama od textu
odlišena jen nevýrazně, přičemž reklamní články často zcela kopírují
redakční úpravu. Vzhledem k relativně častému výskytu skryté
reklamy v tomto deníku budu řadit jednotlivé příklady skryté reklamy
podle ročníků.

Ročník 2001
Ve většině případů reklamních textů chybí označení, že jde o inzerci.
Tak například v září 2001 vyšlo jen šest inzerátů s označením
„inzerce“. Další redakční reklamní články však nesou jiná označení.
Tak například článek s titulkem „Hubněte bez zázraků“ má zcela
převzatou grafiku Práva, včetně titulku a perexu. Označení, že jde o
reklamu, tu sice nechybí, ale není v souladu s Kodexem reklamy ani
se Zákonem o regulaci reklamy, protože materiál viditelně
neoznačuje. Nápis „komerční prezentace“ je totiž velmi nezřetelný, je
v závorce a je umístěn v levé polovině, takže čtenář začne číst článek
aniž by byl nápis v jeho zorném úhlu. Další verzí označení reklamy je
nápis „placená inzerce“, který označuje článek s velkým titulkem
„Nepravdivá tvrzení na ČT1“. Jde o inzerci obchodní společnosti,
která se ohrazuje proti nařčení ze strany České televize. Vzhledem
k tomu, že titulek je na jinak zpravodajské stránce největší a je ze
stejného druhu písma jako ostatní titulky, ihned upoutá pozornost
čtenářů. A nezřetelný nápis „placená inzerce“ úplně vlevo nad
inzerátem na tom nic nezmění.

169

Nedůsledné je i označování komerčních příloh, které jsou v Právu
velmi časté. Jediné, v čem jsou v Právu důslední, je oddělování
inzerce rámečky nebo čárami (tímto způsobem jsou však oddělovány
i redakční články). Každých čtrnáct dní v Právu vychází dvoustránka
s názvem Deník ČSSD. Je označena jako „inzertní příloha“.
Celostránková příloha Českomoravské stavební spořitelny je zase
označena jako „zvláštní příloha“ (což ovšem nic nenapovídá o jejím
reklamním sdělení). Celostránková prezentace Televize Nova
(rozhovory, Klub diváků, Nové tváře na obrazovce) není označena
nijak. Stejně tak i celostránkové a půlstránkové materiály Sazky,
které vyšly jen v září sedmkrát, nenesou žádné označení.

V měsíci září 2001 vyšly dokonce čtyři texty, které by se daly označit
bez jakýchkoliv pochyb jako skrytá reklama.V prvé řadě článek
„Backwards hrají Beatles“ zde dne 12.9. Jde o nekritickou „kritiku“
na nový muzikál (obsahuje formulace jako „podobá se atmosférou
slavným koncertům liverpoolských zlatých hochů“ apod.). Na tom by
nebylo nic divného, ne všechny kritiky musí být nutně odsuzující.
Na stejné straně je však půlstránkový placený inzerát na tentýž
muzikál. Jde tedy o nekalé posílení již tak nekale „propagačního“
článku. Další problematická reklama byla upoutávka na pořad
televize Prima s Martinem Dejdarem „Na scénu!“. Je zpracován do
podoby běžného článku a o reklamní povaze svědčí jen použití
nezvyklého formátu fotografií. Dvě skryté reklamy se v září objevily
v rubrice „počítače“. Jde například o představení digitálního
přehrávače Thomson. Detailní představení jediného výrobku v jinak
nabitém segmentu trhu je více propagační než zpravodajskou
záležitostí a je na místě se domnívat, že jde o placenou reklamu.
Další příklad uvádím jen jako kuriozitu. Článek pojednávající o
novém parfému sice může být brán jako skrytá reklama. Zajímavější
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ale je, že tento článek vyšel 11.září 2001, v den útoků v USA, a má
titulek „V New Yorku teď letí vůně prachu“.

Ročník 2002
Inzertní strategie je v roce 2002 totožná, ale neoznačených
reklamních článků dokonce přibylo. Za září 2002 jsem jich
identifikoval deset. Pár příkladů za všechny: článek s titulkem
„Ovesná kaše jako ideální snídaně“ prezentuje ovesnou kaši Expres
(13.9.). „Malý, ale šikovný“ prezentuje fotoaparát GSMart (12.9.).
Článek „Leasing ojetin roste“ prezentuje autobazar AAA (13.9.).
„Zima v teple“ je PR agentury FIRO Tour (17.9.) „Nové slovníky
šetří váš čas“ představuje slovníky společnosti Lingea (5.9.).

10.9.2002 vyšla v Právu, stejně jako v jiných denících, příloha o
přečíslování všech telefonních čísel na území ČR. V Právu však
ustoupilo věcné informování skrytým propagacím. V prvé řadě
zmíním půlstránkový článek „Zlaté stránky: rychlá cesta k cíli“
s podtitulkem

„Mediatel-spolehlivý

partner

při

přečíslování

i

v časech dobrých a zlých“ (za zaznamenání stojí nízká jazyková
úroveň podtitulku, což bývá jedním ze znaků skryté reklamy). Další
materiál v příloze je článek „Za hovory o pětinu méně“ referující o
slevách společnosti Telecom. Oba články nejsou nijak označeny.
20.9. 2002 v příloze Trhy a ekonomika vyšel článek „Stock: pokud
stát zvedne daně z lihu, měl by přísněji trestat pašování. Jde o krátký
rozhovor s ředitelem Stocku Plzeň, který se sice dotýká tématu
pašování „jedinečných alkoholických nápojů“, ale zejména avizuje
nový výrobek Stocku: Fernet orange.158

158

Tento materiál je o to zajímavější, že 25.2.2003, tedy o půl roku později, vyšel
v MF Dnes rozhovor se stejnou osobou. I tentokrát se ředitel Stocku vyjadřoval ke
zvýšení daně z lihu.
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Ročník 2008
V roce 2008 je inzerce i nadále označována nejednotně, přičemž stále
platí, že čím více reklamní článek využívá redakční úpravu, tím
menší a nezřetelnější je označení, že jde o inzerci. I nadále je
používáno jak označení „inzerce“, tak „komerční prezentace“.
V porovnání s roky 2001 a 2002 se v září 2008 snížila četnost zcela
neoznačených reklamních článků. Přesto jsou takové články i nadále
v Právu přítomné. Každý týden ve středu například vycházela příloha
„Firma“, která přinášela řadu propagačních článků, u nichž existuje
jakýsi prvek plnění zpravodajské povinnosti. Tak například 29.9.2008
je celá dvojstrana věnována veletrhu Invex, přičemž u všech článků
je jako autor uveden „BVV“ (tedy pořadatel Invexu). 15.9.2008
potom vyšel článek „Logistika: BT a TOYOTA teď silněji“, který
referoval o spojení těchto dvou společností podnikajících na trhu
s vysokozdvižnými vozíky, a o tom, že toto spojení přinese
kvalitnější výrobky. Není uveden autor článku, ale na konci článku je
uvedena internetová stránka s nabídkou.

Na stránkách Práva jsou i nadále časté rozhovory se zástupci
pojišťovacích nebo bankovních institucí obsahující informace o jejich
produktech.

Tak

9.9.2008

vyšel

rozhovor

s ředitelem České

podnikatelské pojišťovny „povinné ručení s výhodami pro dobré
řidiče“, 22.9.2008 potom rozhovor se specialistou Raiffeissen
stavební spořitelny „Stavební spoření: nepodléhejte mýtům a dobře si
to spočítejte“. Po celé září vycházela v Právu na straně 2 upoutávka
na reklamu na životní pojištění České Pojišťovny, která byla uvedena
na stránce 7. Tato upoutávka měla formu kresleného vtipu – tedy
redakčního materiálu. Kresba nebyla označena jako inzerce, ačkoliv
v dolním rohu bylo uvedeno, že bližší informace se čtenář dozví
v reklamě uvedené na str. 7.
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SUPER.
Bulvární deník Super byl během své krátké existence (pouze v letech
2001 – 2002) na naší mediální scéně nevídaným jevem, protože jeho
důležitou „zpravodajskou“ náplní byly články propagující televizi
Nova a politickou stranu ODS. Super byl zajímavý i něčím jiným;
prakticky v něm nebyla reklama ani inzerce na jiné než zmíněné
subjekty. Vzhledem

k nízké ceně deníku byl tento fakt důvodem

vysoké ztrátovosti celého projektu a objevovaly se spekulace, že
Super je jen de facto předvolebním deníkem ODS a po volbách v září
2002 zanikne. V září 2002 Super skutečně zanikl.

Na stránkách deníku Super byla v prvé řadě propagována televize Nova,
tedy jak její pořady, tak její „tváře“. Deník však nikde nezmiňoval svou
spřízněnost s touto stanicí, takže u čtenáře mohl vzniknout dojem, že
zajímavé programy jsou jen v televizi Nova a jediné zajímavé bulvární
informace jsou spojeny s lidmi kolem Novy. Důsledkem mohlo být
logicky zvyšování sledovanosti Novy a tedy i jejích příjmů z inzerce. V
září byl celebritám z Novy třikrát věnován hlavní článek na titulní
straně. Vyšlo s nimi několik rozhovorů. V pravidelné rubrice "Super pro
ženy" se dočteme, co radí a co mají rády. Dvakrát týdně vycházela
půlstránka věnovaná vědomostní soutěži (s výzvou: Sledujte "Chcete se
stát milionářem" na TV Nova!). V televizních programech jsem
nenarazil na jediný tip na pořad České televize, upoutávky na program
televize Nova jsou navíc roztroušeny všude po deníku (například
půlstránka věnovaná Kotli). V rubrice "Zábava s hvězdami" potom
redakce bez výjimky zmiňuje jen „tváře“ Novy (omezeně však i tváře
televize Prima). O Nově se v deníku psalo i ve zpravodajské a servisní
části. Každý týden byla ovšem věnována celá stránka i pořadům a
moderátorům Primy. Tato stránka byla ovšem označena jako
"inzerce" (!). V článcích uvedených v části domácího zpravodajství
pak byla zcela zjevně propagována strana ODS a její tvář Václav
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Klaus, a to buď přímo tematickými články a rozhovory, tak nepřímo
v rámci běžných zpravodajských článků, v kterých byli citováni
zejména představitelé ODS. Vzhledem k tomu, že politická strana je
z pohledu obchodně – marketingového běžným soutěžitelem na
konkurenčním trhu, není rozdílu mezi politickou stranou a obchodní
společností a pravidla regulace reklamy se na ně vztahují bez rozdílu.
Článek propagující politickou stranu bez označení, že jde o inzerci je
tedy skrytou reklamou.

Co se běžné inzerce týká, její objem byl nejmenší ze sledovaných
deníků. V září 2001 v deníku Super sice vycházely každodenně
výzvy, aby si inzerenti pronajímali inzertní plochy na redakčních
stránkách. Inzerce na těchto místech byla však velmi zřídkavá. Od
prvního do jedenáctého září vyšlo jen čtrnáct menších inzerátů na
redakčních stránkách pouze čtyř zadavatelů, všechny tyto reklamy
byly označeny jako inzerce. Jediným významnějším inzerentem byla
jen společnost AAA Auto Praha. Však se také této firmě v deníku
„odměnili“. Jejich odborník totiž každý týden radil občanům, jak
nechybit při koupi ojetého auta. Je jasné, že uvedení firmy AAA
společně se jménem onoho všeznalého odborníka je skrytou
reklamou.

V září 2001 jinak vyšlo sedm článků, které jsou zjevně skrytou
reklamou. Tak 3.9. se čtenáři mohli dozvědět, kde sehnat výukový
videoprogram Intellect (toto sdělení je ještě posíleno nadšeným
ohlasem čtenářky). V další reakci na článek (21. 9.) se dočteme, že
herečka Gregorová skutečně zhubla 30 kg díky koktejlu, na který dělá
reklamu. Úsměvný je argument autorky článku, proč se o tom
v původním článku nezmínila. Šlo by totiž o skrytou reklamu.
9.9.2001 se představil v rubrice "Super nákup" doplněk k mobilnímu
telefonu Joystick SnakeBite „za tři stovky“. 11.9. vyšel rozsáhlý
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článek o "zázračné" Pí vodě. Vzhledem k tomu, že je uvedeno, kde je
možné tuto vodu získat a za kolik, jde bezesporu o reklamu. Další
rozsáhlý materiál ze dne 23.9. propaguje Studia zdravého spaní, která
jinak běžně inzerují v novinách. 2.9. vyšel návod, „jak odhalit své
paranormální schopnosti“. Totiž koupí stejnojmenné knihy. 18.9.
potom pan doktor Heřmánek v rubrice "ptáte se" přesvědčuje čtenáře
z Litoměřic, že biopotraviny nejsou blbnutí lidí, a zve ho tučnými
písmeny na Biojarmark ekofarem (kdyby tato informace nebyla
v textu zvýrazněna, šlo by však zřejmě o běžnou informaci).

ROVNOST.
Regionální deník Rovnost vychází v jihomoravském kraji a je
největším a nejstarším regionálním deníkem na Jižní Moravě. V
Rovnosti je jasně patrná strategie v označování reklamy na
zpravodajských stránkách. Inzerce, která nemá žádný propagační
potenciál, je jasně graficky odlišena a označena jako inzerce. To je
příklad pozvánek na valnou hromadu nebo jiných povinně
zveřejňovaných informací.

Podobně byly označeny i inzeráty

s informacemi o sčítání lidu. Tahle důslednost redakce Rovnosti však
mizí u běžných reklam. Jednak bývá reklama sice označena slovem
„inzerce“, graficky je ale k nerozeznání od článků na téže stránce
(stejné písmo, členění titulek-perex-text, podpis „autora“). Jiné
reklamy jsou sice graficky odlišeny od článků (rámeček, v titulku je
použito bílé písmo na černém podkladu), zase tu ale chybí označení
„inzerce“.

Skrytá reklama není na stránkách Rovnosti příliš častá, ale přesto se ve
své nejzjevnější podobě občas objeví. Příkladem je běžný, podepsaný
článek „Osteoporózou bude za pár let trpět čtvrtina obyvatel“. Článek se
ze začátku tváří zpravodajsky (v ČR je 420 tisíc žen, které trpí
osteoporózou), postupně navozuje pocit strachu (zlomenina krčku
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stehenní kosti vede v prvním roce po zlomenině až k 20% úmrtnosti
(…) je ji třeba diagnostikovat co nejdříve) a vzápětí představí zázračný
lék Evista, který mimo léčbu osteoporózy sníží o dvě třetiny riziko
rakoviny prsu a hladinu cholesterolu. Nechybí ani reklamní fotografie
léku. Rubrika „typ čtenářům“, bývá umístěna ve zpravodajské části
deníku. Většinou přináší praktické rady, které nenesou reklamní sdělení.
Není to ale pravidlem. Například 12.9.2001 se čtenáři mohli dočíst,
kolik stojí na různých místech pálená taška Tondach, protože dům bez
střechy je „pouhou skořápkou neschopnou dlouhodobě odolávat
povětrnostním vlivům“. Na pomezí mezi neodůvodnitelnou a
nevyhnutelnou výhodou plynoucí ze článku může být článek o stálé
výstavě vzorových rodinných domků Eden 3000. Jde jistě o ojedinělý
projekt a zpravodaj by si ho mohl povšimnout. Proti objektivitě
článku však mluví neaktuálnost (výstava byla otevřena už v roce
1998), příliš mnoho fotografií („fotoreportáž“), i použité formulace
(poslední evropské trendy, nejnovější technologie a materiály). Je
tedy na místě se domnívat, že i zde jde o reklamní článek.

V letech 2002 a dokonce i 2008 se reklamní strategie Rovnosti
v ničem nezměnila. Nadále trvá nejednotnost v označování reklam,
nadále se objevují reklamy, jež mají úpravu jako běžný článek, ale
nejsou označeny vůbec.

IV.4.3. Časopisy

Vzájemné rozdíly mezi časopisy jsou z pohledu skryté reklamy ještě
větší, než mezi deníky. Příkladem časopiseckého titulu, který inzerci
poctivě označuje a dokonce na skrytou reklamu v jiných médiích čas od
času upozorňuje, je Reflex, na opačné straně se potom nachází časopis
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100+1, jehož stránky jsou plné skryté reklamy. Kapitolou samou o sobě
jsou potom společenské časopisy pro muže nebo ženy (jako je Elle nebo
Cosmopolitan), jejichž obsahová náplň je na propagaci výrobků přímo
založena a tvoří většinu redakčního obsahu. V případě týdeníků jsem
zvolil náhodný výběr jakýchkoliv čísel v rozmezí leden 2001 až březen
2002 a poté v roce 2008 Tato metoda je podle mého názoru dostatečná
pro ilustraci případů skryté reklamy, které jsou pro ten který časopis
typické.

100+1.
Jak již bylo uvedeno, zarážející množství redakční a skryté reklamy,
a mnohdy velmi rafinované, je v časopise 100+1. V každém čísle
alespoň jedna, často i více. Například v jediném čísle (4/02) jsou
hned dva problematické rozsáhlé materiály. Podobu redakčního
článku měl propagační materiál počítačů firmy Apple s titulkem
"Slunečnice na stole“. Na čtyřech stránkách se čtenář dočte nejen o
tom, jak jsou počítače Apple jedinečné, ale i o celém současném
sortimentu výrobků firmy. Mezititulky jako „vždy to nejlepší“ a
nekritické formulace napovídají reklamnímu sdělení. Jakékoliv
pochybnosti o dobrém úmyslu redakce potom rozptýlí redakční
„douška“ za textem. „Časopis 100+1 zahraničních zajímavostí je
připravován kompletně na počítačích Apple Macintosh.“ Materiál
není označen jako reklamní materiál. Co víc, jako zdroj tohoto článku
je vyznačen prestižní časopis Time, což ještě zesiluje působení
článku. Domnívám se ovšem, že v časopise Time byl tento materiál
označen jako reklama.

O pár stránek dál je další celostránkový PR materiál. Firma Bacardi
zde seznamuje čtenáře se svými koktejly. Reklama se skrývá za
lákavým a zavádějícím titulkem „Za tajemstvím alchymie zvané
alkohol“. Koktejl Cuba libre nebo soutěž o polokošili Bacardi, které
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jsou mimo jiné obsahem článku, nemají s alchymií nic společného.
Že jde o reklamu napoví i to, že není uveden zdroj ani autor článku.
Chybí ovšem jakékoliv označení, že jde o reklamu. K textům se ve
100+1 nechovají uctivě ani co se týče používání plošných a graficky
jasně odlišitelných reklam. Není výjimkou, že reklama je přímo
vložena do textu a text ji dokonce obtéká, jako to bylo například v
příkladě reklamy na cigarety LM. Nejde sice o skrytou reklamu, ale
čtenář, který přečte celý text článku, má reklamu neustále v zorném
poli. Reklama bude také první, čeho si na dvoustránce všimne,
protože se bude domnívat, že jde o fotografický doprovod ke článku.
Ve 100+1 jsou přítomny i články představující nová auta, jejich
reklamní charakter je zcela zjevný. Nejsou však nijak značeny a
napodobují články v jiných tiskovinách, které "plní zpravodajskou
povinnost" objektivního představování nového auta. O tom, že jde o
placenou reklamu, napovídá kromě vyznění pouze fakt, že článek
není signován. Další rozsáhlá redakční reklama je opět věnovaná
alkoholu, tentokrát portskému vínu Rozes. Na první pohled jde o
běžný článek, už proto, že byl podle tiráže přetištěn z francouzského
časopisu,

odkud redakce často čerpá. Je tu ovšem uveden i jiný

zdroj: materiály firmy Racke ČR, dovozce vína Rozes. Skrytou
reklamu propašovala redakce i do rubriky zajímavosti. V čísle 8/01 se
dočteme zajímavost, že medvídci Haribo se nevyrábějí z hovězího.
Zdrojem článku je Haribo ČR, s.r.o. Skrytá reklama se objevuje i ve
formě rozhovoru. V čísle 2/01 vyšel rozhovor se zástupcem agentury
Student agency o au-pair v Americe. Na stejné stránce nechybí
kontakty na tuto agenturu. Dalším příkladem skryté reklamy je článek
o pražské vinotéce společnosti Vinný sklep. V tomto článku s běžnou
grafikou nechybí fotografie, superlativní text i kontakty. Co chybí, je
označení, že jde o reklamu.

Nejrozsáhlejší redakční reklamu však redakce v každém čísle v letech
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2001

a

2002

kamuflovala

za

cestovatelské

seznámení

s

nejkrásnějšími místy ze seznamu UNESCO. V každém čísle byla na
několika stránkách představena jedna země, nebo její část. Součástí
materiálu byla však minimálně jedna stránka reklam a několik reklam
menších, které prezentovaly cestovní a jazykové agentury, cestovní
kanceláře a letecké společnosti, které mají tu kterou zemi na starost.
Jediným znakem, že zde nejde o běžný redakční materiál, byl
dovětek, že příloha byla sestavena ve spolupráci s místní centrálou
cestovního ruchu. Na první straně komerční přílohy (protože to
bezpochyby je komerční příloha) je potom jako spolupracovník
uvedena agentura Media in. Další zajímavé srovnání nabízí série
rozhovorů s cestovateli a dobrodruhy "Keep walking". Tyto
rozhovory propagovaly whisky Johnie Walker a v roce 2001
vycházely pravidelně snad ve všech velkých časopisech. V každém
však byly označeny jako inzerce. Nikoliv však ve 100+1.

V případě 100+1 však došlo s přelomem roku 2002 a 2003 z pohledu
skryté reklamy k nevídanému obratu k lepšímu; nejdříve se příloha
seznamující s místy chráněnými UNESCO smrskla na dvě stránky a
očistila se od reklam, a konečně v čísle 7/03 se objevuje první
reklamní článek (na vůz Seat Alhambra), který je označen jako
„komerční prezentace“. Sice vertikálním nepatrným písmem v dolním
pravém rohu, ale jde rozhodně o posun k lepšímu. V roce 2008 se již
ve 100+1 skrytá reklama téměř nevyskytuje.

MLADÝ SVĚT.
Časopis Mladý svět s dlouhou tradicí, který se v roce 2005 sloučil
s časopisem Instinkt, po roce 1989 marně hledal zaměření i cílovou
skupinu a jeho provedení bylo téměř amatérské. Relativně velké
množství skryté reklamy na jeho stránkách mě tedy příliš
nepřekvapilo. Skrytá reklama sice nebývala pravidlem v každém
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čísle, většinou se ovšem jeden až dva takové materiály v každém
čísle objevily. Tak například velmi rafinovanou komerční prezentaci
multivitamínového přípravku připravila redakce v číslech 31 a
32/2001. Těsně před dovolenými vyšel v rubrice „zdraví“ článek „Na
dovolenou s Céčkem“. Článek čtenáře seznámil s účinky vitaminu C
a text doprovodila reklamní fotografie přípravku E-forte. Šlo tedy o
klasickou

skrytou reklamu. V dalším čísle ovšem vyšla v rubrice

„Z redakčního koše“ oprava s omluvou, která se vztahovala právě
k tomuto článku. Podle redakce byl ve skutečnosti článek o vitaminu
E, nikoliv o vitamínu C. Zároveň s omluvou byla opět zveřejněna
fotografie produktu E-forte. Je s podivem, že k záměně vitamínů
mohlo dojít omylem. Zřejmě šlo o trik, jak fotografii E-forte
„propašovat“ na stránky Mladého světa ještě jednou.

Rubrika Auto-moto je součástí snad každého nespecializovaného
časopisu. Svou podstatou jde sice o komerční prezentaci, ale prostor
je dáván v každém vydání autům všech značek a většinou jde o
objektivní seznámení. V čísle 29/2001 však byl v této rubrice dán
prostor autu nikoliv novému a ještě v podobě dobrodružné reportáže
z Transylvánie s názvem „S Nissanem za hrabětem Draculou“. Autor
článku

se

zúčastnil

„expedice,

kterou

pro

malou

skupinku

motoristických novinářů uspořádal Nissan ČR“. Výsledkem je místy
až absurdní óda na terénní možnosti vozidla. Rubrika auto-moto je
vůbec podezřele rozsáhlá a představuje více či méně neobjektivně i
více automobilů. V čísle 2/02 byla dokonce pro účely skryté reklamy
uvedena nová rubrika časopisu s názvem „Pneu“. Článek byl
prezentací nových pneumatik Michellin a na konci článku byl
označen malými písmeny „pr“. Což je naprosto nedostačující
označení. Další nic neříkající označení „pr“ nesou i pravidelné
sloupky „Poradna“, ve kterých zástupci pojišťovny Kooperativa radí
formou otázka – odpověď čtenářům, jak se správně pojistit. (Slyšela
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jsem, že je životní pojištění výhodné – je to pravda? Olga K.
Teplice). „Pěkná“ skrytá reklama vyšla i v čísle 13/02. Článek o
pitném režimu nabádal čtenáře k pravidelnému pití v práci mimo jiné
i fotografií vodní nádržky Fontána. A článek končil výzvou, aby si
čtenáři bližší informace o pitném režimu vyhledali na internetové
adrese www.fontanapraha.cz. Články prezentující různé výrobky se
v Mladém světě objevily díky nové grafické a obsahové úpravě na
začátku roku 2002, která dala vzniknout rubrikám jako „tip“,
„novinky“ nebo „digitální svět“.

ELLE.
Měsíčník Elle je „life stylový“ časopis pro ženy, ovšem redakční
textová část je natolik prokládána reklamou, že Elle působí spíše jako
reklamní katalog, než plnohodnotný časopis. Každé číslo začíná
deseti až patnácti stránkami reklamy. Teprve potom je umístěn obsah
čísla. A poté, až přibližně do konce první třetiny výtisku je jedna
textová stránka nalevo proložena jednou reklamní vpravo. Ani
textové stránky nejsou čistě redakční, v Elle je ve velké míře
přítomen druh skryté reklamy, který je společný i ostatním ženským
časopisům jako je třeba Cosmopolitan nebo Dívka. Jde o drobné
prezentace jednotlivých výrobků, nejčastěji kosmetiky, oděvů a
módních salónů prostřednictvím fotografií modelek a modelových
situací. Typický materiál tohoto druhu přináší obecné informace o
módě, líčení atd., ale buď v textu, nebo na fotografiích jsou desítky
drobných prezentací výrobců (např. „Sukně: Butik Mona Móda, cena
1000 Kč“). Na konci každého čísla je potom uveden adresář všech,
kteří představili na redakčních stránkách Elle svůj produkt (podobný
adresář je i v Cosmopolitanu).

V Elle je ovšem možné v každém čísle najít i klasickou skrytou
reklamu,

kdy

je

prezentace

výrobku

jediného

soutěžitele

181

prezentována jako samostatný článek. Nejčastěji je skrytá reklama
umisťována do pravidelných rubrik o módě a životním stylu. Hodně
rozhovorů v Elle je komerčních. V březnovém čísle 2001 vyšel mimo
jiné rozhovor se třemi kadeřnicemi (plus uvedení jejich adres a cen
úkonů), se dvěma majitelkami butiků a návrhářek (několikastránkové
seznámení se s jejich současnou produkcí s kontaktem a cenami),
s modelkami (např. rozhovor s modelkou dělající reklamu pro firmu
Estée Lauder – výsledkem jsou čtyři strany o Estée Lauder). Reklamy
zasazené do textu bez jakéhokoliv označení vyšly v březnové Elle v
rubrice „Elle zoom“ (4 skryté reklamy), „Zdraví novinky“ (včetně
„článku“ o nové antikoncepční pilulce, která zvyšuje chuť na sex.
Umístění na redakčních stránkách může u spotřebitelů rozptýlit
pochyby o možné nebezpečnosti výrobku). Kromě toho jsou různě po
časopisu skryty výzvy typu: „Kdybyste si tento měsíc mohla koupit
jednu věc, neváhejte a spěchejte pro lesk na rty Juicy Tubes z jarní
kolekce Oz značky Lancome (620 Kč). Juicy tubes jsou tak oblíbené,
že zmizí z pultů dřív, než vykvete první petrklíč“.

Lze tedy říci, že počet skryté reklamy jde trvale v číslech Elle do
desítek a takřka polovina stran jsou propagacemi výrobků, hlavně v
rubrikách jako jsou „Módní novinky“, „Dekor novinky“ a „Fitness
novinky“. V těchto případech nelze snad hovořit přímo
reklamě,

protože

propagační

působení

tohoto

o skryté

časopiseckého

materiálu je na první pohled zřejmé. Je však jisté, že tato taktika
může výrazně ovlivnit spotřebitelské zvyklosti a životní styl čtenářek
na úkor jiných soutěžitelů na předimenzovaném módním trhu.

REFLEX.
Reflex označuje všechnu reklamu na redakční straně a ani klasická
skrytá reklama tu přítomna není – v časopise jeho formátu by skrytá
reklama velmi vyčnívala (totéž se dá říct o časopise Týden).
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Problematické mohly být v minulých ročnících Reflexu rubriky
uprostřed listu, kde se prezentovaly různé luxusní výrobky, ale tyto
rubriky už v Reflexu nejsou. Přesto Reflex

zmíním. Reflex totiž

začal aféru týkající se společnosti AAA Auto Praha. V lednu 2002
Reflex přinesl reportáž o podivných praktikách autobazarů AAA auto
Praha. Na druhý den po vydání začaly výtisky Reflexu skupovat
neznámí lidé, až ho na několika místech velkých měst zcela
vykoupili. Stejná reportáž proto vyšla i v následujícím čísle Reflexu.
Aféra nakonec vyzněla do ztracena, ukázala ovšem, jak silnou reakci
může vyvolat vedlejší reklamní (antireklamní) působení běžného
článku. Ať už Reflex skupoval kdokoliv a z jakýchkoliv důvodů.
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IV.5. Skrytá reklama v audiovizuálních médiích – product
placement

Mezi nejčastější formu skryté reklamy v audiovizuálních médiích patří
tzv. product placement. Tato forma bývá sice podřazována pod
„klasickou“ skrytou reklamu, avšak považuji za vhodnější o product
placement pojednat v samostatné kapitole. Product placement (dále jen:
PP) je marketingová technika spočívající v začlenění výrobku, služby,
ochranné známky či zmínky o nich do televizního pořadu nebo
filmového díla, a to za úplatu nebo jinou protihodnotu, za účelem
podpory jejich prodeje.

IV.5.1. Identifikace product placementu na základě jeho znaků a
potřeba jeho regulace

Častým argumentem producentů televizních a filmových děl je fakt,
že ve filmu ze současnosti se nelze vyhnout zobrazování reálných
předmětů

denní

spotřeby.

PP

je

však

oproti

komerčně

nemotivovanému umisťování produktů159 odlišitelný na první pohled,
a to zejména na základě znaků PP. Řada autorů160 na prvním místě
zdůrazňuje fakt, že výrobek umístěný v rámci PP je snímán
reklamními technikami. To je zajisté důležité hledisko, ale podle
mého názoru je prvním hlediskem analýza konkrétního produktu,
který byl umístěn, a jeho role v pořadu. Pokud je v pořadu např.
výrobek nebo logo konkrétního soutěžitele umístěn naprosto
mimovolně a bezúčelně (hlavní hrdina jde kolem fůry cihel s logem
Bramac na obale; uprostřed filmového dialogu zazní z rádia znělka
komerčního rádia), pak jde bez dalšího o PP. Pokud je výrobek
159
Na tomto místě je vhodné upozornit na čl. 15 odst. 2 a čl. 17 Listiny základních práv
a svobod, které zaručují svobodu umělecké tvorby a svobodu projevu.
160
Např. Hajn, P., Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, Vydavatelství MU,
Brno 2000, str. 152.
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umístěn přímo do scénáře (viz např. níže uvedená „role“ cukrovinky
Bueno), avšak bez jakékoliv souvislosti s dějem, jde o PP.

Co se

týká použití automobilů, troufám si tvrdit, že kdykoliv filmové
postavy používají nejnovější model automobilu určité značky , pak
jde o PP.

Další hlediska pro identifikaci PP je tedy na místě zkoumat až poté,
co umístění produktu do pořadu prošlo testem „účelnosti umístění“.
Pokud má tedy například filmová postava pít pivo, kouřit nebo jezdit
na lyžích, je jasné, že producenti by neměli být nuceni vymýšlet
fiktivní značky, ale použít skutečné. Pak tedy přichází na řadu test
vnějšími znaky PP, tedy zejména existence snímání reklamními
technikami nebo frekvence zobrazování.

Dle mého názoru existuje řada argumentů pro potřebu regulace PP
(nikoliv však jeho zákazu). V prvé řadě je třeba vzít v potaz aspekt
ochrany spotřebitele. Je nutno přiznat, že potenciál PP ovlivnit
spotřebitelskou poptávku ve prospěch jednoho soutěžitele je značný.
V průměrném spotřebiteli může snadno vzniknout dojem, že herci
používají výrobky nebo služby dobrovolně, a to na základě jejich
zvláštních kvalit. Použití PP může též působit podprahově – divák
ochrannou

známku

nebo

výrobek

ve

filmu

sice

vědomě

nezaregistruje, avšak jejich obraz se mu otiskne v podvědomí a
později ho může ovlivnit při koupi. Zřejmý je též aspekt ochrany
konkurence před působením PP. Nelze však opomíjet ani aspekt
umělecký: PP čím dál víc zasahuje do scénáře filmů a televizních
pořadů a narušuje tak nezávislost jejich autorů. Konkrétně řečeno,
pokud hlavní hrdina sedlá automobil, který byl do filmu umístěn
v rámci PP, takové auto se nesmí porouchat nebo jinak selhat a může
být snímáno jen z jistých úhlů.

185

IV.5.2. Regulace product placementu

PP je stále v mnoha zemích (včetně ČR) považován za nekalou
praktiku. Je však třeba doplnit, že PP nebývá považován za typického
představitele nekalosoutěžního chování. Regulaci PP v právních
řádech členských států EU však od základu změní implementace
Směrnice o audiovizuálních službách. Tato směrnice za splnění
jistých podmínek PP povoluje. Níže tedy uvedu dosavadní úpravu a
přístup k PP s tím, že jde již pouze o „dosluhující“ úpravu. Český
právní řád, na rozdíl od některých jiných, institut PP výslovně
neupravuje. Právní praxe i věda však podřazují PP pod ustanovení o
skryté reklamě v televizním vysílání vtělená do § 2 odst. 1 písm. q)
z.č. 231/2001 Sb., o televizním a rozhlasovém vysílání.

PP je ale možné postihovat i na základě obecného ustanovení o skryté
reklamě Zákonem o regulaci reklamy. Orgánem příslušným ke
sledování a postihování skryté reklamy v audiovizuálním vysílání je
dle ZRTV Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Její
aktivita na tomto poli není nijak výjimečná, přesto již Rada vydala
několik rozhodnutí o skryté reklamě, a to i co se týká PP. Takto byla
například odsouzena TV NOVA za možná první PP u nás - láhev
minerálky Korunní položená na stole tehdejšího ředitele Vladimíra
Železného během pořadu Volejte řediteli.

IV.5.3. Užívání product placementu v ČR

Troufám si tvrdit, že čeští producenti přišli PP pořádně na chuť až
v posledních letech. Podle odborníků získaly poslední české snímky
až třetinu ze svých rozpočtů právě z PP a je to na nich výrazně znát.
PP je součástí většiny filmů a seriálů u nás vysílaných a jejich
intenzita i „drzost“ se stále stupňuje. V roce 2007 byl diskutován PP
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v „hokejovém“ seriálu České televize (ČT) Poslední sezóna, kdy
producenti seriálu využili faktu, že i reálný hokej je zahlcen
reklamou. ČT však nařčení z PP odmítla. Podle ní nejsou například
reklamní loga na dresech hokejistů skrytou reklamou, protože ČT
k jejich zobrazení vedla snaha o přiblížení se realitě autentického
hokejového prostředí. Exemplárním příkladem jsou však zejména
české filmy z posledních let, kde PP často přímo zasáhl do scénáře.
Tak v pátém dílu filmové série „Jak básnící neztrácejí naději“
vymýšlela jedna z hlavních postav během celého filmu ztvárnění
reklamy na drogérii Teta. Ve filmu Rafťáci je scéna, kdy si vodačky
házejí z lodi do lodi cukrovinku Kinder Bueno, přičemž jedna z nich
vykřikne: „Hoď mi Bueno!“ V tomtéž filmu představuje hlavní
hrdina svého psa kamarádovi slovy: to je náš pes Seznam, nejlepší
vyhledávač.

IV.6. Nové formy skryté reklamy

IV.6.1. Guerillový marketing

Guerillový marketing jako standardní marketingová technika.
Guerillový marketing (který je někdy označován i jako „buzz
marketing“) je založen na nekonvenčních komunikačních postupech a
médiích, přičemž jeho pojmovým znakem je minimalizace nákladů a
často též balancování na hraně přípustnosti. Účelem reklamní akce
guerillového marketingu je vyvolání veřejné pozornosti nějakým
převratným, nápaditým a často agresivním činem, který však je přímo
spojen s konkrétním výrobkem nebo službou nebo s konkrétním
podnikatelem. K vyvolání veřejné pozornosti jsou často využívána
masová média, která o akci často sama informují v rámci plnění své
zpravodajské povinnosti, nebo i na základě dohody s performátorem.
Tato praktika tedy naplňuje pojmové znaky skryté reklamy - ve
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zpravodajství médií je prostřednictví guerilla marketingu vysílána
zpráva ve své podstatě reklamního charakteru. Vzrůstající důležitost
guerilla marketingu navíc spočívá v tom, že zatímco jeho principů
využívaly v minulosti zejména malé společnosti (kvůli poměru
účinek/cena), nyní jej začínají využívat i velcí zadavatelé, a to právě
z důvodu velké efektivity guerilla marketingu. Lze proto očekávat, že
tyto techniky budou čím dál častější a budou mít čím dál větší
potenciál zvrátit spotřebitelskou poptávku161.

U nás je guerilla marketing dosud málo rozvinutý, jeho první
masivnější použití se děje v politické soutěži před volebními
kampaněmi. Bere na sebe však pouze formy přelepování nebo
parodování plakátů, které si získává velkou pozornost médií a
uplatnilo se zejména při parlamentních volbách v roce 2006.
Marketingová věda v této souvislosti hovoří o tzv. ambush
marketing, tedy parazitování na reklamních aktivitách konkurence
nebo jejich sabotování. Na tomto místě je však třeba doplnit, že asi
dosud nejpovedenějším příkladem guerilla marketingu, v kterém
figurovala politická strana, se týkala propagace nepolitického
produktu: šlo o akci, která proběhla v roce 2005 a propagovala
placenou informační linku, avšak skrytě - zprvu vypadala jako
billboardová kampaň nově vzniklé politické strany „modrozelení“ s
hercem Martinem Stropnickým jako jejím lídrem. Média začala
spekulovat o šancích nové strany a debaty podpořil i na zakázku
vypracovaný průzkum STEM, z něhož vyplývalo, že 46 % voličů
uvažuje o tom, že by v příštích parlamentních volbách dalo hlas nové
straně. Když pak vyšlo najevo, že jde jen o marketingovou akci

161
Více o guerilla marketingu např. Vysekalová J., Mikeš J. Jak dělat reklamu, Grada
Publishing 2007, Rosen E., The Anatomy of Buzz, Currency Pub, 2000, Cialdini R.
Influence – science & practice, RB Cialdini 2001, Matathia, O'Reilly, Salzman “Buzz:
Harness the Power of Influence and Create Demand” 2003 John Wiley and Sons etc.
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telekomunikačního produktu, média opět o této informaci ochotně
referovala.

Výše uvedený příklad guerilla marketingu je agresivní a bezohledný
vůči spotřebitelům, protože jitří jejich emoce a politické přesvědčení.
Existují však i akce, které přímo útočí na konkurenta. Příkladem
může být guerillová kampaň Poštovní spořitelny obrácená proti
České spořitelně. Na vstupní dveře poboček České spořitelny po
zavírací hodině byly umisťovány nápisy: „Tady už je zavřeno. Banka
na vaší poště má stále otevřeno.“ I o této akci referovala celostátní
média.

Další

telekomunikační

akcí

guerilla

společnost

marketingu
nasazovala

byly
na

parohy,

venkovní

které

reklamy

konkurentů (tato reklama byla z rozhodnutí Arbitrážní komise Rady
stažena).

Návrh regulace guerilla marketingu.
Problém případné regulace těchto marketingových technik spočívá
v jejich různorodosti. Nelze totiž předem říct, jakou metodu a jaký
komunikační kanál komunikátor použije. V prvé řadě je však třeba,
aby jakákoliv taková akce byla bez výjimky považována za reklamu.
V tom okamžiku je možno aplikovat pravidla regulující reklamu a
zejména úpravu nekalých obchodních praktik podle Zákona o
ochraně spotřebitele. Podle mého názoru by totiž některé akce mohly
naplnit generální klauzuli § 4 Zákona o ochraně spotřebitele,
případně generální klauzuli obchodního zákoníku. Efektivní regulace
guerilla marketingu však předpokládá, že bude skutečně existovat
společný konsensus považovat praktiky guerilla marketingu za
odporující požadavku odborné péče nebo dobrým mravům. To by
však v prvé řadě vyžadovalo, aby právní věda tuto praktiku vzala
plně na vědomí jako možnou nekalou obchodní praktiku nebo jako
skutkovou podstatu nekalé soutěže. K tomu by jistě napomohla užší
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spolupráce právní a marketingové vědy, protože popisovaná praktika
je marketingovou vědou již poměrně dlouho studována.

IV.6.2. Virální marketing (virové reklamní zprávy)

Za virovou reklamní zprávu se označuje taková zpráva s reklamním
obsahem, která je pro osoby, které s ní přijdou do kontaktu, natolik
zajímavá, že ji šíří dál nebo sdílejí s ostatními uživateli internetu
(odtud označení „virální“). K šíření reklamní zprávy jsou tedy
využíváni sami spotřebitelé, a to bez jakýchkoliv nákladů pro
zadavatele reklamy. Spotřebitelé navíc často nepostřehnou, že jde o
zprávu s reklamním sdělením, nebo tomuto faktu nepřikládají váhu.
Podvědomě však ochrannou známku nebo výrobek podnikatele, které
tvoří součást virální zprávy, vnímají. Z toho důvodu považuji tuto
praktiku za velmi efektivní nástroj manipulace nebo klamání
spotřebitele.

Prozatím

asi

nejrozšířenější

formou

virálního

marketingu je přeposílání nebo sdílení audiovizuálních reklam (videí)
prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických komunikačních
nástrojů (zejména facebooku), přičemž odesílatelé i recipienti
většinou nerozlišují, zda jde o zprávu s reklamním obsahem, nebo
např.

sponzorovanou

zprávu.

Podle

výzkumů

marketingové

společnosti Sharpe Partners 89 % respondentů vůbec nepovažuje
emaily, které jakoukoliv formou propagují výrobek nebo službu, za
reklamu162.

Nejčastějším prostorem ke sdílení virálních zpráv jsou servery pro
bezplatné sdílení videí, zejména youtube nebo český server
stream.cz. Videa s reklamním sdělením se dají rozdělit na dvě
skupiny. Jednu tvoří videa, která fakt, že jsou reklamní, neskrývají.

162

Vysekalová, J., Mikeš, J., Reklama - Jak dělat reklamu, Grada Publishing, Praha
2007, str. 134.
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Obecně bývají označeny jako „zakázané reklamy“ nebo „zábavné
reklamy“ a jde v podstatě o reklamní klipy, které byly vytvořeny
renomovanými agenturami za prostředky zadavatelů reklam, ale
nikdy nebyly určeny pro veřejné vysílání, protože jsou z různých
důvodů nepřípustné – zejména proto, že jsou často „politicky
nekorektní“, obsahují „drsný“ humor, zobrazují nasilí nebo napadají
konkurenty. Často mají i delší stopáž, než jsou běžné reklamní spoty.
Jejich společným jmenovatelem je atraktivita pro diváka – zejména
jejich humor163. Spotřebitel si je proto sám vyhledává a posílá je
známým, přitom většinou nevnímá reklamní povahu zprávy nebo jí
nepřikládá žádný význam. Tato forma sdílení reklamních zpráv je
však zajímavá pouze pro nadnárodní a globálně rozšířené značky.
Formy virálního marketingu však využívají i menší zadavatelé
reklamy v rámci národních trhů.

Hlavní úkol pro tvůrce marketingových kampaní v tomto měřítku
tedy spočívá v tom, dostat virální reklamní zprávu mezi dostatečný
iniciální počet recipientů. Vzhledem k tomu, že se úspěšná virální
reklama šíří geometrickou řadou, nemusí být počet iniciálních
recipientů vysoký. Reklamním agenturám často stačí najmout několik
studentů, kteří mají dostatečný počet elektronických kontaktů.
Někteří tuzemští zadavatelé reklamy však pro vytváření a sdílení
virálních reklamních zpráv vytvářejí specifická média, kterých se
aktivně účastní sami spotřebitelé. Příkladem může být portál
společnosti T-Mobile www.bavse.cz. Tento portál nemá na první
pohled komerční účel. Uživatelé jeho prostřednictvím sdílejí a
komentují svá vlastní díla (videa, fotografie, komiksy, graffiti apod.),
provozovatel serveru však vždy do jejich komunikace nějak zabuduje
komerční sdělení. Pokud například chtěli uživatelé www.bavse.cz své

163

Viz. např. klip na serveru youtube
http://www.youtube.com/watch?v=5dzi_8Rscfs.

propagující

automobil

Ford

Ka
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dílo uložit, museli je vždy někomu poslat. Adresátovi pak dorazila
zpráva obsahující kromě pozvánky k prohlédnutí díla autora také
informace o novém tarifu. V okamžiku, kdy adresát klikl, aby si
prohlédl výsledek práce svého kamaráda, byla mu ihned nabídnuta
možnost, aby si vytvořil vlastní a opět jej někomu poslal.164

Marketingoví odborníci v tomto případě hovoří o tzv. aktivním
virálním marketingu (na rozdíl od pasivního – ten se projevuje
zejména přeposíláním videí). Dalším příkladem je kampaň, se kterou
přišla v tuzemsku v roce 2006 společnost Google při propagaci své
1gb e-mailové schránky Gmail. Přístup do schránky zpočátku získala
pouze omezená skupina lidí, přičemž tito uživatelé obdrželi i tzv.
pozvánky, které mohli rozesílat svým známým a do služby je tak
přihlásit. Lidé, co měli účet na Gmailu, se tak stali jakýmisi elitními
uživateli pro ty, kteří pozvánku nezískali, a kteří se proto o pozvánku
hlásili na mnohých diskuzních fórech.165 Podobný způsob propagace
zvolil v ČR i internetový prohlížeč Opera166. Ten byl ještě donedávna
zpoplatněn a používala jej úzká skupina lidí. Opera se však rozhodla
rozšířit počet uživatelů, proto začala rozdávat tzv. „narozeninové
klíče“ – tedy možnost připojení zdarma. Tato zpráva se velmi rychle
šířila po blozích a komunitních serverech. Lidé v domnění, že jde o
časově omezenou nabídku, si prohlížeč hromadně stahovali a
zaregistrovali. Prohlížeč Opera však již nadále zůstal zdarma.

Dalším příkladem aktivní virální reklamy byla marketingová akce
řetězce Burger King, který na zvláštní internetové adrese spouštěl
řadu atraktivních videoklipů (např. s násilnou a sexuální tematikou),
164

Viz
stránky
autora
kampaně,
komunikační
agentury
Symbio:
http://www.symbio.cz/clanky/viralni-marketing-neni-veda.html.
165
Např.
http://diskuse.jakpsatweb.cz/index.php?action=vthread&forum=17&topic=30588&pag
e=8
166
www.opera.com
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přičemž jejich atraktivita se zvyšovala počtem uživatelů, kteří byli
současně přítomni na stránce. Tato metoda vedla k tomu, že lidé
návštěvu stránek masivně doporučovali známým. O síle a rozšířenosti
virálních reklamních zpráv vypovídá i případ televize Nova, která
v roce 2009 jednu virální reklamní zprávu dokonce umístila do svého
zpravodajství. V rubrice Sportovních novin „borec nakonec“ zřejmě
nevědomky odvysílala reklamní spot společnosti Microsoft, v kterém
kaskadér na lyžích přelétne celé údolí a dopadne do miniaturního
bazénku

s vodou.

V televizi

spot

prezentovali

jako

reálnou

kaskadérskou akci. Ve vysílání se však již neobjevil internetový
odkaz, který byl v původní reklamní zprávě. Měl odkazovat na „další
akce šíleného Bruna“, avšak ve skutečnosti přesměroval na reklamu
na kancelářský balík Microsoft Office 2007.167

Skrytý virální marketing.
Virální markeing obecně pracuje s tím, že propagace výrobku nebo
ochranné známky je v něm potlačena do pozadí – vždy je však v jisté
míře přítomna. Druhý typ virálních reklamních zpráv se však svou
reklamní povahu snaží zcela zakrýt. Takový videoklip vypadá být „ze
života“, natočený náhodou, ale hlavní roli v něm hraje určitý výrobek
v nějaké situaci. Příkladem může být klip s názvem „Melbourne
Domain

Tunnel

truck

and

car

crash”.168

Klip

zobrazuje

automobilovou nehodu – nový Mercedes třídy E se v tunelu bočně
střetne s kamionem a jakoby proti zákonům fyziky se nepřevrátí a
náraz bez úhony přežije, ačkoliv kamion po nárazu vůbec
nezpomaluje a dál před sebou Mercedes “hrne”. Klip vypadá zcela
důvěryhodně. O tom, že nešlo o náhodnou nehodu, vypovídá (kromě
jejího vysoce nepravděpodobného průběhu) profesionalita záběru,
167
Zdroj informace: http://technet.idnes.cz/televize-nova-se-nechala-nachytat-navtipne-viralni-video-microsoftu-12g/sw_internet.asp?c=A090812_153137_sw_internet_kuz
168
Viz. http://www.youtube.com/watch?v=V1LM8TtSLZ0.
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který začíná dlouho před tím, než vůbec k něčemu dojde. Z rozsáhlé
diskuse pod videoklipem však vyplývá, že nikdo z uživatelů nad
reklamním účelem klipu nespekuluje.

Možnosti regulace virálního marketingu.
Co se týká prvního typu virálního marketingu (tedy toho, který
neskrývá své reklamní sdělení), v prvé řadě je nutné na něj v plné
míře aplikovat veškerá pravidla týkající se regulace reklamy. V prvé
řadě však musí virální reklama naplnit legální definice reklamy.
Domnívám se však, že většina dosavadních definicí reklamy
neumožňují bez dalšího tuto praktiku podřadit pod pojem „reklama“.
V prvé řadě není pojmovým znakem virální reklamy její úplatnost –
k šíření nebo sdílení dochází samotnými spotřebiteli. Definice
reklam, které požadují, aby šíření reklamy bylo úplatné, se tedy pro
tento účel použít nemohou. Dalším problémem může být požadavek
na to, aby šíření reklamy bylo veřejné. Ve skutečnosti totiž dochází
k neveřejnému šíření mezi uživateli navzájem, i když ve velmi
masové měřítku.

Na tomto místě by se musel analyzovat první krok v rámci kampaně –
tedy jakým způsobem a prostřednictvím jakého média byla virální
reklama komunikována zadavatelem reklamy. Pokud ji zadavatel
umístil na servery umožňující široký přístup neomezeného počtu
recipientů, došlo k veřejnému šíření reklamy, i když k tomu pravému
šíření poté docházelo neveřejně mezi uživateli navzájem. Totéž platí,
pokud zadavatel za účelem šíření reklamy vytvoří internetovou
stránku. Pokud tedy bude virální reklama posuzována jako reklama,
bude již možné bez omezení posoudit, zda není nepřípustná například
z důvodů její klamavosti (zejména přehnané reklamní nadsázky),
zlehčování nebo konfliktu s veřejnoprávními normami regulujícími
reklamu, nebo zda není nekalosoutěžní praktikou. Hodně virálních
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reklam by se jistě dostalo do konfliktu i s Kodexem reklamy, zejména
kvůli rozporu s etickými pravidly (násilí, sexismus atd.). Problémem
regulace virálního marketingu však bude v tomto případě její
vynucení. Virální reklama se šíří naprosto nekontrolovatelně, počet
šiřitelů reklamy je de facto neomezený. Jakmile je tedy virální
reklama vypuštěna, nelze

již

přistoupit k tradičním právním

nástrojům, jako je stáhnutí reklamy, sankce pro šiřitele reklamy apod.
Jediný nástroj, který zbývá, je sankce pro zadavatele reklamy nebo
jejího tvůrce. Za zadavatele reklamy by jistě měla být považována
společnost, jejíž výrobek nebo ochranná známka má ve spotu „roli“.
Tento předpoklad se bude moci uplatnit jen tehdy, když je spot
nasnímán reklamními technikami a výrobek nebo ochranná známka
jsou ve spotu reklamním způsobem zvýrazněny. Zadavatelé se však
budou moci bránit, že spot nikdy neměl být (a ani nebyl) veřejně
šířen prostřednictvím telekomunikačních médií. To, že si jej uživatelé
internetu přeposílají, nemůže ovlivnit.

Co se týká druhé skupiny, tedy skrytého virálního marketingu, zde již
nebude možné uplatnit ani domněnku o zadavateli reklamy. Tento
druh marektingu tak stojí zcela mimo právní a mimoprávní regulaci,
přestože jeho přímé i podprahové působení na spotřebitele je značné.
Otázkou je, zda je možné tyto techniky regulovat novelizací
stávajících norem. Domnívám se, že i kdyby bylo možné skutkovou
podstatu „virálního marketingu“ formulovat, tato norma by byla
z výše uvedených důvodů nevykonatelná. Jediným řešením je podle
mého názoru rozšíření stávajících pravidel v Kodexu Rady a zejména
jejich dobrovolné dodržování zadavateli reklamy.

IV.6.3.

Skrytá

reklama

na

zpravodajských

internetových

serverech
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Internetové zpravodajské servery se v poslední době svým významem
minimálně vyrovnávají tištěným zpravodajským médiím, s kterými
jsou často majetkově propojeny a sdílejí s nimi nejen články a
témata, ale často i stejné čtenáře. Skrytá reklama na těchto serverech
má proto stejný, nebo dokonce větší vliv na spotřebitelskou
poptávku, a co víc, může být dovedněji a rafinovaněji skryta, protože
interaktivní médium dává v tomto směru větší možnosti.

Příkladem mohou být roky 2004 – 2007, kdy na zpravodajském
serveru idnes (vydavatele deníku MF Dnes) probíhala masivní
kampaň developerské společnosti Central Group, která byla jen
zřídka označena jako reklamní nebo komerční prezentace a pokud
ano,

vždy

nedostatečně.

Kampaň

se

skládala

z celé

řady

neoznačených článků v rubrice „bydlení“ o rostoucí ceně bytů, o
výhodnosti investice do novostaveb i o samotných developerských
projektech. Tyto články byly vždy doprovozeny bannery společnosti
Central Group, navíc jako ilustrační obrázky ke článkům byly vždy
používané projekty Central Group169. Troufám si tvrdit, že i tato
„spolupráce“, vzhledem ke svému obrovskému rozsahu, měla vliv na
to, že právě v letech 2005-2007 začaly zejména v Praze raketově
stoupat ceny bytů. Zde jsou příklady reklamních článků:

Dne 2. června 2004 vyšel článek „V Praze rostou největší bytové
domy od revoluce“ - Největší část článku byla o projektu Central
Group. Článek obsahoval i propagační sdělení jako tuto citaci
generálního ředitele Dušana Kunovského: "Zájem o byty v této
lokalitě je mimořádný. Ještě než jsme kopli do země je více než
třetina bytů prodána". Další článek je z 18. srpna 2004 – „Češi mají
zájem o menší byty“. Citace z článku: „Nároky lidí na bydlení se
169

Navíc jsem se na diskusích k těmto článkům setkal s neověřenou informací, že si
Central Group najal brigádníky, kteří právě do diskusí pod články popisují své dobré
zkušenosti s Central Group.

196

podle stavitelů zvyšují. Například Central Group se od září chystá dát
do standardního vybavení vedle plovoucích podlah i zabezpečovací
zařízení nebo podlahové vytápění v koupelně“.

Jediný článek ve sledovaném období byl označen jako reklamní, a
sice článek „CENTRAL GROUP prodal byty za 3,5 miliardy“ ze dne
16.2.2006. Na začátku článku bylo uvedeno: Toto je komerční
sdělení. iDNES.cz neovlivňuje obsah komerčních sdělení a není jejich
autorem. Další reklamní článek vyšel dne 3.10.2003: „Majitel Central
Group: Stavím pro lidi, ne pro elity“. Článek seznamuje s aktivitami
společnosti při budování satelitních městeček a odráží výtky
architektů, že městečka mají malou estetickou a urbanistickou
hodnotu ("Ať mi architekt postaví za tři miliony hezčí barák a já si ho
koupím," říká ekonom Ondřej Schneider, který se s Kunovským,
majitelem Central Group, zná již ze studií v Anglii a kupuje od něj už
druhý dům)“. Článek dále avizuje expanzi Central Group s bytovými
projekty do vnitřní Prahy.

Další článek z 14. ledna 2004 popisuje nový investiční produkt
Central Group: „Rozestavěné bydlení nese 6 procent“170 například
těmito slovy: „Garantovaný výnos minimálně 6 % ročně. V současné
době, kdy úroky na termínovaných vkladech nepřesahují 2 %, zní tato
slova velmi lákavě. Co se však skutečně skrývá za tímto novým
reklamním sloganem společnosti Central Group?“ Článek sice
produkt chválí, na druhou stranu je nutné připustit, že nachází i
chyby, například ty, že se produkt vztahuje pouze na nadstandardně
vybavené byty a Central group není bankou, a proto nemají klienti
100% jistotu návratnosti. Zajímavý článek vyšel dne 17.10.2006 –
170

Při koupi bytu vystaví Central Group na vyžádání písemné garanční prohlášení. V
tomto prohlášení se společnost zavazuje, že kdykoliv v průběhu nebo při dokončení
stavby převezme na žádost klienta od něj byt zpět a klientovi se vrátí celá uhrazená
částka s výnosem 6 procent ročně.
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„Bydlení v novém není vždy výhra“ Tento rozsáhlý článek pojednává
o tom, jak jsou mnohé novostavby nekvalitní, přičemž jsou citovány
konkrétní projekty různých developerů, s výjimkou Central Group.
Central Group je v článku citován pouze dvakrát: „Developeři, kteří
nové byty prodávají, však vidí problém opačně. ´Jedné stavební firmě
jsme nedávno vypověděli smlouvu. Měli jsme pocit, že si vzali velké
sousto. Projevilo se to na kvalitě stavby,´ říká Aleš Novotný,
výkonný ředitel developerské společnosti Central Group. (…) Podle
nedávné studie společnosti Median vede na pražském trhu mezi
zájemci o koupi nového bydlení společnost Central Group. Tuto
firmu si lidé také nejčastěji vybaví v souvislosti s novým bydlením celkem 33 %“.

V dubnu 2008 vyrazila k severnímu pólu „ expedice“ složená ze
členů vedení Central Group, přičemž jedna členka týmu, Miluše
Netolická, se měla stát první Češkou, která stane na Severním pólu. O
akci zprvu informovala pouze idnes – článek „První Češka se blíží k
severnímu pólu“ z 8.4.2008 : „K severnímu pólu míří česká polární
expedice Central Group. (…) Miluše Netolická pracuje jako obchodní
ředitelka společnosti Central Group, která je největším českým
developerem nových bytů a domů.“ U článku vyšel rozhovor
s majitelem Central Group, který výpravu financuje. To však nebyla
jediná zpráva o expedici. Další zpráva oznámila, že výprava
severního pólu dosáhla a expedice čeká v mrazu na zpožděný
záchranný vrtulník. Tato zpráva se již objevila i na jiných serverech.
Následovala však další zpráva, kterou přinesly novinky.cz a
aktualne.cz – před Netolickou byly na severním pólu prokazatelně
minimálně další dvě Češky, které se na pól dostaly s vědeckými
expedicemi, a redakcím se údajně hlásí další dobyvatelky. idnes tuto
zprávu nepřinesla, zato kontrovala několik hodin poté článkem „Kdo
zdolal severní pól, a kdo na něm „jen“ stanul“. Článek tvrdil, že
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Netolická severní pól „dobyla“, zatímco jiní se na něj dostali na
lodích s vědeckými expedicemi. Dne 12.4.2008 potom idnes přinesla
článek „Exkluzivní fotky první Češky, která dobyla severní pól“ –
fotografie však může být fotomontáž - minimálně cedule, kterou
členové výpravy drží, vypadá, že byla dodatečně upravena.171

Dále je možné zmínit článek „Miss ČR Jandová už si zvyká na luxus“
z 18. března 2008 o tom, jak se nově zvolená miss zabydluje v bytě
od Central Group. Další částí reklamní kampaně pro Central Group
v letech 2006 a 2007 byla příloha rubriky bydlení s názvem „bytové
projekty“, v kterých byli čtenáři průběžně informování o nových
projektech, nejen Central Group. Součástí přílohy byl ale například i
seriál článků, v němž idnes sledoval průběh výstavby nového domu
v Průhonicích právě od Central Group, nebo další čistě reklamní
materiály. Co se týká označení přílohy, příloha měla v horní liště
nápis „Partner rubriky Central group a.s.“ Příloha však jinak byla bez
jakéhokoliv označení, z kterého by vyplynulo, že jde o komerční
přílohu. Tento fakt vyplývá pouze z cesty ke článku uvedené v horní
polovině obrazovky:

Hlavní stránka > Bydlení > komerční příloha iDNES - Bytové projekty
> Článek

Dalším poznávacím znamením, že příloha je reklamní, je chybějící
diskuse pod články. Nicméně v roce 2008 již je partnerem rubriky „nové
bydlení“ Skanska – materiálů a bannerů Central Group také hned ubylo.
Pro srovnání je možné uvést, že server aktualne.cz v článcích cituje
víceméně rovnoměrně všechny developery. Příkladem může být článek
„Jak hrozné je bydlet v paneláku?“ z 15.10.2007, který obsahoval

171

http://cestovani.idnes.cz/exkluzivni-fotky-prvni-cesky-ktera-dobyla-severni-pol-p1h/igsvet.asp?c=A080412_152549_igsvet_ptp.
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zejména srovnání paneláků a novostaveb: "Nutnost stavět kvalitně a
architektonicky zajímavěji je dána konkurenčním prostředím trhu,"
přiznává Martínek, výrobní ředitel developerské společnosti FINEP.“
Tato citace článku má výrazně propagační charakter. U článku je však
velký banner společnosti Central group, čímž se propagační charakter
této části článku oslabuje a je na místě se domnívat, že jeho účelem
nebyla skrytá propagace FINEPu. Ilustrativní též může být způsob,
jakým internetové zpravodajské servery převzaly PR zprávu o
developerském projektu Západní město. Dva největší zpravodajské
servery, idnes.cz a novinky.cz zprávu převzaly zřejmě zcela bez
úprav, včetně fotografií172. Je jistě třeba připustit, že média by o
podobném velkém projektu, který změní tvář obytné čtvrti, referovat
měla. Avšak ne tak, že pouze přetisknou PR materiál developera, ale i
tak, že budou řešit jak taková masivní výstavba změní život a
dopravní obslužnost v této části města.

IV.6.4. Skrytá reklama v blogu a internetových diskuzích

Blog je relativně nové zpravodajsko/publicistické médium, jehož
autorem je většinou jen jedna osoba. Blog obsahuje aktualizovaný
materiál vážící se k autorově životu a k aktuálním událostem. Zprvu
blog sloužil pouze sebeprezentaci jednotlivců, ale časem blog začaly
používat i politici a obchodní společnosti. Tato forma publicistiky se
záhy velmi rozšířila a bylo jen otázkou času, kdy se začne užívat
k reklamním účelům. Blog je totiž z principu médiem vyjadřující
vlastní názor autora – pokud tedy autor píše například o dobré
zkušenosti s nějakým výrobkem nebo službou, má toto sdělení
mnohonásobně větší dopad, než by měl text označený jako reklama.
172

Viz. http://bydleni.idnes.cz/na-okraji-prahy-vyroste-nova-mestska-cast-zapadnimesto-p2g-/architektura.asp?c=A080404_103004_reality_bdp_web
a
http://www.novinky.cz/clanek/137164-v-praze-vznikne-nova-mestska-cast-zapadnimesto.html.
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Blog je tedy pro šíření skryté reklamy ideálním prostředím a začínají
se objevovat první signály, že k tomuto reklamnímu šíření již začalo
docházet.

Tak například na blozích serverů iDNES.cz, Lidovky.cz a Deník.cz se
v dubnu 2008 objevilo několik reklamních textů formou běžného blogu,
které mimo jiné vychvalovaly spuštění platebního systému PaySec
ČSOB. Blogy na jednotlivých portálech založily "studentky se zájmem
o dění kolem", pokaždé pod jiným jménem. Portfolio jejich textů ale
zůstalo poměrně úzké a navíc velmi podobné. Kromě chvály PaySecu,
což má být česká obdoba systému pro internetové platby PayPal, se
objevila také kritika ceny prémiových esesemesk mobilních operátorů. Z
textů se mohli čtenáři mimo jiné dozvědět, že se chystá obdoba českého
PayPalu, jmenuje se PaySec. Blogerka Natálie se na něj podle svých
slov těší a ČSOB je podle ní zárukou dobře fungujícího servisu. Na
případ upozornil server Online žurnalistika a texty vzápětí ze serverů
zmizely. Tento případ rozvířil debatu o zákonných možnostech blogy
regulovat. Z této debaty vyplynul většinový názor, že zákon neumožňuje
regulovat aktivity blogerů. Například advokát Jan Hladký z advokátní
kanceláře Havel & Holásek se domnívá, že výše uvedený případ „sice je
skrytou reklamou, problém však může nastat s porušením etického
kodexu, nikoliv zákona. Minimálně do chvíle, kdy se blog nenaváží do
konkurence. To by se jednalo o nekalou soutěž“.
propagace

však

lze

považovat

za

skrytou
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Tuto formu

reklamu

i

podle

veřejnoprávních norem, ať už podle Zákona o regulaci reklamy nebo
Zákona na ochranu spotřebitele.

Podobným typem média, jako jsou blogy, jsou internetové diskuse pod
zpravodajskými články. I toto internetové fórum slouží k vyjadřování

173

Citace z http://ekonomika.idnes.cz/firmy-pronikaji-s-reklamou-na-blogy-zkusenostma-take-idnes-cz-pbm-/spotrebitel.asp?c=A080416_155637_spotrebitel_maf.
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názorů diskutujících. Mezi rozdíly však patří fakt, že internetové diskuse
jsou pod dohledem redakcí zpravodajských serverů, příspěvky proto
mohou redakce libovolně mazat, ale zejména editovat své vlastní
příspěvky. I internetové diskuse jsou ideálním místem pro umístění
skryté reklamy – skrytých reklamních sdělení. Jeden takový případ jsem
již zmínil – developeři (nebo jejich agentury) vystupují jako běžní
čtenáři a na fórech popisují své dobré zkušenosti. Dalším příkladem
mohou být příspěvky na serveru www.finexpert.cz. V diskuzích o
bankovních produktech přispíval opakovaně čtenář s ip adresou
212.65.229.0. Tento čtenář vychvaloval v diskuzích pod různými články
produkty GE Money Bank, například takto174:

„Proto bych radil GE účet Genius Active. Jsem s ním spokojený,
platím kolem stokoruny za měsíc a nemusím se starat o všelijaké
poplatky. A o to, že by se položila se bát nemusím!“(...) „Nejlepší je,
zaplatit si měsíční poplatek a je to. Já mám Genius Active od GE a
jsem spokojený, nabízejí užitečné služby zdarma a kdybych si to
rozmyslel, tak můžu odstoupit a ty poplatky mi vrátí. To se mi zdá
jako férové jednání“.(...) „Myslím si, že ten "účet na zkoušku" od GE
je docela dobrej nápad, když se ti něco nebude zdát, tak jednoduše
odejdeš a ještě ti vrátí ty poplatky. Ale ten účet se mi zdá sám o sobě
dobře nastavený, takže možná nebude důvod k odchodu.“

Jak však jeden čtenář na tomto fóru zjistil (a prokázal na vyhledávači
IP adres175), tato IP adresa patři reklamní agentuře Ogilvy & Mather.
Příspěvky tedy pocházely přímo o reklamní agentury.

IV.7. Rozhodnutí Arbitrážní komise ve věci skryté reklamy

174

http://www.finexpert.cz/Rubriky/Volksbank-vyzkousejte-poplatkove-tarify-kuctum/sc-17-sr-1-a-19856/default.aspx?forum.
175
http://www.db.ripe.net/whois?form_type=simple&full_query_string=&searchtext=2
12.65.229.000&do_search=Search.
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Rozhodnutí Arbitrážní komise týkající se skryté reklamy nejsou příliš
početná, zejména pokud se přihlédne k četnosti skryté reklamy
v tisku. Jsou roky, kdy se skrytá reklama u Arbitrážní komise
neprojednávala vůbec. V roce 1997 byla projednávána jedna stížnost.
Směřovala na reklamu Radiomobilu ve vydání MF Dnes. Stížnost
podal státní orgán -

Okresní živnostenský úřad ve Žďáru nad

Sázavou176. K porušení Kodexu mělo dojít ve výtisku MF DNES ze
dne 10.dubna 1997, kdy na straně 4 a 22 byly uveřejněny materiály,
„u nichž se lze důvodně domnívat, že jde o placenou inzerci“.
Stěžovatel se domnívá, že pouhé grafické oddělení - ohraničení
obrysu, nepostačuje k dostatečnému odlišení od ostatního redakčního
textu. Stěžovatele rovněž upozornil na to, že podobně neoznačené
inzertní plochy jsou v deníku MF DNES v poslední době
uveřejňovány opakovaně. Stížnost byla uznána jako opodstatněná.
Arbitrážní komise požádala šéfredaktora MF DNES o sdělení, jakým
způsobem bude v budoucnu zajištěno, aby se podobné inzeráty ve
formě redakčního materiálu v deníku MF DNES neobjevovaly.

V roce 1998 Arbitrážní komise projednávala stížnosti na tutéž
skrytou reklamu hned dvakrát. V případě stížnosti na skrytou
reklamu, která bez udání, že jde o inzerci, vycházela v deníku Metro
pod sloupkem s označením "Poradna" (šlo o v té době rozšířenou
známou reklamu „doktor Středa radí“) nebylo totiž rozhodnutí
Arbitrážní

komise

respektováno.

Arbitrážní

komise

požádala

šéfredaktora deníku METRO, aby výše uvedenou reklamu nadále
neuveřejňoval a aby podobné reklamy ve formě placené inzerce byly
propříště zřetelně označeny tak, aby nemohlo docházet k zavádění
čtenářů. Skrytá reklama „doktora Středy“ však vyšla opět. Ten stejný

176

Je zarážející, že tento orgán jako dozorový orgán podle Zákona o regulaci reklamy
nezahájil sám správní řízení, ale obrátil se na samosprávný orgán.
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stěžovatel tedy podal novou stížnost, protože dochází k opětovnému
porušení

Kodexu

reklamy.

Stížnost

byla

opět

uznána

za

opodstatněnou a teprve tehdy byla reklama stažena.

V roce 2001 stížnost směřovala proti tiskové reklamě společnosti
Radiomobil a.s., uveřejněné v deníku Večerník Praha ve středu
11.října 2000. Dle stěžovatele tato stránka obsahuje text, který je
vpravo dole označený identifikačním číslem inzerátu, nicméně není
na první pohled rozeznatelný od redakční zprávy. Rada pro reklamu
po posouzení stížnosti prohlásila tuto reklamu za závadnou. Další
rozhodnutí Arbitrážní komise je z roku 2002. Stížnost směřovala
proti článku „Buďte chytří, natírejte kvalitně a levně“, uveřejněný
v Hobby magazínu. Dle stěžovatele článek, který není označen jako
inzerce, budí dojem, že jde o běžný redakční článek a že testování
výrobku bylo nezávislé. Arbitrážní komise rozhodla, že se jedná o
spor mezi dvěma soutěžiteli, stížnost zamítla a doporučila stěžovateli
obrátit se na příslušný soud.177

Za závadnou byla Arbitrážní komisí v roce 2005 dále prohlášena
reklama v redakční části deníku METRO v podobě článku „Otázka
pro …“ manažera obchodního řetězce Tesco Stores, v kterém bylo
propagováno „grilované kuře jen za 59.90.“ V roce 2006 byla za
závadnou prohlášena skrytá reklama společnosti AAA AUTO, která
nebyla zřetelně označena jako inzerce. Šlo o článek Auto pro
každého!, v němž byly mj. otevřeně vyzdvihovány výhody nákupu
automobilu v „Áčkách“. Zadavatel ve svém vyjádření uvedl, že
reklamní sdělení otištěné v deníku METRO mělo čistě informativní
charakter a bylo zřetelně označeno textem: „Zdroj: AAA AUTO.“
177

V roce 2002 bylo rozhodnutím Arbitrážní komise vyhověno jen jediné stížnosti na
nekalou reklamu (tedy na reklamu srovnávací, klamavou nebo zavádějící). Ve všech
ostatních případech komise pouze doporučila stěžovateli, aby se obrátil na soud.
Domnívám se, že toto alibistické řešení popírá fakt, že primárně poškozeným
subjektem z drtivé většiny nekalých reklam je právě spotřebitel.
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Čtenář tedy nemohl nabýt dojmu, že se jedná o redakční článek.
Arbitrážní komise se však s tímto názorem neztotožnila a stížnost
dokonce postoupila k dalšímu řízení příslušnému živnostenskému
úřadu. V roce 2008 stížnost směřovala proti tiskové reklamě „Test
sekaček – většina modelů zklamala“, která má zřetelnou podobu tzv.
redakčních testů, které jsou obvykle zpracovány přímo redakcí.
Stížnost však byla zamítnuta, protože podle zjištění Arbitrážní
komise sekce, ve které se napadený text objevil, je zřetelně označena
rámečkem a označením „inzerce“, což ji požadovaným způsobem
odděluje od redakční části novin.

IV.8. Judikatura ve věci skryté reklamy

Skrytá reklama se stává předmětem rozhodovací činnosti soudu
zejména v souvislosti se správními žalobami proti rozhodnutím
vysílacích rad, zejména Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, o
pokutách za umístění skryté reklamy do televizních pořadů.

Nejvyšší správní soud nicméně řešil pouze jednu kasační stížnost
v této věci, a sice ve věci č.j. 2 As 18/2004. Šlo o kasační stížnost
proti rozhodnutí RRTV o uložení pokuty 30.000,- Kč za propagaci
pojistného produktu pojišťovny (prostřednictvím rozhovoru s členem
vedení) a o propagaci řady produktů dřevozpracujícího družstva
(prostřednictvím reportáže) v publicistickém pořadu. Je však třeba
doplnit, že předmětem přezkumu NSS byly formální procesní
nedostatky rozhodnutí RRTV, nešlo tedy o hmotněprávní hledisko.

Žaloby ve věci skryté reklamy před krajskými soudy jako soudy
obchodními (na základě ustanovení o nekalé soutěži) jsou rovněž
vzácností. Dostupné databáze do dnešního dne obsahují pouze jeden
judikát Nejvyššího soudu týkající se skryté reklamy, šlo o řízení č.j. 3
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Cmo 1031/95.178 Ve sporu byl aktivně legitimována společnost
provozující informační systém ASPI, žalovaným byl distributor
konkurenčního počítačového

systému

Legsys.

V tisku

(např.

v Hospodářských novinách a časopisu CHIP) byly v roce 1993
publikovány články srovnávací oba informační systémy. Součástí
článků však byly i inzeráty žalovaného, ale zejména pozitivní
reference „uživatelů“ systému Legsys, například renomovaného
advokáta Tomáše Sokola a významného soudního znalce z oboru
výpočetní

techniky,

téhož

času

také

členem

představenstva

žalovaného. Soud prvního stupně rozhodl, že uvedené články
naplňují znaky nekalé soutěže podle § 44/1 ObchZ a rozhodl též o
peněžitém zadostiučinění ve výši 200 000 Kč. Odvolací soud v téže
věci potom toto zadostiučinění snížil na 100 000 Kč. Zajímavé jsou
některé části odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu (tedy
Vrchního soudu v Praze):

„Pomineme- li ochranu tiskem zveřejněných informací dotčeného
především prostřednictvím právní úpravy tiskového zákona, nelze
vyloučit, že předání článku o výrobku či službách k tisku a jeho
otištění v periodiku bude nutno považovat za projev jednání nekalé
soutěže“

(...) „Je nezadatelným právem každého, aby své názory

vyjádřil třeba i v tisku. Tato svoboda projevu však není absolutní,
končí tam, kde zákon chrání práva a svobody druhých (např.
ochranou proti nekalé soutěži). Každý, kdo vstupuje na trh s výrobky
nebo se službami, si musí být vědom toho, že tyto výrobky či služby
mohou být předmětem jak odborného posuzování, tak i předmětem
sdělení zákazníků (…) Má však právo na to, aby takto šířené
informace nezasahovaly nepřiměřeně do jeho práv.“
178

Znění výroku rozhodnutí též in Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního jména
a nekalé soutěže, Praha, C.H. Beck 2000, str.162. J. Macek tento judikát uvádí
v podkapitole „klamavá reklama“. Domnívám se, že přesnější by bylo jeho umístění do
podkapitoly „generální klauzule“.

206

IV.9. Závěr ke kapitole o skryté reklamě

Fenomén skryté reklamy není dosud v české právní vědě dostatečně
popsán. I z toho důvodu jsem jí věnoval ze studovaných typů reklam
nejvíce prostoru. Kromě tradičního dělení skryté reklamy jsem se
zaměřil

na nové formy skryté

reklamy,

které se

rozvíjejí

prostřednictvím internetu a jeho médií. Jde zejména o virální
marketing a skrytou reklamu na internetových zpravodajských
serverech a v blozích. Jako příklad jsem uvedl několik let trvající
kampaň developerské společnosti Central Group, která probíhala na
serveru idnes. Zmínil jsem se i o guerilla marketingu, ačkoliv tuto
marketingovou techniku nelze řadit čistě mezi reklamní praktiky a
není ani možné říct, že jde o techniku a priori nekalou. Podrobně
jsem dále upravil problematiku skryté reklamy v televizi a filmech –
tedy zejména tzv. umisťování výrobků (product placement).

Stěžejní však byla kapitola obsahující analýzu českého tisku v letech
2001, 2002 a 2008. Tato analýza prokázala, že skrytá reklama tak, jak
ji definuje a zakazuje český právní řád i Kodex reklamy, je v českém
tisku takřka všudypřítomná a využívají ji (jakoby ve shodě) i přímo si
konkurující soutěžitelé, například cestovní kanceláře, mobilní
operátoři nebo automobilky. Na rozdíl od klamavé reklamy, která je
tradičně vnímána jako nekalá a protizákonná praktika a je
dozorovými orgány, soutěžiteli a spotřebiteli sledována, skrytá
reklama je hojně využívána jako svého druhu nadstandardní, ale
běžná služba inzerentům. Dokládá to i relativně malý počet
zahájených řízení u Arbitrážní komise nebo u soudu nebo
dozorových orgánů, zejména živnostenských úřadů.
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Veřejná debata o skryté reklamě se vyskytuje pouze nárazově a záhy
odezní. Příkladem je pohoršení, které v březnu 2002 vyvolal článek
v časopise Domácí lékař „Wobenzim je můj osobní lékař“. O této
skryté reklamě, navíc posvěcené lékařskou komorou, psaly ve
zpravodajství jak Lidové noviny, tak i MF Dnes: „Pokud není v listu
jasně rozlišeno, co je reklama a co redakční text, je to neetický a
neprofesionální způsob práce, který hazarduje s důvěryhodností listu
před čtenáři. Týká se to ale více časopisů a nelíbí se nám to“, řekl
pro MF Dnes (11.4.2002) Luděk Kraus, předseda Asociace agentur
pro public relations. Je zajímavé, že Kraus nezmínil, že skrytá
reklama je sice neprofesionální a neetická, ale v prvé řadě
protiprávní. V březnu 2000 dokonce v internetovém deníku Britské
listy vycházel seriál o skryté reklamě v médiích.179 Závěry autora
seriálu, Štěpána Kotrby, jsou stejné, jako závěry této práce: skrytá
reklama je v českém tisku všudypřítomná a nejčetnější je v deníku
Právo. Autor si mimo jiné v Právu povšiml, „cestovatelské skryté
reklamy“, tedy inzerátů nabízejících prožití dovolené v zemi, o které
v tomtéž čísle vyšel „objektivní“ cestopis využívající fotografie a
údaje inzerujících firem.

Existence skryté reklamy funguje na principu „kde není žalobce, není
soudce“. Jak uvedl Petr Hajn v roce 1992, tedy v prvním roce existence
úpravy nekalé soutěže, „v případě porušení zákazu skryté reklamy
podle generální klauzule obchodního zákoníku bude mnohé záležet na
tom, zda se někdo vůbec bude případnou skrytou reklamou cítit dotčen a
zda a jak se bude domáhat svých práv u soudu.“ K potírání skryté
reklamy by tedy měli přispět zejména sami novináři a vydavatelé
periodik. Vždyť odmítnou-li oni otisknout skrytou reklamu, je problém
skryté reklamy v tisku vyřešen. Žádoucí by jistě bylo, aby si mezi sebou

179

Všechny články seriálu jsou k dispozici na
http://www.britskelisty.cz/0003/20000310f.html v dolní části.

internetové

stránce
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zákaz skryté reklamy domluvila sama média (například formou
samoregulačního kodexu) a vydavatelé potom důsledně dbali na jeho
dodržování.

209

Část třetí
Francouzská právní úprava

Kapitola I.
Francouzská právní úprava a její přínos pro českou
právní vědu
I.1. Přínos studia francouzské úpravy nekalé reklamy, historické
souvislosti

Francouzská

úprava

ochrany

spotřebitele

patří

tradičně

mezi

nejdůkladnější a nejpodrobnější evropské úpravy a její studium může
otevřít nové perspektivy a úhly pohledu na národní právní řád. Studium
francouzské úpravy je zajímavé i z historicko-komparativního hlediska,
protože na jejím příkladě lez vypozorovat postupnou profilaci
zkoumaných institutů. Nedostatečný počet monografií i judikatury ve
vztahu k nekalé reklamě u nás má za následek rozpory v aplikaci právní
úpravy i rozpory uvnitř právní vědy. Francouzské teoretické postuláty,
zkušenosti a zejména bohatá judikatura může napomoci při hledání
jednotných výkladů pojmů a právní regulace. Studium francouzské
úpravy je přínosné i z hlediska systematického – jak jsem popsal
v předešlé kapitole, francouzský spotřebitelský zákon (Code de la
Consommation) by mohl být vzat za vzor při rekodifikaci
veřejnoprávní úpravy reklamy do jediného zákona.

Před tím, než byla reklama ve Francii systematicky regulována,
existovala řada zákonů, které sankcionovaly nepravdivá tvrzení při
prodeji zboží. Tyto zákony se však ještě netýkaly reklamy jako takové.
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Šlo například o zákon z 1. srpna 1905 proti podvodnému jednání, zákon
z 6. května 1919 o označení původu, zákon z 29. června 1934 zakazující
používání označení „máslo“ pro margarín atd. Stejně tak všechny
zákony, které upravovaly podporu prodeje často doplňkově regulovaly i
lživé nebo klamavé metody těchto specifických prodejů. Například
zákon z 15. března 1968, který sankcionuje klamavou reklamu při
půjčkách peněz, dekret z 28. dubna 1977 pro kosmetické produkty,
dekret z 4. října 1978 o motorových vozidlech apod. Klamavá reklama
bývá též sankcionována na základě obecných ustanovení proti nepoctivé
konkurenci (concurrence deloyale), jak například rozhodl soud:
„Tvrzení, že kojenecká lahev je dle berlínské lékařské fakulty jediná
hygienická, je aktem nepoctivé konkurence“180

Klamavá reklama byla poprvé upravena Finančním zákonem (la loi
de Finances) z 2. července 1963, a to v jeho článcích 5 a 6, které
sankcionovaly: „Každou reklamu vysílanou ve zlém úmyslu,
obsahující nesprávné údaje nebo pravdivé údaje vedoucí k omylu, a
vztahující se k jednomu nebo k více následujících prvkům: povaha,
složení, původ, podstatné vlastnosti, datum výroby, vlastnosti
výrobků nebo služeb, které jsou objektem reklamy, důvody a způsoby
prodeje, výsledky, které mohou být očekávány jejich použitím,
vlastnosti nebo schopnosti výrobce, distributora, nebo poskytovatele
služeb.“ Tato ustanovení však byla příliš restriktivní a limitující.
Tento zákon byl proto záhy nahrazen tzv. Royerovým zákonem z 27.
prosince 1973, jehož články 44 až 47 jsou věnovány právě klamavé
reklamě, přičemž tato ustanovení byla použita i v současné platné
úpravě Spotřebitelského zákona. V prvé řadě byly omezeny restrikce
minulého zákona, takže již v roce 1977 mohla mezirezortní komise o
ochraně spotřebitele konstatovat, že „za tři a půl roku aplikace článku
44 zákona z 27. prosince 1973 o klamavé reklamě, bylo zahájeno více
180

T. com Seine, 8. únor 1877, Ann. Propr. Ind. 1877, str. 17.
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řízení, než během deseti let platnosti předešlého zákona z 2. července
1963.“181 Je dále zajímavé, že právě tato úprava byla normotvůrci
evropských společenství použita za inspiraci při tvorbě evropské
směrnice o klamavé reklamě.182

I.2. Vymezení pojmu reklama a průměrný spotřebitel na základě
soudních rozhodnutí

Pojem „reklama“ byl, na rozdíl od České republiky, ve Francii
postupně profilován rozhodovací činností soudů. Základní právní
předpis na poli regulace reklamy, Spotřebitelský zákon, neobsahuje
definici reklamy. Francouzská právní věda však reklamu definuje
pomocí dvou znaků (prvků), které dále rozvinuly francouzské soudy.
Tyto dva základní prvky jsou následující:

1)

Podněcující (motivační) prvek reklamy

2)

Naplnění formálních znaků reklamy: reklama se musí skládat

z údajů, oznámení nebo z prezentace.

I.2.1. Podněcující charakter reklamy

Reklama musí v prvé řadě stimulovat spotřebitele přičemž jako
základní měřítko lze brát vlastnosti a zainteresovanost autora sdělení.
Přelomovým judikátem bylo rozhodnutí ve věci společnosti Comex.
Tato společnost natáčela dokument z podmořského potápění a pro ten
účel používala batisféru, na jejíž kupoli umístila své logo. Výrobce
batisféry zažaloval společnost Comex, dle jejího tvrzení mohl divák
nabýt mylného dojmu, že společnost Comex je výrobcem tohoto
přístroje. Odvolací soud však rozhodl, že dokument se zabýval čistě
181

Rapport de synthese concernant le bilan de l´application de l´article 44 de la loi
d´orientation du commerce et de l´artisanat du 27 décembre 1973.
182
Lecourt, A., La concurrence déloyale, L´Harmattan, Paris 2004 , str. 7.
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podmořským potápěním a přinášel pouze obecné informace, neměl
tedy reklamní charakter. Společnost Comex tedy nemůže být
považována za zadavatele reklamního sdělení. Dle soudu je pojem
reklama odlišný od „pojmu svobodné informace, která byla
publikována v tištěném, nebo audiovizuálním médiu u příležitosti
nějakého děje, nějaké události, a to i když se tyto informace ukáží
jako nesprávné“.183

Co se týká zainteresovanosti autora sdělení, z negativních vymezení lze
uvést, že zákony regulující reklamu se nevztahují na srovnávací testy
produktů, které byly vydány spotřebitelskými sdruženími nebo
odborníky, pokud tyto informace mají jako jediný účel informování
spotřebitele, a ne podporu prodeje jednoho z testovaných produktů. Aby
byla splněna podmínka zainteresovanosti, reklama musí být veřejná.
Tuto podmínku dle rozsudků soudů naplňuje i jídelní lístek, inzerát od
jednotlivce otištěný v denním tisku, ale dokonce i tabulka připevněná na
cisterně oznamující, že cisterna může snést tlak tří barů.184 Judikatura
též upřesnila, že vzhledem k širokému poli aplikace se zákony regulující
reklamu vztahují i na bezplatné komerční prezentace, protože „pojem
reklama se vztahuje na každou nabídku směrovanou k veřejnosti, ať už
úplatnou, nebo bezúplatnou.“185

Reklamní zákony se též výslovně

vztahují na spotřebitelské loterie. Nabízí-li se uvnitř obchodu zdarma
lístky na účast na loterii nabízející jako výhru kuchyni nebo koupelnu,
přitom jedinou výhrou jsou sanitární zařízení, jde o nepovolenou
reklamu.186

Další rozhodnutí týkající se veřejnosti reklamy byla vydána
v souvislosti se srovnávací reklamou. Soudy takto upřesnily, že
183

CA Aix.en-Provence, 13. února 1980, D. 1980, str. 618.
Blíže k tomu viz. „Publicité mensongere, cent applications de la Roi Royer“, JCP
éd. E 1977.
185
CA Grenoble, 9. říjen 1984, Gaz. Pal. 1985, N 18.
186
T. corr. Quimper, 6. září 2000, BRDA 2000/22, str. 13.
184
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vědecká konference není formou komunikace, která by byla schopna
nést závadnou srovnávací reklamu187. Pokud by se však sdělení
během vědecké konference obracelo k potenciálním zákazníkům a
prokázal by se obchodní účel sdělení, nejednalo se v první řadě o
vědeckou komunikaci. Co se týká komunikace poštou, „od okamžiku,
kdy informace distribuovaná poštou získá charakter oběžníku nebo
pošty a je adresovaná dostatečnému počtu osob, je třeba ji považovat
za veřejnou a jde tedy o reklamu.188 Totéž se týká i hromadně
rozesílaných e-mailů. Též nemá význam, je-li veřejné sdělení
namířeno jen na odborníky. Přesto se tento názor utvářel postupně,
opačné

stanovisko

zprvu

zastávaly

i

některé

soudy,

které

judikovaly189, že Spotřebitelský zákon chrání spotřebitele, a potvrzuje
to i použití slova „spotřebitel“ v čl. 121-8 o srovnávací reklamě.
Zákon proto dle tehdejších názorů a priori vylučuje odborníky. Tyto
nejasnosti však vymizely implementací Směrnice o klamavé reklamě,
která už spojení „spotřebitel“ neobsahuje.

I.2.2. Naplnění formálních znaků reklamy

Z výkladu ustanovení Spotřebitelského zákona vyplývá, že reklama
se musí obsahovat údaje, oznámení nebo prezentaci. Zákon však
nestanoví žádné náležitosti nosiče reklamního sdělení. Reklama tedy
může být šířena i na nosiči, který obvykle nesloužívá umístění
reklamy, tedy zejména jinými cestami, než jsou masová média.
Rozhodnutí soudů tuto extenzivní definici postupně potvrzovala,
takže např. závadnou reklamou může být fotografie hudební hvězdy
na obalu kompaktního disku s kompilacemi190, pokud píseň od tohoto

187

CA Paris, 15. května 1998, D. Affaires 1998, č. 127, str. 1311.
D. Affaires nov. 1998, str. 1995.
189
CA Paris, 23. říjen, Gaz. Pal. 1997, I, str. 352.
190
T. corr Paris, 2 červenec 1982, JCP éd. E 1983, N 6, str. 23.
188

214

interpreta na disku není. Za reklamu je považováno i zasílání
nevyžádaných zásilek.

Jako reklama schopná uvést v omyl byla soudem vyhodnocena
praktika, kdy jsou zdarma vybraným spotřebitelům zasílány knihy,
které jsou doprovozeny reklamními materiály, které uvádějí, že dárky
k ničemu nezavazují, ale přesto na jiném místě zásilky vyzývají
spotřebitele, aby zakroužkováním políčka a posláním zásilky
oznámil, že si nepřeje dostávat další knihy - v případě, že odmítnutí
nepošle, budou mu bez dalšího zaslány na dobírku191 Judikatura je
dále jednotná v tom, že obal je způsobilým nosičem reklamní
informace.192 I zde jsou ale méně jasné případy, které dokonce
způsobily rozpor mezi jednotlivými senáty Kasačního soudu. Šlo o
případ, kdy supermarket prodával parfém, na jehož obalu byl nápis
„může být distribuován pouze schváleným distributorem“, přičemž
tento supermarket schváleným distributorem nebyl. Tento nápis je
tedy beze sporu matoucí, protože může ve spotřebitelích vyvolat
dojem, že supermarket je schváleným distributorem výrobce parfémů.
Trestní senát Kasačního soudu rozhodl, že supermarket nemůže být
odpovědný za klamavou reklamu, protože není zadavatel reklamního
sdělení. Naproti tomu obchodní senát zaujal opačné stanovisko.193
Též bylo třeba vyřešit otázku, je-li reklamou uvedení povinných
údajů vyžadovaných zákonem o ceně výrobku, jeho složení a
charakteristice. Kasační soud na tuto otázku odpověděl kladně. I přes
povinné zveřejnění jsou tyto údaje reklamou, protože jsou uveřejněny
spolu s výrobkem a spotřebitel je jimi ovlivňován při výběru.194
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Co se týká posuzování smluvních dokumentů nebo poukázek na
odběr zboží jako reklamní nosiče, reklamou není pouze dokument,
který byl vydán pouze mezi dvěma smluvními stranami. Tak
například věrnostní karta supermarketu Darty již byla považována za
reklamní nosič a tedy způsobilá nést klamavou reklamu. Reklamou se
totiž dle soudu rozumí „každý obchodní dokument, jehož obsah a
prezentace

dovoluje

potenciálním

zákazníkům,

kterým

je

distribuován, udělat si názor ohledně výsledků očekávaných od koupi
věci nebo objednání služby.“195 Totéž se týká i odběrní poukázky. Na
druhou stranu soud v jiném případě rozhodl tak, že

odběrní

poukázka, která je ve formě „pouhého výtisku“ používána v rámci
smluvního jednání, které bylo mezi smluvními stranami již dříve
vedeno ohledně věci nebo ceny, není možné považovat za reklamní
dokument.196

Reklama může být šířena i ústním sdělením. Vzhledem k právě
uvedené definici reklamní komunikace, do této definice se
vejde i reklama ústní (tedy např. vyvolávání přes reproduktor,
hlášení v obchodě, reklama telefonním sdělením apod). Tak
byla například v přelomovém procesu odsouzena společnost,
která vyráběla kopie slavných parfémů a vydávala je za
originály, ovšem pouze ústní formou prostřednictvím svých
distributorů, kteří se reklamní text učili nazpaměť a
přeříkávali jej zákazníkům. Žalovaná společnost doufala, že
se takto vyhne postihu.197 Dalším příkladem je společnost,
která uvnitř obchodu losovala zákaznickou loterii, přičemž
195
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deklarovala, že se losuje za účasti notáře. Tato osoba však
byla jedním ze zaměstnanců obchodu. I tato praktika byla
postihnuta jako nekalá reklama.198
U ústního sdělení však bezpochyby bude problém dokázat u soudu,
že skutečně proběhlo reklamní sdělení v tvrzeném znění. Tak byli
soudem zproštěni obžaloby prodavači, kteří šířili ústně nepravdivé
údaje, protože se obvinění zakládalo pouze na výpovědi jednoho
klienta, což je dle soudu nedostatečný důkaz.199 „Právě fakt složitého
dokazování je důvodem toho, že rozhodnutí odsuzující ústní reklamy
jsou dnes málo početné.“200 Zároveň s rozvojem reklamy po telefonu
bylo třeba vyřešit odpovědnost zaměstnance, pokud je nosičem
reklamního sdělení zaměstnavatele. Soud prvního stupně v prvním
takovém případě odsoudil jak autora prodeje, tak i zaměstnance jako
spolupachatele. Kasační soud však rozsudek nepotvrdil, protože
nebylo prokázáno, že zaměstnanec o závadném sdělení věděl.201

I.2.3. Vymezení pojmu průměrný spotřebitel

I francouzská právní věda uvádí, že měřítkem klamavosti reklamy je
průměrný spotřebitel, tedy spotřebitel průměrně informovaný, průměrně
vnímající, průměrně pozorný atd. Soudy zejména sankcionují reklamu,
která je určena spotřebitelům, které je snadné uvést v omyl. Tak byla
jako klamavá označena reklama na kurs šití určená emigrantům, protože
je lze dle názoru soudu snadněji uvést v omyl. Co se týká reklamy, která
je určena odborníkům, i v této otázce je judikatura jednotná. Pařížský
odvolací soud judikoval, že reklama určená lékařům, která prezentuje
198
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galvanické výrobky jako „nepřítele č. 1 proti celulitídě“ není
protizákonná. Dle soudu jsou lékaři schopni odečíst prvek přehánění a
takovým tvrzením nemohou být ovlivněni. Naproti tomu v rozsudku z 1.
února 1988 Kasační soud označil za klamavou reklamu, která se
obracela na lékaře a týkala se výrobku informační technologie. Dle
soudu lékaři nejsou dostatečně kvalifikováni v oblasti informačních
technologií, aby

se mohl „naplno projevit jejich kritický duch“.

„Vyplývá tedy z toho, že reklama určená odborníkům nespadá pod
rámec Royerova zákona, pokud se týká jejich oblasti činnosti“.202 Soudy
dále rozhodly, že pokud reklama míří na více subjektů, bude vždy brán
zřetel na více zranitelný subjekt.203

V posuzování průměrného spotřebitele lze však stejně jako jinde
v Evropě zaznamenat zřetelný vývoj. První tendence francouzských
soudů byly velmi ochranářské. „Soudy možná až přeháněly jejich
vnímání spotřebitele, když ho považovaly téměř za lehkého
debila.“204 Právní věda však tento postoj kritizovala: „je třeba
přehodnotit toto směšování spotřebitele s malým dítětem.“205 Tato
doktrína se skutečně začala počínaje osmdesátými lety 20. století
v soudních rozhodnutích projevovat. K novým definicím průměrného
spotřebitele došlo například v rámci výše zmíněného soudního
rozhodnutí ve věci Samsonite: „průměrný spotřebitel si je dnes
perfektně

vědom

nových

aspektů

komunikačních

prostředků.

Můžeme spoléhat na jeho stupeň soudnosti a kritického ducha. Zákon
zde není od toho, aby chránil slabé duchem, publikum, které není
schopno vyvinout minimální úsilí ke kritickému myšlení. Striktní
princip aplikace trestního práva vede k připuštění jisté tolerance a k
202
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akceptaci liberálního režimu.“ Tento režim však v jistém směru
podkopává právní jistotu, protože „zadavatel často nebude vědět před
vysíláním reklamy, zda jeho sdělení je způsobilé uvést spotřebitele
v omyl a zda neporuší zákony. To se dozví až podle způsobu recepce
sdělení spotřebitelem nebo na základě rozhodnutí soudu, kdy už bude
příliš pozdě.“206

Ochranářská tendence francouzských soudů byla předmětem revize
Evropského soudního dvora, když rozhodoval o stížnosti na
odsuzující rozsudek francouzského soudu za užívání označení „čistě
přírodní“ u jahodové marmelády Arbo, která obsahovala pektin a
stopy olova, kadmia a pesticidů. ESD v prvé řadě připomněl, že
„náleží národním soudům zjistit případný klamavý charakter
reklamního sdělení, tím, že vezme v úvahu průměrného spotřebitele,
průměrně informovaného a přiměřeně pozorného a zkušeného.“207
ESD uvedl, že „je jasné, že přírodní prostředí obsahuje stopy olova a
kadmia, zejména vzhledem ke znečištění ovzduší a kvalitě dešťové
vody (…) stejný závěr je nutno učinit i o přítomnosti pesticidů
v marmeládě Arbo, protože pesticidy představují, a to i u fyzických
osob, nejpoužívanější prostředek boje proti škůdcům. „Soudní dvůr
tedy zastává mírnější stanovisko, než francouzské soudy, když
naznačuje, že spotřebitel přesně ví, jakým způsobem jsou vyráběny
marmelády, a je sám schopen určit, zda výrobek je možné označit za
přírodní, nebo nikoliv“.208 Zbývá si položit otázku, proč ESD sice
rozhodnutí přenechal národním soudům, sám se však k této otázce
velmi detailně vyjádřil. „Vysvětlením je beze sporu podpora
společného trhu a vytvoření základních principů proti příliš přísné
interpretaci zákonů na ochranu spotřebitele. Tímto rozsudkem ESD
potvrdil své úsilí při vytvoření liberálního společného trhu, který
206
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funguje na základě svobody nabídky a poptávky.“209 Norbert Olszak
v poznámce k tomuto rozsudku uvádí, že „nabídka plyne od
průměrného spotřebitele (…), což konkrétně znamená, že průměrný
spotřebitel detailně čte etikety, a že kvalifikovaně hodnotí údaje na
základě svého způsobu života, a není třeba ho přehnaně chránit
excesivními zákazy a omezeními národních právních řádů.“210

I.2.4. Nekalá soutěž podle francouzské právní úpravy

Ve francouzském právním řádu není upraven institut nekalé soutěže
tak, jak jej zná úprava českého obchodního zákoníku. S pojmem
„nekalá soutěž“ však souvisí francouzskými soudy používaný institut
„nekalé konkurence“ (concurence déloyale). Žádný francouzský
předpis však neobsahuje definici nekalé konkurence. Jde pouze o
označení žaloby, která se jinak řídí procesními předpisy. Žalobce
tedy musí dokázat, že došlo k jednání nekalé konkurence a definovat
její

skutkovou

podstatu.211

Odpovědnost

za

jednání

nekalé

konkurence je odpovědností objektivní, „ačkoliv dle názvu deliktu by
se mohlo zdát, že je zde nutný úmysl“.212 Neexistence zákonné
definice umožňuje, aby bylo této žaloby používáno např. v případě
porušení profesních zvyklostí. „Rozhodně se zdá, že soudy v poslední
době připouštějí i sankcionování nejasně formulovaných obchodních
zvyklostí, z důvodu pokrytí co největšího množství nekalých
jednání.“213
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Právní věda však i přes neexistenci byť demonstrativního výčtu
rozlišuje dvě skupiny nejčastějších deliktů v nekalé konkurenci, a to
snahu nekalými praktikami přetáhnout klienty konkurenta a přímý
útok na konkurenta. Mezi prvně jmenované bývají zařazovány
napodobování (výslovně sem bývá zahrnováno i napodobování
reklamy konkurenta214) a parazitování na pověsti konkurenta. Mezi
reálné útoky na konkurenta pak bývá zařazováno zlehčování
konkurenta a přetahování zaměstnanců, a dále zneužití obchodního
tajemství. Právě zlehčování konkurenta se děje nejčastěji formou
reklamy. Vznik deliktu nekalé konkurence je dále vázán na
podmínku, že oba subjekty musí být ve vztahu konkurence, „i když
toto hledisko se v poslední době v rozhodnutích soudů oslabuje, jeho
stopy však přetrvávají“.215 Tak například tuto podmínku naplňuje
výrobce a distributor, i když mezi nimi není žádná společná
klientela.216 „V nejaktuálnějších soudních rozhodnutích už tato
podmínka není zkoumána vůbec. Tato změna umožňuje například
postihovat i případy parazitizmu, v širším hledisku však jde o
evropský trend, který se projevuje i v jiných národních úpravách.
Z tohoto pravidla se zdá vybočovat pouze úprava německá.“217

Další podmínkou deliktu nekalé konkurence je vznik škody, která
v tomto případě bývá specifikována buď úbytkem klientely (snížením
počtu uzavřených smluv nebo snížením obratu218), nebo přímou
škodou. Soudy zdůrazňují, že tato škoda musí být skutečně
poškozeným prokázána, není tedy možné nahradit škodu hrozící219,
nebo

škodu,

která mohla vzniknout v budoucnu

na úbytku
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klientely220. Na druhou stranu soudy často přiznávají náhradu za
morální škodu, zejména v případě, že je složité vyčíslit škodu
materiální221, „což však může do jisté míry maskovat fakt, že
neexistuje důkaz, že došlo ke škodě222“. Skutečná výše přiznané
škody je však zcela na uvážení soudu a může být i vyšší, než je výše
prokázané škody.223 Stává se však naopak, že náhrada škody dosahuje
výše symbolického jednoho franku.224 Kromě náhrady škody může
soud přikázat zdržet se závadné činnosti (např. šíření reklamy) a
nařídit zveřejnění soudního rozhodnutí, a to i v deseti různých
denících225 nebo na úvodní stránce internetového zpravodajského
portálu po dobu jednoho měsíce226.
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Kapitola II.
Srovnávací reklama
II.1. Vývoj úpravy srovnávací reklamy

Srovnávací reklama byla ve Francii povolena zákonem z 18. ledna
1992. Mnoho let před tím byla její legalizace požadována především
spotřebitelskými sdruženími. Hlavní její propagátoři argumentovali,
že srovnávací reklama zajistí lepší informovanost spotřebitelů, bude
novým prostorem svobody, a bude dokonce zbraní proti inflaci.
Mnozí význační právní teoretici však toto stanovisko nesdíleli.
„Naopak

si

myslíme,

že

zachování

zákazu

by

prospělo

konkurenčnímu boji a spotřebitel by byl lépe chráněn proti klamavým
praktikám“.227

Debata o povolení srovnávací reklamy byla ve Francii otevřena na
tzv. Scrivenerovou zprávou, která pojednávala o „roli a odpovědnosti
reklamy vůči veřejnosti“.

Tato zpráva doporučovala povolit

srovnávací reklamu za předpokladu, že „srovnání se omezí na
charakteristické znaky produktu nebo služby a bude se zabývat znaky
ověřitelnými, zřejmými, měřitelnými nebo zařaditelnými“.228 Tato
zpráva však byla parlamentní komisí jednomyslně zamítnuta, s tím,
že „srovnávací reklama ve Francii není, nebo zatím není, relevantním
prostředkem informování spotřebitele“. V roce 1984 se sešla Národní
rada spotřebitelů (Conseil national de la consommation), která
navázala mimo jiné i na Scrivenerovu zprávu, avšak zejména vzala
v úvahu, že Komise evropských společenství zamítla návrh směrnice,
která by se týkala i srovnávací reklamy. Národní rada tedy opět
227
228
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uvedla, že srovnávací reklama není ve Francii žádána. Tato zpráva
obsahuje i studii ze zemí, kde je srovnávací reklama de facto
povolena, tedy zejména z anglosaských a skandinávských zemí. Dle
této studie bylo v těchto zemích třeba, aby soudy a samoregulační
orgány postupně stanovovaly čím dál tím přísnější kritéria a limity
pro použití srovnávací reklamy. „Všechny právní systémy, které
srovnávací reklamu povolují, jsou ohledně jejího užívání opatrné. Na
jednu stranu řeší nutnost rozšířit výjimky z jejího zákazu, na druhou
stranu se snaží stanovit jí další limity. Navíc je třeba zdůraznit, že
důležitost srovnávací reklamy v těchto zemích se snižuje, naproti
různým účelovým tvrzením“.229 Zpráva dále uvádí, že například
v USA, kde se srovnávací reklama podílí na celkových nákladech do
reklamy deseti procenty, dosahuje podíl sporů ohledně přípustnosti
srovnávací reklamy na celkovém počtu sporů ohledně reklamy jedné
třetiny. Ve Švýcarsku, kde je její používání minimální, dosahuje
tento podíl 15 % - zdá se proto nedůležité, zda je srovnávací reklama
nebo nikoliv. Navíc se srovnávací reklama používá pouze u
omezeného počtu produktů, většinou stále stejných.

Zákonodárce však přesto v čl. 10 zákona z 18. ledna 1992 srovnávací
reklamu povolil, i když s řadou omezení, která její aplikaci výrazně
znesnadňovaly. Tento zákon předvídal, že nejpozději do dubna 1994
bude vydána vládní zpráva, která dopady nového zákona zhodnotí a
navrhne nová opatření, ukáží-li se být nutná. V květnu 1994 tuto
zprávu vydala „Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la repression des fraudes“. V této zprávě tento
orgán uvádí, že : „od doby účinnosti čl. 10 zákona z 18. ledna 1992
musela na základě těchto ustanovení Direction générale zasahovat jen
v několika ojedinělých případech, což vede k závěru, že ekonomické
subjekty o srovnávací reklamu nejeví zájem. Toto vlažné přijetí
229
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srovnávací reklamy pouze potvrzuje vývoj v jiných evropských
zemích, kde je srovnávací reklama povolena.“230 Zpráva uvádí, že za
dobu účinnosti zákona bylo ve Francii vydáno pouze 26 reklam
srovnávacího typu, z toho 21 z nich se týkalo srovnání ceny.
Směrnice o srovnávací reklamě z 6. října 1997 do francouzského
práva nevznesla příliš nového, francouzští zákonodárci pouze zrušili
povinnost do té doby uvedenou v čl. 121-8 Spotřebitelského zákona,
tedy že každý komunikátor srovnávací reklamy je povinen před jejím
odvysíláním sdělit obsah reklamy srovnávaným konkurentům (tato
povinnost umožňovala, aby se konkurenti mohli proti srovnávací
reklamě bránit ještě před tím, než byla odvysílána). Jinak však
implementace Směrnice žádnou změnu v právní úpravě nezpůsobila.

Právní věda ve Francii dlouho nebyla v názoru na srovnávací reklamu
jednotná. Tak například Monique Luby poukazuje kromě možného
konfliktu se známkovým právem při zobrazování značky konkurenta i
na to, že hlavním motivem srovnávací reklamy je přetahování
klientely: „přičemž toto přetahování je ospravedlňováno zájmy téže
klientely“.231 Další autoři upozorňují na rizika parazitování na značce
srovnávaného konkurenta, a to i v případě, že jinak je srovnávací
reklama povolena: „úlohou reklamy již není informovat o existenci
produktu, ale vytvořit image značky, která se k produktu váže. Pokud
výrobci vyrábí produkty, spotřebitelé kupují značky.“232 Početné však
byly i hlasy, které volaly po co nejširším povolení srovnávací
reklamy. „Když se připravoval zákon z 18. ledna 1992 umožňující za
jistých podmínek srovnávací reklamu, říkalo se, že ve Francii umožní
rozvoj srovnávací reklamy. Ve skutečnosti se stal opak. Zákon byl
svázán tolika omezeními, podmínkami a sankcemi, že srovnávací
230
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reklama byla před rokem 1992 četnější, než je nyní. Čím méně jsou
početní ti, kteří se vrhnou do dobrodružství srovnávací reklamy, tím
jsou početnější soudní spory a menší naděje na úspěch v něm.
Můžeme předpokládat, že pokud by byla srovnávací reklama
skutečně povolena, sloužila by spotřebitelům ve dvou směrech: přímo
poskytováním informací a nepřímo stimulací konkurence. Dle našeho
názoru je proto nutné povolit srovnávací reklamu bez jakýchkoliv
omezení, protože obecný zákaz reklamy způsobilé uvést spotřebitele
v omyl se zdá být dostatečným pro ochranu před případnými
zneužitími.“233

Vzhledem k tomu, že většina deliktů podle

Spotřebitelského zákona jsou sankcionovány trestní sankcí, je řada
níže citovaných judikátů vydána trestními soudy a zadavatel, který
porušil pravidla na poli reklamy, je označován jako obviněný.

II.2. Zákonná úprava srovnávací reklamy

Úprava srovnávací reklamy je ve Francii vtělena do čl.
121-8 a násl. Spotřebitelského zákona. Znění tohoto článku
nebylo implementací Směrnice nijak dotčeno (podobně jako
znění české právní úpravy).
Čl. 121-8
Každá reklama, která srovnává věci nebo služby tak, že přímo nebo
nepřímo identifikuje konkurenta nebo zboží a služby nabízené
konkurentem, je povolena pouze pokud:
1. není klamavá nebo způsobilá uvést spotřebitele v omyl.
2. srovnává zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo
sloužící stejnému účelu
233
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3. objektivně srovnává jeden nebo více znaků, které jsou podstatné,
relevantní, ověřitelné a reprezentativní, mezi něž může patřit i cena
4. jakákoliv srovnávací reklama odkazující na zvláštní nabídku musí
jasně uvést dobu, po kterou je zboží nebo služby dostupné, případně
omezení nabídky v závislosti na vyčerpání zásob a dále vztahující se
specifické podmínky.

Čl. 121-9
Srovnávací reklama nesmí:
1. neoprávněně těžit z dobré pověsti spjaté s ochrannou známkou,
obchodní firmou nebo jiným zvláštním označením, která se pro něj
stala příznačnými, anebo s označením původu nebo s chráněným
zeměpisným označením výrobku konkurenta.
2. zlehčovat nebo diskreditovat ochrannou známku, obchodní firmu
nebo jiný příznačný znak výrobků, služeb, činnosti nebo situace
konkurenta
3. nevede k nebezpečí záměny mezi zadavatelem reklamy a
konkurentem nebo mezi jejich ochrannými známkami, obchodními
firmami, jinými příznačnými znaky nebo službami zadavatele reklamy
a konkurentem
4. nabízet zboží nebo služby jako napodobení nebo reprodukci zboží
nebo služby označovaných ochrannou známkou nebo obchodním
jménem.

Čl. 121-10
Produkty, které jsou chráněny zeměpisným označením původu mohou
být srovnávány pouze s produkty označenými týmž chráněným
označením původu.

Čl. 121-11
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Je zakázáno uvádět srovnávací reklamu definovanou v čl. 121-8 a
121-9 na obalech, účtech, jízdenkách, dokladech o zaplacení nebo na
vstupenkách na představení nebo na místa přístupných veřejnosti.

Čl. 121-12
Zadavatel, pro kterého je srovnávací reklama šířena, musí být
schopen v krátké lhůtě dokázat věcnou správnost údajů, tvrzení a
zobrazení uvedených v reklamě.

II.3.

Profilace

institutů

srovnávací

reklamy

francouzskou

judikaturou

K identifikaci soutěžitele.
Stejně jako česká právní úprava, ani francouzská nepřevzala při
implementaci Směrnice o srovnávací reklamě část věty „srovnávací
reklama nesmí, pokud jde o srovnání, (…)“. Francouzská judikatura
se tedy musel vyjádřit i k otázce, zda srovnávací reklama musí
obsahovat srovnání. „Zákon nijak neomezuje možnost uvést
v reklamě třetí osobu, i když je konkurentem. Tato skutečnost
nezakládá vznik srovnávací reklamy, v případě, že není citován žádný
jeho výrobek nebo služba a není zde ani odkaz na cenu nebo tarif.“234
Čl. 121-8 Spotřebitelského zákona stanoví, že srovnávaný subjekt
nemusí být přímo jmenován, ale musí být identifikovatelný, což
potvrdila i judikatura. Příkladem je reklama, kde distributor zemního
plynu Gaz de France v reklamní kampani v Paříži prohlašoval, že
zemní plyn je o mnoho levnější než pára. V Paříži přitom existoval
jen jeden distributor parního topení.235 Jiným příkladem je reklamní
slogan supermarketu Leclerc „o kousek dál, ale o tolik levnější“,
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umístěný 30 metrů od parkoviště konkurenčního supermarketu
Casino. I tato reklama byla soudem sankcionována.236

Co se týká užívání superlativů, dle francouzské judikatury je možné
použití superlativu „jsem nejlepší“. Soud

též rozhodl, že použití

sloganu “kvalita za nejlepší ceny“ nemá srovnávací charakter,
protože nejsou žádným způsobem zmíněni konkurenti.237 I když
francouzský trh s mobilními telefony má jen tři operátory, soud
rozhodl, že fakt, že jeden z nich se snaží přesvědčit zákazníky dvou
zbylých o tom, že jeho nabídka je nejvýhodnější, není srovnávací
reklamou, pokud neuvádí žádný prvek schopný je rozlišit, tedy
značku, zvláštní služby nebo zvláštní charakteristiku konkurentů.238
Též reklama inzertního časopisu ve znění „jednička mezi inzeráty“
není srovnávací reklamou, protože přímo ani nepřímo necituje
konkurenta. Vzhledem však k tomu, že je tato reklama způsobilá
vyvolat ve veřejnosti dojem, že uvedený časopis má největší podíl na
trhu mezi inzertními časopisy a stabilně jich obsahuje nejvíc, musí
být o její pravdivosti předveden důkaz, v opačném případě bude
posuzována jako reklama klamavá.239 Oproti tomu soud judikoval, že
uveřejnění článku doplněného fotografií manekýna oblečeného
v luxusním značkovém oblečení a manekýna oblečeného ve stejném
oblečení, ale v konfekci, přičemž u obou jsou uvedeny ceny za jejich
pořízení, je srovnávací reklamou a nikoliv informujícím článkem,
protože tyto informace byly evidentně určeny k přesvědčení čtenářů o
výhodnosti koupit si konfekci.240

Co se týká požadavků na poctivost srovnání, existuje celá řada
judikátů

o

srovnávací

reklamě,

která

zlehčuje

konkurenta.
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Zajímavější je ale sledovat rozhodnutí soudů o tom, že ke zlehčování
nedošlo. Takový byl například verdikt soudu v případě sloganu
společnosti Daregal: „Výsledků, které si jiní jen představují, my
dosahujeme“, který reagoval na reklamní slogan konkurenční
společnosti ve znění: „Gyma, představuji si“. Právní věda upozorňuje
i na možnost, že srovnávací reklamou bude parazitování na pověsti
konkurenta: „aby byla reklama označena za dovolenou, musí se
srovnávat výrobky podobného věhlasu. Nově příchozí na trh
s hamburgery nemůže srovnávat své výrobky s Mc Donald´s nebo s
Quick, protože by své výrobky povýšil na jejich úroveň, což by tyto
konkurenty poškodilo.“241

Ke klamavému charakteru srovnání.
Co se týká klamavého charakteru srovnávací reklamy, Spotřebitelský
zákon odkazuje na ustanovení o klamavé reklamě. Otázkou tedy
zůstává

vzájemný

vztah

obou

ustanovení.

Tak

vydavatel

specializovaného časopisu „Cheval magazine“ vydal studii, která
srovnávala inzeráty vydávané v této tuto publikaci a v konkurenčních
publikacích. Soud první instance rozhodl, že jde o srovnávací
reklamu a reklamu, která může uvést spotřebitele v omyl. Vydavatel
podal kasační stížnost, v které tvrdil, že mu nelze vyčítat uvedení
spotřebitelů v omyl, ledaže by se tak dělo dle ustanovení
spotřebitelského zákona o klamavé reklamě. Tato ustanovení však
obsahují taxativní výčet klamání, v tomto výčtu přitom chybí
„klamání založené na srovnání“. Tím pádem nemohlo dojít ke
klamavé reklamě a tím pádem tedy ani k nepovolené srovnávací
reklamě. Kasační soud rozhodl, že tvrzený fakt neaplikovatelnosti
ustanovení o klamavé reklamě nevylučuje možnost aplikovat
ustanovení o srovnávací reklamě, protože srovnávací reklama musí
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být v prvé řadě poctivá a pravdivá a nesmí spotřebitele uvádět
v omyl.242

K subjektům a objektu komparace.
Soud jasně publikoval, že srovnávané subjekty musí být konkurenty.
Kvůli absenci této podmínky byla zamítnuta žaloba na výrobce piva
Carlsberg, kterou podala francouzská Federace námořního průmyslu.
Jednalo se o slogan Carlsbergu: „je lepší posadit se před Carlsberg,
než do lodi“, který porovnával nebezpečí spojené s pitím piva a
s plavením se po lodi243. Před implementací Směrnice o srovnávací
reklamě bylo možno srovnávat pouze věci stejného druhu. Nebylo
tedy možné srovnávat vlak a letadlo, jeden typ nápoje s druhým.244
Po implementaci Směrnice postačí, naplňují-li výrobky stejné potřeby
nebo účel.

Ke srovnání cen.
Cena byla prvním prvkem, u něhož bylo ještě před přijetím
komplexní úpravy o srovnávací reklamě povoleno srovnání. Kasační
soud však dal tomuto srovnávání pevná pravidla, když v roce 1986
rozhodl, že lze srovnávat pouze ceny výrobků zcela stejných.245
Tento postoj převzal i zákon z 18. ledna 1992 a soudy opakovaně
porušení tohoto pravidla stíhaly.246 Změnu přinesla až implementace
Směrnice o srovnávací reklamě, která jako jediné kritérium uvádí
kritérium stejného účelu a stejných potřeb. Z počátku však v tomto
soudy i právní věda tápali.247: „Bude zajímavé zkoumat, jak budou
soudy přistupovat k těmto evropským pravidlům. (…) Zda budou
242
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předpokládat, že lze srovnávat ceny dopravy ve vlaku, na lodi nebo
v letadle, nebo budou předpokládat, že se kvalita cestování zásadně
liší.“248

K reprezentativnosti a objektivitě srovnání.
Co se týká srovnávání cen v hypermarketech, srovnávání musí splnit
dvě kumulativní podmínky. Jednak výrobky vybrané pro srovnání
musí být reprezentativní pro průměrný nákup v hypermarketu, a dále
musí být dostatečně hojné, aby umožnily zobecnění. To není případ
srovnávací reklamní kampaně, která se omezila pouze na dvacet tři
výrobků, přičemž žádný z nich nebyl nápoj nebo čerstvá potravina.
Ani jedna z obou nutných náležitostí tak nebyla naplněna.249
Francouzská právní věda se shoduje, že není možné uvést, že jeden
automobil je hezčí, než druhý, že pohovka je pohodlnější atd.
„Všechna neověřitelná zařazení, která vyplývají z lidských soudů
nebo z hodnocení jsou pro tento typ reklamy nepoužitelná, a to bez
ohledu na to, zda tyto soudy pocházejí od jakékoliv autority nebo
z průzkumů“.250 Jako neobjektivní a tudíž nepovolená byla například
soudem označena reklama společnosti provozující celoplošnou
rozhlasovou stanici NRJ, která srovnání poslechovosti čtyř největších
velkoplošných stanic doprovodila ilustrací, kde své tři konkurenty
vyobrazila jako kuželky, které jsou rozráženy bowlingovou koulí. Dle
soudu „nepovolená jsou tendenční a hanobící sdělení, která
překračují rámec objektivního sdělení.“251

Jako neobjektivní byl posouzen následující reklamní text: „Renault
prodává dvakrát více aut v Německu, než Volkswagen ve Francii.
Díky kvalitě svých aut a své servisní síti prodal největší německý
248
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výrobce v prvním pololetí roku 1991 57.000 automobilů. Pěkný
výsledek. Díky kvalitě svých aut a své servisní síti, prodal Renault
v Německu za stejné období 137.000 automobilů. Dosáhl tak většího
tržního podílu než Volkswagen ve Francii. Velmi pěkný výsledek.“
Dle soudu průměrný čtenář z toho usoudí, že kvalita jednoho
z automobilů a jeho servisní síť je lepší než u konkurenta. Tato
reklama nepředstavuje objektivní srovnání, ačkoliv ji nelze označit za
nesprávnou nebo nepřesnou.252

Ke spotřebitelským testům.
Francouzská judikatura je zajedno, že spotřebitelské testy nelze
považovat za reklamu, protože chybí požadavek zainteresovanosti.
Mnohé spotřebitelské asociace vydávají specializované časopisy,
které

obsahují

pouze

srovnávací

informace

(např.

časopisy

„Cinquante millions de Consomateurs“ nebo „Que choisir“). Za
srovnávací reklamu je však nutné označit novinový rozhovor
s ředitelem obchodní společnosti, který srovnává své distribuční cesty
s konkurencí.253 Na použití srovnávacích testů v reklamě dokonce ve
Francii existuje norma vydaná normalizačním úřadem Association
francaise de normalisation (Norme AFNOR NFX 500-06). Tato
norma stanovuje některé podmínky pro použití srovnávacích testů v
reklamě.254 Před vydáním této normy bylo jakékoliv použití
nezávislých srovnávacích testů v reklamě, pokud z testů vycházel
lépe

zadavatel

reklamy,

považována

soudy

za

nepřípustnou

srovnávací reklamu obsahující zlehčování255. Norma v prvé řadě
rozlišuje, používají-li se srovnávací testy v místech prodeje, nebo
mimo. Čl. 7.1. normy stanoví, že v místech prodeje lze výsledky
spotřebitelského

testu

buď

umístit

přímo

na

obal

v testu
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srovnávaného výrobku, nebo do jeho těsné blízkosti, a to za
podmínky, že tři dny před distribucí těchto informací bude zadavatel
informovat majitele ochranné známky srovnávaných produktů. Mimo
místa prodeje nelze testy komunikovat jinak, než prostřednictvím
reklamy. V této reklamě musí být výsledky testu zřetelně označeny
jako spotřebitelský test a reklamní text s nimi nesmí být zaměnitelný.
I v tomto případě musí být majitelé ochranných známek informováni
tři dny předem.

K použití ochranných známek v reklamě.
Používání ochranných známek ve srovnávací reklamě je ve Francii
výslovně povoleno v ustanovení 121-9 Spotřebitelského zákona.
Spotřebitelský zákon dále v čl. 121-14 odkazuje na čl. 716-9 a 71612 Zákona o duševního vlastnictví, který trestá použití, imitaci nebo
reprodukci ochranné známky jiného. „Vzhledem k tomu, že čl. 121-9
povoluje užití ochranné známky jiného pro účely povolené
srovnávací reklamy, vyplývá z toho, že ustanovení o ochraně
ochranných známek se uplatní vždy, pokud nejsou dodržena
ustanovení čl. 121-8 a násl. Zákona“256

K trestní sankci dle Zákona o duševním vlastnictví byla například
odsouzena výše uvedená rozhlasová stanice NRJ, když zobrazila
ochranné známky konkurentů u kuželek, a to z toho důvodu, že
srovnávací reklama byla považována za nepovolenou. S tímto
názorem se ztotožňuje v komentáři k tomuto rozsudku i Charles
Caron: „Použití ochranné známky by bylo povoleno, pokud by
srovnávací reklama byla povolená. Protože čl. 121-9 Spotřebitelského
zákona předpokládá použití ochranné známky, právní doktrína
v tomto ustanovení shledává výjimku z monopolu práva vlastníka
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ochranné známky.“ 257 Uvedený odkaz na delikty na poli ochranných
známek má za účel možnost uchýlit se k trestní sankci i tam, kde
dosud byly možné jen sankce civilní. Je to evidentně proto, že
zákonodárce chtěl rozšířit pole působnosti trestního zákona na
všechny případy nepovolené srovnávací reklamy.

K zákazu uvádět srovnávací reklamu na určitých typech nosičů.
Jde o zákaz uvedený v čl. 121-11 Spotřebitelského zákona. Jde o
typické ustanovení národního právního řádu jdoucí nad rámec
evropské úpravy. „Je těžké vysvětlit smysl tohoto zákazu. Je ale
jasné, že motivem je samotná povaha srovnávací reklamy, která má
dočasný charakter, protože srovnávaný konkurent se může proti
reklamě bránit a prosadit její zákaz. Z toho může plynout omezení
používání dlouhodobých nosičů, kterými mohou být obaly nebo účty.
Ale tato argumentace není dostatečná. Zadavatel má povinnost
odstranit reklamu, která byla prohlášena za závadnou a na něm by
tedy měla být i povinnost změnit i obaly nebo faktury. Zákaz je tedy
neospravedlnitelný. Co se týká zákazu směřujícího na vstupenky na
veřejná představení nebo veřejná místa, tento zákaz mohl vzniknout
snad jen šikovným lobováním.258
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Kapitola III.
Klamavá reklama
III.1. Zákonná úprava klamavé reklamy

Stejně tak jako úprava srovnávací reklamy, i úprava nekalé reklamy
je vtělena do Spotřebitelského zákona, resp. do jeho Čl. 121-1.
Úprava klamavé reklamy však byla výrazně novelizována Směrnicí o
nekalých obchodních praktikách. Před implementací Směrnice o
nekalých obchodních praktikách bylo znění tohoto článku následující:

Čl. 121-1
„Je zakázána jakákoliv reklama, která v jakékoliv formě obsahuje
tvrzení, údaje nebo podání, která jsou buď nepravdivá, nebo jsou
způsobilá uvést v omyl, pokud se týkají jednoho z následujících
prvků: výskyt, povaha, složení, podstatné vlastnosti, užitné vlastnosti,
druh, původ, množství, způsob a datum výroby, vlastnosti, cena a
podmínky prodeje zboží a služeb, které jsou předmětem reklamy,
podmínek jejich použití, účinky které lze při jejich používání
očekávat, důvody a průběh prodeje zboží nebo poskytování služeb,
rozsah povinností na straně zadavatele, identita, vlastnosti a
schopnosti výrobce, obchodníků, propagátorů nebo poskytovatelů
služeb.

Spotřebitelský zákon byl po implementaci Směrnice o nekalých
obchodních

praktikách

výrazně

novelizován.

Směrnice

byla

implementována do části II Zákona, která byla označena jako „nekalé
obchodní praktiky“. Francouzský zákonodárce nejdříve musel vyřešit,
na jaké místo v zákoně umístit generální klauzuli nekalých obchodních
praktik. Francouzský zákonodárce tuto otázku vyřešil tak, že k článku II
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Zákona připojil jakousi „preambuli“ (chapitre preliminaire), do které
generální klauzuli umístil, a to ve znění podle Směrnice. První kapitola
tohoto článku pak obsahuje úpravu „regulovaných obchodních praktik“.
Právě do této kapitoly byla vtělena novelizovaná úprava klamavé
reklamy (první podsekce – „klamavé obchodní praktiky“) a srovnávací
reklamy. Čl. 121-1-1 Spotřebitelského zákona pak obsahuje výčet
„černé listiny“ nekalých obchodních praktik. Stejně jako v případě české
právní úpravy nejde o implementaci doslovnou, nicméně rozsah
implementovaných institutů je v porovnání s českou právní úpravou
přece jen větší. Zákon tak opomenul implementovat čl. 6 odst. 2
Směrnice, tedy ustanovení o klamavosti sdělení z důvodu záměny
s jinými produkty, ochrannými známkami apod., a pokud podnikatel
nedodržuje

závazky

obsažení

v kodexu

chování.

Francouzský

zákonodárce zřejmě vycházel z toho, že tyto delikty jsou dostatečně
upraveny na jiných místech Spotřebitelského zákona.

III.2.

Profilace

institutů

klamavé

reklamy

francouzskou

judikaturou

Ke klamavému charakteru reklamy a k reklamní nadsázce.
Francouzská právní věda rozlišuje mezi reklamou klamavou a
nepravdivou. Reklamu, která je způsobilá uvést v omyl, označuje
francouzská

právní

věda

za

reklamu

„klamavou“

(publicité

trompeuse). Na rozdíl od nepravdivé reklamy (publicité mensongere)
je klamavost veličinou subjektivní. Údaje mohou být samy o sobě
správné, předmětem zkoumání je ale její působení na veřejnost. „Tato
dvě kritéria jsou zcela odlišná a je zajímavé sledovat, jak je aplikují
soudy. Kritérium nepravdivých údajů je soudy čím dál tím méně
používáno, určujícím kritériem je klamání klamavým údajem, tedy
uvedení v omyl. Tato evoluce je příčinou doktrinálního a
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legislativního vývoje“259 Především tedy bylo zohledněno hledisko
spotřebitele. „Trestat reklamu, která obsahuje lež, kterou však
spotřebitel nevnímal a netrestat reklamu, která sice říká pravdu, ale
je způsobilá uvést spotřebitele v omyl, je kontraproduktivní.“260 Byl
však odsouzen obchodník, který prodával ve svém obchodě, který dle
vývěsky měl prodávat pouze francouzské nože, i nože vyrobené
v Pákistánu. Byl odsouzen, ovšem nikoliv za reklamu klamavou,
protože „nebyl zaznamenán žádný případ prodeje“, ale za reklamu
nepravdivou (mensongere), kvůli vývěsce v obchodě.261 Tohle
hledisko potvrdila i Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě když
jako jediné hledisko uvádí právě klamání spotřebitele. Je jasné, že
francouzský soudce může nadále aplikovat celé znění čl. 121-1
Spotřebitelského zákona a sankcionovat reklamu čistě nepravdivou, i
kdyby nikoho neuvedla v omyl. „V tomto případě však obviněnému
nic nebrání v tom, aby podal k Evropskému soudnímu dvoru podnět
k předběžné otázce, protože národní právní řády jsou povinny
respektovat rámec a účel ochrany určený směrnicí a na jejím základě
mají být národní právní řády interpretovány.“262

Evropský soudní dvůr ostatně již rozhodl, že „čl. 2 a 3. Směrnice o
klamavé reklamě je třeba interpretovat v tom smyslu, že národní
soudce musí hledat, zda je konkrétní reklama schopná klamat
spotřebitele, kterému je určena. Národní soudce musí vyloučit
aplikaci národního pravidla.“263 Tak například byla osvobozena
společnost Royoco, která uvedla na trh polévku, na jejímž obale byla
vyobrazeny kromě krevet i dorády, přičemž tento druh ryby v polévce
nebyl. Soudce své rozhodnutí odůvodnil tak, že dorády jsou
259
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spotřebiteli neznámá ryba, takže když v polévce nebyly, nemohl být
uveden v omyl. „jakkoliv je tento fakt politovánihodný, francouzský
spotřebitel je stále velmi nevědomý v oblasti mořských ryb, a je tedy
velmi nejisté, zda průměrný spotřebitel je schopen rozeznat dle
letmého pohledu na obrázek dorádu, přičemž na obalu polévky se
slovo doráda nevyskytuje a ve složení výrobku je uvedeno pouze
„rybí moučka“.264

Naproti tomu jako klamavá byla soudem označena reklama výrobce
práškového nápoje TANG, který je vyroben zcela na syntetické bázi.
V reklamě na tento nápoj je však vyobrazen srpek pomeranče a
pomerančové lístky s nápisem „chuť vymačkaného pomeranče“.
Odvolací soud ve Versailles uvedl, že tímto vyobrazením může být
konzument klamán co do složení výrobku.265

Osvobozen byl též

výrobce zavazadel Samsonite, který zadal televizní reklamu, v níž
buldozery hrají fotbal s kufry, aniž by je poškodily. Ve skutečnosti však
bylo k natočení televizní reklamy potřeba mnoho kufrů, protože se
během natáčení ničily. Dle soudu na první pohled nešlo o vědecký
experiment a účelem reklamy bylo v prvé řadě upoutat spotřebitelovu
pozornost a pobavit ho, než ho přesvědčovat o pevnosti kufrů.266 Stejně
tak byl osvobozen výrobce baterií Wonder, jehož zažaloval konkurent
Duracel za jeho slogan: „Baterie Wonder se spotřebovávají, pouze když
je užíváte.“ Duracel namítal, že baterie se spotřebovávají i bez užívání a
nejlepším důkazem je uvedení data spotřeby na obalech baterií Wonder.
Soud však byl toho názoru, že „ačkoliv je přesnost sloganu
dementována samotným výrobcem uvedením data na obalu, toto tvrzení
má spíš charakter karikatury. Reklama pouze připomíná spotřebitelům,
že není žádný důvod kupovat výrobek, aniž bychom ho hodlali
264
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spotřebovat, a dále připomíná pravidlo, že čím více věc užíváme, tím
více ji spotřebováváme. Reklama tedy není způsobilá uvést spotřebitele
v omyl ohledně vlastností výrobku.267 Doplňuji, že všechny zde uvedené
příklady by mohly být chápány i jako reklamní nadsázka. Co se týká
reklamní nadsázky, francouzská literatura uvádí pouze jedno objektivní
měřítko přípustnosti nadnesené reklamy, a sice pravidlo, že nadnesená
reklama nesmí být založena na číslech. „Nadsázka, která je vyjádřena
jen slovy, nemá místo v reklamě postavené na číslech vyjadřujících
matematickou pravdu s charakterem jistoty a přesnosti.268 V ostatních
případech bude vždy záležet na rozhodnutí soudu. Takto byl
sankcionován zadavatel sloganu výrobce teplovodního kotle: „levnější
už je jen lidské teplo.“269 „Největší problém je, že nelze předem
odhadnout stanovisko soudce. To, zda odsoudí přehánění v reklamě
bude záležet na jeho vizi průměrného spotřebitele i na jeho smyslu pro
humor.“270

Ke způsobům uvedení v omyl.
Vzhledem k tomu, že Spotřebitelský zákon neurčuje výslovně, jakým
způsobem lze uvést v omyl, uvedení v omyl je nutné zkoumat podle
jeho projevů a na základě již existujících rozhodnutí soudů.
„Nicméně, během dvaceti let aplikace zákona lze určit čtyři hlavní
původce uvedení v omyl: jde o nesprávnou informaci, nedostatečnou
informaci,

přehnanou

informaci

nebo

neuvedení

povinné

informace.“271 Tak byla odsouzená společnost, která půjčovala
svatební šaty a k zapůjčení slibovala pro novomanžele dárkový šek
na „víkend snů“. Podmínkou však bylo, že novomanželé uhradí
veškeré náklady s pobytem spojené.272 V jiném procesu byla
267
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odsouzena společnost Canon, která k dokreslení možností svého
nového objektivu vybaveného technologií zoom uvedla v reklamě
fotografie rybářské bárky několika ohniskovými vzdálenostmi. Loď
byla na fotografiích skutečně čím dál tím bližší, ale nebylo to
způsobeno jen použitým objektivem, ale i prostým faktem, že plující
bárka se k fotoaparátu neustále přibližovala.273
Za nesprávné je považováno označení podnikatele jako „experta“274,
uvedení nesprávného akademického titulu275, uvedení nesprávné
možnosti užití výrobku (možnost použití motoru u gumového člunu276),
nesprávné informace o pozáručním servisu277 atd. Zajímavé bylo
rozhodnutí Kasačního soudu, který osvobodil společnost Mondial
Moquettes, která inzerovala nabídku dlažeb a parket s „pokrývkou
zdarma“, přitom cena za pokrývačské práce byla zahrnuta ve zvýšení
obchodní marže. Když Kasační soud rušil odsuzující rozhodnutí soudu
prvního stupně, vzal v úvahu fakt, že nebylo prokázáno, že se marže
zvýšila u všech výrobků, u nichž byla nabízena pokládka zdarma, a dále
vzal v úvahu, že reklama neobsahovala vlastně žádné matení.278 Jak
však v kritickém komentáři k tomuto rozsudku uvádí Jérome Casey,
„pokud mají slova smysl, pak bezplatná služba je služba, jejíž cena
nemůže být žádnou cestou uplatněna na tom, kdo jí využívá.“279 Dále
soud odsoudil podnikatele, který publikoval stírací losy s následujícími
výhrami: první cena: třímístná pohovka v kůži, ovšem za podmínky
nákupu dvou křesel. Druhá cena: cestovní taška (nabídka bez povinnosti
nákupu, rezervovaná pro prvních 500 návštěvníků). Další výhrou, kterou
los nabízel, bylo „Šampaňské víno a toast při předložení tohoto losu.“
273
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Kontrola analýzou obchodních marží zjistila, že kupujícímu žádná
výhoda nevznikne. Co se týká cestovních tašek, vyplynulo, že se jedná o
obyčejné plátěné tašky bez možnosti jakéhokoliv uzavření, takže
nemohou být užity k cestování. Jejich zjištěná cena, 9,81 Franků, navíc
neopodstatňuje, aby tato nabídka byla omezena pouze na prvních pět set
návštěvníků. Konečně, co se týká Šampaňského, analýzou lahví bylo
zjištěno, že se jedná pouze o šumivé bílé víno.280

K poskytnutí nedostatečné informace.
Soudy považují za nekalou reklamu, která spotřebitele vyzývá, aby si
sám zjistil bližší informace,281případně reklama, která odkazuje na
„podmínky vyvěšené

v obchodě“282

Společnost

Cuisines Plus

nabízela s koupí kuchyně možnost „buy back“, totiž povinnost
prodejce po dobu deseti let odkoupit proti zaplacení určité sumy
kuchyň zpět. „Této zprávě je třeba vytknout, že vůbec neuvádí
podmínky tohoto vrácení a nedává kupujícímu představu o rozsahu
jeho oprávnění a jeho povinnostech.283 Klamáním je též zamlčení
podstatné informace. Toto

pravidlo je francouzskými

soudy

vykládáno velmi extenzivně. Klamáním bylo například, když
vzdělávací společnost zamlčela před kandidáty, že její vedení se hlásí
ke scientologické církvi, protože „neutrální, případně zaměřený
charakter vzdělávání je pro kandidáty podstatnou záležitostí,
vzhledem k vlivům na vzdělávání i vzhledem k určení peněz
vybraných při zápise.“284 Stejně tak vlakový dopravce SNCF byl
například odsouzen za to, že oznamoval 50 % snížení tarifů, avšak
bez toho, aniž by uvedl restriktivní podmínky pro to, aby se mohlo
této slevy využít. Též používání přídavného jména „nový“ je
podstatně omezováno. Tak byla například odsouzena společnost
280
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vyrábějící lék proti astmatu, když v reklamě použila slogan „nový
pomocník proti astmatu“, přitom jediným specifikem tohoto léku byla
přídavná inhalační komora, díky které uživatel léku nemusel
koordinovat dýchání a stláčení přípravku. „Výrobek měl přinášet
nové metody užití, ale vzhledem k tomu, že výrobek nebyl nijak
modifikován, není ve skutečnosti nový“.285

Pozornost je věnována i publikování opravných informací k reklamě,
která uvedla nesprávné nebo klamavé údaje. „Opravné informace
musí být používány jen výjimečně, protože se dotýkají principu
poctivého informování. Vlastnosti opravné informace musí být
přiměřené ke zprávě, kterou modifikují.“286 Publikace opravné zprávy
však může být zcela bez efektu na existenci deliktu nekalé reklamy.
„Jakmile je klamavá reklama odvysílaná, publikace opravné zprávy
nemá na existenci deliktu žádný efekt.“287 Za nedostatečnou
informaci bývají považovány i formální nedostatky sdělení, zejména
disproporce písmen. Soudy několikrát odsoudily reklamu, které
obsahovaly
v disproporci

klamavé
mezi

typografické
velikostí

označení,

atraktivních

které
sdělení

spočívalo
a

těch

neatraktivních. „Kritériem je čitelnost pro spotřebitele v běžné
situaci. Pokud je billboard umístěn na kraji silnice, bude soud
zkoumat čitelnost pro řidiče automobilu.“288 Nicméně, soudy se často
přiklánějí k mírné toleranci nestejně velkých písmen. „Disproporce
údajů, které jsou v reklamě běžné pro označení s negativní konotací
pro spotřebitele, není sama o sobě způsobilá uvést v omyl.“289 Též
grafické vyobrazení často neodpovídá skutečnosti. Takto byly
odsouzeny reklamy, kde je vyobrazen fotoaparát s bleskem nebo dům
s verandou, přitom uvedená cena byla za fotoaparát bez blesku a dům
285
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bez verandy. Za nedostatečnou informaci bývá považováno i
nedostatek vědeckého důkazu v případě uvedení jakékoliv vědecké
informace, ať už pravdivé, nebo nepravdivé, které spotřebitel
nerozuměl. Takový byl příklad reklamy na akupresurní jehličky
Doktor X thermo amincissant na bázi termoaktivních mikrobuněk
určené k hubnutí, přičemž výrobce nebyl schopen dodat žádný
oficiální vědecký podklad, který by ověřil účinnost výsledků
uvedených v reklamě290. Zajímavé je, že v tomto případě byl spolu
s zadavatelem odsouzen jako spolupachatel i vydavatel publikace,
kde byl inzerát otištěn. Soud mu vytknul, že dostatečně nedbal na
obsah publikace, kterou má na starosti, „zvláště v oblasti dotýkající
se na jedné straně zdraví, a na druhé straně estetiky spotřebitelů, což
jsou, jak ke všeobecně známo, z pohledu spotřebitele velmi citlivé
oblasti.

K taxativnímu výčtu klamavých údajů Spotřebitelského zákona.
Otázkou je, proč francouzský zákonodárce považoval za nutné uvést
v úpravě předcházející úpravě implementované Směrnicí o nekalých
obchodních praktikách taxativní výčet údajů o výrobcích nebo službě,
které mohou být předmětem klamání. V praxi to může způsobovat
problémy, které se již projevily v několika soudních rozhodnutích.
„Je příliš mnoho druhů klamání, na kterých může být postaven delikt
klamavé reklamy. Směrnice o klamavé reklamě si je toho vědoma a
proto seznam elementů uvádí slovem „zejména“. Tímto směrem se
měl vydat i francouzský zákonodárce, použitím stejného příslovce by
se předešlo limitativnímu charakteru zákona, nebo ještě lépe, měl by
úplně výčet zrušit. Zákon by získal na jasnosti.“291 Příkladem je
rozhodnutí, že použití přídavného jména „první“ není klamavou
reklamou, protože se nevztahuje k žádnému prvku taxativně

290
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vymezenému zákonem.292 Právní věda však upozorňuje, že taxativní
výčet je nutný již z toho důvodu, že Spotřebitelský zákon je normu
trestního práva, kde musí být brán důraz na vyšší právní jistotu.
Tento postoj potvrdil i Kasační soud.293 „Bylo by však lepší pokusit
se o jinou jasnou definici, která by umožnila vypustit tento výčet,
který v sobě obsahuje riziko, že na některý případ nedopadne.“294

Dle taxativního výčtu se tedy klamání může týkat jednak existence
zboží nebo služby. To je případ reklamy nabízející předplatné
inzertního časopisu nabízejícího byty, přitom tento časopis neměl
v nabídce dostatek bytů295, případně autoservisu, který inzeroval
prodej automobilů, přitom tři z nich byly v době uvedené reklamy
v opravě a nebyly vybaveny těmi novými prvky, jak reklama
slibovala.296 Na základě tohoto pravidla může být sankcionována i
reklama, která publikuje akční ceny, ale uvedené zboží není na
skladě, nebo je zadavatel reklamy nemůže opatřit ve velmi krátké
lhůtě.297 Dalším způsobem klamání může být povaha zboží nebo
služby nebo složení výrobku. Takto byl odsouzený poskytovatel
frančízy, který nabízel využití svých zkušeností, přitom šlo o
„lakonické a povrchní prodejní rady“298, nebo developer, který
nabízel k prodeji solidní, pohodlný a hezký dům, přitom šlo jen o
hrubou stavbu299, dále inzerát, který nabízel dobře placenou práci
z domova, přitom šlo o to, aby si spotřebitel opatřil poradní materiály
vydané zadavatelem reklamy300. Existuje bohatá judikatura týkající se
údajů typu “čisté ovčí mléko“, přitom výrobek obsahuje i mléko
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kravské301, výraz „čistá přírodní šťáva“302, případně používání více
hvězdiček u hotelů, než kolik by dle norem a vybavení měl mít.303
Chyba v uvedení složení výrobku by

však měla být prominuta,

zejména pokud neuvede spotřebitele v omyl. Pokud by však šlo o
úmysl, bylo by možné aplikovat i zákon z 1. dubna 1905 o
podvodech, který byl kodifikován jako čl. 213-1 spotřebitelského
zákona.

Podstatné vlastnosti výrobku francouzská judikatura charakterizovala
jako „hlavní nebo výjimečné vlastnosti, které náleží věci, předmětu
smlouvy, pokud vyplývá buď z úmyslu jednajících stran, nebo
z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že tato smlouva byla
uzavřena právě kvůli těmto vlastnostem a bez nich by uzavřena
nebyla“.304 Takto byla sankcionována reklama, která neupozornila
potenciální kupce domu, že v těsné blízkosti domu existuje projekt na
stavbu, která by výrazně ovlivnila kvalitu prodávaného domu305.
Kasační soud se také vyslovil v otázce „zázračných“ prostředků na
hubnutí. Odvolací soud odsoudil jednatele společnosti, která
prodávala pilulky obsahující pouze Karnitin a představované jako
prostředek na boj proti obezitě. Kasační soud tento rozsudek potvrdil.
Dle kasačního soudu nebylo prokázáno, že Karnitin obsažený
v pilulkách, ačkoliv přesahuje svým množstvím přípustné dávky dle
norem, má jakýkoliv efekt na obézní osoby, který byl slibován
v prezentaci výrobku.306 Příkladem reklamy, která klame v podstatné
vlastnosti výrobku je i výše uvedené klamavé označení „čistě
přírodní“ u marmelády Arbo, které bylo předmětem řízení i u ESD.
Kasační soud též rozhodl, že pokud reklama odkazuje na zvláštní
301
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charakter nabízené služby, přitom na nabízené službě není nic
význačného, prvoinstanční

soudce může se zřetelem k případu

reklamu prohlásit za klamavou. Konkrétně šlo o rozhodnutí soudu,
kterým byla odsouzena cestovní kancelář, která nabízela leteckou
cestu kolem světa, přitom letadlo charakterizovala jako „létající
salón“, ve skutečnosti byla pouze odstraněna první řada sedadel, a
jídlo charakterizovala „jako pečlivě připravované“, přitom šlo o
běžné letištní jídlo.

307

Zakázány je též používání výrazů „luxusní“

pro běžné potravinářské výrobky – DGCCRF rozhodla, že toto
označení neospravedlní pouhá vyšší cena výrobku. Též označení
„ženský“ nebo „pro ženy“, například bonboniéra pro ženy nebo víno
pro ženy308

Obecně shrnuto, do této kategorie spadají „výrobky,

jejichž slíbené efekty jsou pro spotřebitelé zklamáním“.309

Ke způsobu výroby.
Klamavé je například označení „kuře chované na svěžím vzduchu
v Cevennes“310, „sýr vyráběný postaru“311, „biologický rolnický
chléb“.312 Dalším příkladem je užívání charakteristiky „domácí“ („de
maison“), které bývá často zneužíváno zejména při označování
cukrářských a pekařských výrobků. Kasační soud v roce 1997
rozhodl, že označení „domácí“ je třeba chápat v jeho prvotním
smyslu, tedy má být vyráběn „s obzvláštní péčí aby se výrobek
vydařil, protože je vyráběn doma. Při výrobě takového výrobku nelze
používat typicky průmyslové přídavky, jako jsou sojový lecitin,
glukózový sirup, kyselina citrónová apod..“313 Klamavé je i použití
dodatku na obalu např. „rodinný podnik (maison) založen roku …“,
„od otce na syna od…“ apod. Co se týká požadavku, aby se všechny
307
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procesy při výrobě děly „v domácnosti“, soudy umožňují, aby se dílčí
procesy, jako sběr ovoce, sušení apod. děly jinde. Domácím
procesem však jistě není rozmrazení směsi.314

Deliktem klamavé reklamy je i případ, kdy podnikatel prodával maso,
které mělo být dle reklamy původem z Francie, přitom pocházelo
z Holandska a Německa. Vedoucí úseku masa se hájil, že o původu
masa nevěděl, a že žádal po svých dodavatelích výhradně
francouzské maso. Kasační soud však připomíná, že „deliktní
element reklamy způsobilé uvést v omyl dle spotřebitelského zákona
je charakterizovaný pouhým nedostatkem opatrnosti nebo nedbalostí:
Tím, že šéf úseku hlásil zákazníkům původ masa, osobně se zaručil,
že je kontroloval, přitom nestačilo spoléhat se na splnění smluvních
povinností ze strany dodavatelů“.315

K ceně zboží a služeb.
Sankcionovány jsou slogany „nižší ceny než jinde“316, „ceny od
výrobce“

nebo

„velkoobchodní

cena“

uváděná

317

dalším

obchodníkem apod. Zajímavý byl případ, kdy majitel celostátního
obchodního řetězce vysílal celostátní reklamu, která uváděla snížení
cen určitého zboží ve všech obchodech obchodního řetězce, aniž by
ovšem přijal opatření, aby cena byla snížena skutečně ve všech
obchodech. Kontroloři DGCCRF zevrubnými kontrolami obchodů
zjistili, že slevy se nedotýkají úplně všech obchodů. Majitel byl
odsouzen.318 Též bylo judikováno, že obchodník, který prohlásí, že
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zlevnil zboží, které před tím zdražil, uvádí spotřebitele v omyl.319 Též
parfumerie, která publikuje slevu 30 %, budí dojem časově
limitované akce, přitom soud zjistil, že tato sleva je dlouhodobě
prodlužovaná a šlo tedy o trvalé opatření. Nešlo tedy o žádnou
slevu.320 Deliktem je též, pokud obchodník není schopen odůvodnit,
jak stanovil cenu výrobku321.

K podmínkám prodeje.
Klamamavá je reklama, která slibuje záruční dobu pět let, přitom tato
záruka je možná jen při uzavření specifické smlouvy322, též
autoškola, která zapomněla v reklamě uvést další nutné náklady,
které žákům vzniknou.323 Společnost s mobilními telefony působící
v zámořských departmentech reklamovala možnost volat do Francie
za 1 frank za minutu a zdarma přístup k internetu, přičemž drobnými
písmy uvedla, že tato služba je možná pouze v rámci zaplacení služby
Arc-en-Ciel. Nebyla zde však uvedena cena za tuto službu, ve
skutečnosti šlo o dosti nákladné služby zahrnující pouze omezenou
dobu hovoru, hovory navíc byly za zvýšené ceny. Společnost byla
odsouzena za nekalou konkurenci a byla povinna zaplatit 200.000
franků každé konkurenční společnosti, zejména kvůli hrozícímu
odlivu zákazníků (není vyžadován důkaz odlivu, stačí riziko).324 Též
bývají odsuzovány slogany, které tvrdí, že nějaká služba je
poskytována jako „první“.325 Časté jsou též falešné výprodeje,
doprodeje zásob nebo prodej zabaveného zboží, zkrátka obchody,
které budí zdání, že jde skutečně o jedinečnou příležitost.326 Klamání
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vytváří i využívání známých osobností, expertů nebo odborníků.327
Tak například byla odsouzena společnost, která tvrdila, že její
koberce osobně vybíral „velký iránský expert“, ve skutečnosti však
většina koberců byla dodávána dodavateli, kteří s jmenovaným
expertem neměli nic společného.328

III.3. Okruh odpovědných osob

Francouzská judikatura je bohatá i co se týká otázek spojených
s odpovědností za nekalou reklamu. Odpovědnou osobou je vždy
zadavatel reklamy, Ani fakt, že zadavatel převedl pověřil zmocněnce
(avšak nikoliv na základě mandátní smlouvy), aby šířil reklamu, jej
nezprošťuje odpovědnosti, ale jsou oba odpovědní společně.329
Zadavatel je odpovědný dokonce i pokud udělá tiskař tiskovou chybu
v reklamě, protože „zadavatel měl před vysíláním reklamy reklamu
zkontrolovat a schválit.“330 Někdy je však určení zadavatele
složitější. Tak například v případě rozhovoru, který obsahuje
reklamní sdělení (tedy de facto skryté reklamy), je zadavatelem ten,
komu reklama svědčí, tedy zpovídaný. Jediný případ, kdy může
zadavatel převést na jiného odpovědnost za reklamu, je zmocnění
mandátní smlouvou nebo „pověřovací smlouvou“ (contrat de
delegation). V případě, že došlo k uzavření pověřovací smlouvy,
k její platnosti musí být naplněny tři podmínky: musí být uzavřena
písemně, musí obsahovat dobu trvání zmocnění a musí přesně popsat
udělené pravomoci (tzn. zmocnitel musí dokázat, že nemá „žádnou
možnost zajistit osobně kontrolu reklamních kampaní“331). Smlouva
327
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dále musí obsahovat výslovné přijetí zmocněnce, přičemž zmocněnec
musí být skutečně schopen funkci vykonávat.332 Soudy v poslední
době často rozhodují, že zmocnění nebylo platné právě z toho
důvodu, že nebylo nutné a potřebné. To platí zvláště u velkých
reklamních kampaní s celostátní působností, u nichž se předpokládá
účast zmocnitele.333 Též bylo rozhodnuto, že k zproštění obvinění
zmocnitele

stačí

uzavřená

kolektivní

smlouva,

která

ukládá

povinnosti ohledně reklamy obchodnímu řediteli.334

Reklamní agentura jako zpracovatel reklamy může (avšak nemusí) být
soudem označena za spolupachatele, a to zejména pokud spolupracuje
na výrobě reklamy, nebo převzala část odpovědnosti nebo podíl na
zisku335 Odpovědnost vydavatele je naproti tomu obecně dána, pokud
vydavatel umožnil, aby reklama vyšla, přestože muselo být „pro člověka
z mediálního prostředí zřejmé, že je klamavá“

336

, případně pokud si

vydavatel neověřil její údaje, ačkoliv šlo o reklamu na citlivou
komoditu, „konkrétně o oblast dotýkající zdraví spotřebitelů a jejich
vzhledu“337. Existují však i případy, kdy bude vydavatel jediný
odpovědný. Takový případ nastal, když vydavatel vydal časopis, který
na své obálce oznamoval, že výtisk obsahuje zdarma jízdenku na vlak –
šlo o reklamní akci železniční společnosti SNCF. Časopis měl vyšel v
měsíci červenec-srpen, avšak doba trvání nabídky byla limitován do
konce července. Exemplář časopisu však byl v prodeji ještě na
začátku srpna, jízdenky už ale spotřebitelé nemohl využít. Odvolací
soud však zadavatele reklamy osvobodil, protože prokázal, že
vydavateli přikázal, aby posledního dne v červenci všechny časopisy
332

Cass. crim., 7. prosinec 1981, Bull. Crim., str. 855.
Např. Cass. crim., 20. prosinec 1988, N 87-90.737.
334
CA Paris, 26. květen 1976, citovaný v N. Chollet-Grach „publicité comparative,
défense des consommateurs, protection des producteurs“, JCP éd. E 1977/1978, Cah.
Dr. Entr., str. 31.
335
Cass. crim., 22. březen 1982, Bull. Crim str. 222.
336
CA Paris, 25. březen 1999, RJDA 10/1999, N 11/43, str. 911.
337
CA Paris, 5. prosinec 1997, Contrats, conc., consom. 1998, N 154.
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stáhl z prodeje.338 Existují však i případy zvláštní odpovědnosti. Jako
spolupachatel byla odsouzena společnost pro výzkum veřejného mínění,
u které si společnost Carrefour objednala výzkum, který ji srovnával s
konkurenty pouze v těch parametrech, v kterých Carrefour vynikal. Tyto
výsledky poté publikovaly dvě spotřebitelské společnosti domnívaje se,
že výzkum vznikl čistě z iniciativy agentury. Výzkum publikovaný
spotřebitelskými společnostmi pak Carrefour prezentoval v rámci své
reklamy339.

K otázce odpovědnosti obchodních řetězců.
Obchodní řetězce mají často společnou reklamu, která je posléze
vysílána každým článkem řetězce. V tomto případě bude záležet na
právním statusu článků. Pokud jde o síť obchodních zastupců bez
právní subjektivity, bude zadavatelem vedení celé společnosti, ledaže
reklama vznikla uvnitř pobočky bez vědomí vedení.340 Pokud jde o
síť zmocněnců jednajících vlastním jménem (mandataires), pak
zadavatelem je zmocnitel. Takto byla odsouzena společnost Total,
když prostřednictvím svých zmocněnců oznamovala ceny benzínu,
toto sdělení se však týkalo i poboček, které byly nezávislé, a mohly si
proto určovat ceny samy.341 Pokud je síť tvořena na základě
poskytnutí frančízy, jako odpovědná osoba

může být považován

poskytovatel frančízy pouze v případě, že kampaň, kterou vymyslel,
převezmou ostatní články řetězce.342 V jiných případech je však
odpovědný nabyvatel frančízy. Kasační soud upřesnil, že člen řetězce
je odpovědný za užití plakátů od poskytovatele frančízy klamavým
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CA Paris, 13. senát, 6. březen 1997, BRDA 1997/18, str. 10.
Cass. crim., 22. říjen 1986, D 1987, str. 286.
340
T. corr. Paris, 22. listopad 1984, Gaz. Pal. 1985, 1, str. 42.
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T. corr. Bastia, 14. duben 1987, N 82-90.264.
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V případě frančízy např. T. corr. Nevers, 17. leden 1986, lettre de la distribution
1986, 5, str. 2.
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způsobem.343 Takový je případ, když nemá na skladě inzerované
zboží nebo neposkytuje na obalu uvedenou slevu.344 Stejně tak pokud
převzal reklamu poskytovatele frančízy, že má nejnižší ceny. Pokud
si toto tvrzení neověří, může být považován za zadavatele v případě,
že konkurent má ceny nižší.345 Často bývají odsouzeni jak majitel, tak
poskytovatel frančízy jako spolupachatel.346

343

Cass. crim., 27. listopad 1990, D. 1991, IR str. 135.
Cass. crim., 3. září 1992, N 91-86.591, BRDA 1992, N 173.
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Kapitola IV.
Skrytá reklama
IV.1. Zákonná úprava skryté reklamy

Skrytá reklama je francouzskou právní úpravou nazývána „redakční
reklama“ (publicité redactionnelle) a poprvé byla upravena již
nařízením z 6. srpna 1944 o tiskovém zřízení, který v čl. 12 ukládal
povinnost, aby článek, který má „jakoukoliv propagační motivaci“
nesl označení „reklama“. Tento zákon byl nahrazen zákonem z 1.
srpna 1986, který v čl. 10 stanoví:

Zakazuje se, aby vydavatel nebo jakýkoliv z jeho spolupracovníků
přijal nebo si nechal přislíbit peněžitou částku nebo jakoukoliv jinou
výhodu, za to že bude komerční reklamu vydávat

za objektivní

informaci. Každý reklamní článek v redakční úpravě musí být
označen jako „reklama“ nebo „komuniké“ (communiqué)

Francouzští autoři ve výkladu o skryté reklamě odkazují též na
Mezinárodní kodex

poctivých praktik v oblasti reklamy (Code

international des pratiques loyales en matiere de la publicité), který
požaduje, aby reklamní materiály byly označeny označením
„reklama“ vždy, když může dojít ke směšování redakčního článku a
reklamy.347 Též jedno z doporučení Bureau pour la vérification de la
publicité (BVP) ukládá šiřitelům reklamy, aby každá redakční
reklama, nebo reklama podobající se běžným článkům, byla
doprovozena dalšími označeními, které by zdůraznily, že jde o
reklamu,

nejlépe

označením

„reklama“,

nebo

„komuniké“.

Francouzští autoři si však všímají zejména velké frekvence skryté
347

Blíže k tomu viz. Debbasch, Ch., Droit des médias, Dalloz 2002, str. 413.
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reklamy v tisku: „Tato silně politováníhodná praktika je evidentně
čím dál tím častější“.348 M. Brault, ředitee Direction de la
concurrence et des prix, uvedl během konference BVP v listopadu
1975: „reklama má povinnosti, mezi které patří průhlednost,
poctivost, respekt, užitná hodnota a umírněnost. Vyskytuje se příliš
mnoho reklamy, která se snaží působit jako běžný novinářský
materiál. Mám tím na mysli reklamu skrytou.“349 Francouzští autoři
však poukazují na důkazní nouzi, se kterou se případní stěžovatelé
v této oblasti setkávají. Deníky se často s úspěchem zaštiťují
tiskovým zákonem a odvolávají se na svobodu informace a kritiky. I
to je důvodem, proč jsou soudní rozhodnutí ve Francii relativně
ojedinělé. Úprava skryté reklamy byla do francouzského právního
řádu vtělena i implementací Směrnice o nekalých obchodních
praktikách. Podle 121-1-1 bod 11 Spotřebitelského zákona, který
obsahuje seznam klamavých praktik („černou listinu“), je zakázáno:

„Používat redakční obsah v médiích za účelem propagace zboží nebo
služeb v případě, že podnikatel za tuto propagaci poskytl úplatu, aniž
by to jasně uvedl v obsahu reklamy nebo aby tak učinil za pomoci
obrazu

nebo

zvuku,

které

mohou

být

spotřebitelem

jasně

identifikovatelné.“

Vzhledem k tomu, že ustanovení zákona z 1. srpna 1986 nebylo
implementací Směrnice o nekalých praktikách nijak změněno, ve
francouzském právu existují dvě komplexní úpravy téhož.

IV.2.

Profilace

institutů

skryté

reklamy

francouzskou

judikaturou

348
349

Greffe, P, Greffe, F., La publicité et la loi, Editions du JurisClasseur 2004, str. 315.
Greffe, P, Greffe, F., La publicité et la loi, Editions du JurisClasseur 2004, str 315.
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První rozsudek ve věci skryté reklamy padl v roce 1956 . Za
zveřejnění skryté reklamy tehdy soud odsoudil pouze nakladatele
deníku, protože „před zveřejněním reklamy ji měl odmítnout, nebo
požadovat její úpravu“. Jak soud uvedl, šlo o reklamu, která se
„objevila na stránce obsahující různé informace, přitom žádné
označení nedovolovalo na první pohled rozlišit, že se jednalo o
reklamu. Vzhledem k těmto okolnostem se čtenáři mohli domnívat,
že se jedná o názory otištěné ve vší poctivosti redakcí deníku.350

K odpovědnosti za skrytou reklamu se soud vyslovil tak, že „pokud
obchodní společnost povolila užití své obchodní firmy v redakčním
článku, je třeba ji považovat za spoluautora skryté reklamy. Soud
dále rozhodl, že vydavatel musí nést odpovědnost za to, co otiskne, i
když se nejedná o jeho vlastní iniciativu, ale pouze plní příkaz
klienta.351 Vedení časopisu „20 ans“ bylo odsouzeno za článek, který
vyšel v čísle 90/1970. Tento článek soud považoval za „reklamní
sdělení“, protože šlo o recenzi na jazykovou učebnici, která přímo
napadá konkurenta vydavatele této učebnice, který vydává edici
„živých jazyků“. V recenzi bylo uvedeno mimo jiné: „všichni jsme
bledli (a vy zajisté blednete dosud) ze strašlivých knih z edice
„živých jazyků“, obsahující jazykové perly jako „my tailor is rich,
but my syster…).352 Jiný soud rozhodl, že publikace reklamní
tiskoviny ve formě zpravodajského deníku tvoří akt nekalé
konkurence. „Deníkem je pouze ta tiskovina, která sleduje informační
nebo publicistickou činnost. Aby bylo zabráněno matení spotřebitele,
je třeba z této činnosti vyloučit reklamní pamflety, které se prezentují
v novinářské podobě, tím matou čtenáře a vytvářejí politovánihodný
stav směšování pravého a falešného novinářství.353 Soud dále
350
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odsoudil společnost Nasa za reklamní kampaň, kdy v několika
denících vyšel článek, který kritizoval výrobky konkurenční
společnosti, a uváděl, že jsou horší než jsou výrobky Nasa. Soud
rozhodl, že se jednalo o redakční reklamu, a usoudil tak zejména
z faktu, že byla prokázána „společná inspirace různých novinových
článků v různých novinách“.354 Další rozhodnutí, které se týká
presumpce odpovědnosti za skrytou reklamu v případě, že redakční
článek přináší výhodu určitému soutěžiteli, uvádí: „pokud je článek
sice v redakční úpravě, ale má přímou souvislost se společností
Repetto a Orfizo, a tato společnost z něj jako jediná těžila, jde o
skrytou reklamu, přičemž je nepopiratelné, že Repetto a Orfiz jsou
odpovědní za otištění tohoto článku.355

IV.3. Skrytá reklama v praxi

Situace ve Francii je z pohledu skryté reklamy specifická. Ve Francii
jako snad jediné zemi v Evropě totiž neexistují bulvární deníky a
formát tradičních deníků není pro účely umisťování skryté reklamy
vhodný ani akceptovatelný. Skrytá reklama v denících se tedy
prakticky nevyskytuje. Tematické časopisy sice redakční reklamní
materiály obsahují, jejich typy a obsah jsou však téměř zcela totožné
se skrytou reklamou v českých časopisech, takže jim není třeba
věnovat více prostoru.

Úprava product placementu.
Implementací Směrnice o audiovizuálních službách bude product
placement ve Francii za určitých podmínek povolen, nicméně do té
doby je product placement ve Francii jako v jedné z mála evropských
zemí výslovně zakázán, a sice článkem 9 dekretu z 27. března 1992.

354
355

Cass. com., 16. červenec 1973: D. 1973, str. 587.
CA Paris, 4. senát, 16. září 1980, nepublikovaný.
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Product placement je definován jako „slovní nebo vizuální prezentace
zboží nebo služeb, a to jménem, značkou nebo aktivitami výrobce
zboží nebo poskytovatele služeb v televizních programech, pokud jde
o prezentaci za reklamním účelem“. Tato úprava navíc nevyžaduje
prokázání úplaty nebo dokonce úmyslu propagovat umístěný
výrobek. Francouzské právo tak vychází z principu objektivní
odpovědnosti za product placement. Provozovatel televizního
vysílání tak mohl být potrestáno i za náhodný záběr na výrobek,
z kterého neměl žádný prospěch.356 Tak například ode dne účinnosti
dekretu z 27. března 1992 do 31. března 1998 CSA rozhodla o
dvanácti porušeních a ve třech případech uložila sankce.357 Tak byli
sankcionováni výrobci hudebních nástrojů, kteří pro natáčení
hudebních pořadů zdarma poskytli své hudební nástroje, výměnou za
to, že se na obrazovce během vysílání objeví jejich značka nebo
logo358
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Kapitola V.
Závěr k části o francouzské právní úpravě
Důkladné studium regulace reklamy francouzským právem je
přínosné zejména díky její právní kontinuitě a díky bohaté judikatuře
francouzských soudů, která se vyvíjela po desetiletí, a postupně
vyplnila řadu bílých míst v právní regulaci. Tato bílá místa však v
judikatuře českých soudů dosud přetrvávají. Důležitý je i fakt, že
francouzské soudy i státní orgány tradičně přistupovaly ke
spotřebiteli značně ochranářsky, takže velmi přísně postihovaly celou
škálu nekalých jednání vůči spotřebiteli, která nemusí česká právní
věda ani praxe vůbec za nekalá považovat. Právě řečené se ovšem
týká pouze klamavé a srovnávací reklamy. Naproti tomu i ve Francii
existuje relativně málo judikatury týkající se skryté reklamy. Není to
však způsobeno malou aktivitou soudů a státních orgánů, ale zejména
specifikem francouzské žurnalistiky – neexistencí bulvárních deníků
a formátem seriozních deníků, které nejsou na umisťování skryté
reklamy vhodné.

Při dalším výzkumu francouzské úpravy reklamy bude zajisté
zajímavé sledovat, jakým způsobem bude v judikatuře francouzských
soudů chápán moderní průměrný spotřebitel, tedy spotřebitel, který je
pozornější a schopnější než spotřebitel, jak ho Francouzi tradičně
chápali.

259

Závěr disertační práce
Tato práce má zejména za cíl obohatit doposud ne příliš početnou
odbornou literaturu ke studovanému tématu a přispět k debatě o
možné rekodifikaci českého reklamního práva. Tato rekodifikace se
jeví být nutná ve světle pokračující a prohlubující se harmonizaci
práva ochrany spotřebitele právem EU a často neúplné nebo nedbalé
implementace těchto úprav do českého právního řádu.

Prvním problémem, s kterým by se zákonodárce (ale i právní věda)
musela utkat je prohlubující se rozdíl mezi úpravou reklamy ve
vztahu ke spotřebiteli a ve vztahu mezi dvěma soutěžiteli. Komplexní
sjednocení právní úpravy reklamy se jeví být neúčelné a českou
právní vědou není připouštěno. V této práci jsem tedy navrhl
sjednocení alespoň veřejnoprávní úpravy reklamy ve vztahu ke
spotřebiteli po vzoru francouzského Spotřebitelského zákona (Code
de la consommation). Takto by bylo možné zrušit Zákon o regulaci
reklamy a výrazně zmírnit stav rozdrobenosti právní úpravy reklamy
v českém právním řádu. Zabýval jsem se i možností sloučit všechny
zkoumané reklamní podstaty do jedné sběrné podstaty „nekalé
reklamy“ po vzoru Evy Večerkové, která však tuto změnu navrhla
ještě v době před implementací Směrnice o nekalých obchodních
praktikách, kdy byla klíčová úprava reklamy uvedena v obchodním
zákoníku.

Tato práce byla dokončena v době, kdy byla implementace Směrnice
o nekalých obchodních praktikách do českého právního řádu již
dokončena, nicméně dosud nebyla dostatečně popsána. Přínosným by
tedy mohla být část této práce využívající zahraničních monografií,
jak jsem ji zpracoval během nezávislého výzkumu na Evropském
univerzitním institutu ve Florencii.
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Během studijního pobytu na Remešské univerzitě jsem potom
zpracoval část práce týkající se francouzské právní úpravy. Tato část
může sloužit jednak jako inspirace pro případnou rekodifikaci
reklamního práva do jedné veřejnoprávní normy, jednak je přínosná
díky zpracované bohaté judikatuře francouzských soudů, která může
přispět i k pochopení a bližší profilaci zkoumaných institutů
v českém právním prostředí.

Co se týká části práce věnované tuzemské úpravy zkoumaných typů
reklam, jako přínosnou považuji zejména část týkající se skryté
reklamy. Akademický výzkum této oblasti ustrnul v devadesátých
letech minulého století a do dnešního dne nevzal na vědomí nová
média a jejich prostřednictvím nové formy marketingu, které se mají
podřadit mezi praktiky skryté reklamy. Zejména se to týká na
virálního marketingu, guerilla marketingu a skryté reklamy na
internetu. Poměrně velký prostor jsem však věnoval i empirickému
výzkumu tradiční formy skryté reklamy – tedy skryté reklamy
v denících a časopisech. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že na
stránkách

deníků

a

zejména

časopisů

je

skrytá

reklama

všudypřítomná, i když porovnáním v čase se zdá, že její používání
ustupuje (ve prospěch nových médií). K potírání skryté reklamy by
mohl mimo jiné přispět i můj návrh definice reklamy na objektivním
principu,

tedy

bez

nutnosti

dokazovat

propagační

úmysl

komunikátora.

Další výzkum v této oblasti by se měl zaměřit zejména právě na nové
reklamní techniky a nová média Domnívám se dále, že právní věda
musí úzce spolupracovat s marketingovými vědami, a to zejména za
účelem obohacení studia právních aspektů reklamy o prvek
psychologický a o prvek manipulace. Řada reklamních technik
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popsaných v této práci jsou již popsány v odborné marketingové
literatuře, zatímco právnická literatura je prozatím ignoruje.
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