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ÚVOD 

Srovnávací reklama je v českém právním řádu relativně novým institutem. 

Vývoj její právní úpravy probíhal v předcházejících dvou dekádách směrem 

od počátečního v zásadě absolutního zákazu jako nekalosoutěžního jednání 

až k současnému stavu, jenž byl nastolen novelou (zákon č. 370/2000 Sb., dále jen 

„harmonizační novela“) obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) vynucenou evropskou směrnicí, 

která považuje srovnávací reklamu kumulativně splňující všechny taxativně stanovené 

podmínky za přípustnou a snad i žádoucí formou hospodářské soutěže. 

 Před více než dvaceti lety reklama náhle vtrhla vší silou do našich životů 

a domácností a její invaze si vynutila i právní regulaci tohoto bouřlivě se rozvíjejícího 

oboru lidské činnosti. Od té doby uběhlo mnoho let a reklama prošla dynamickým 

vývojem následována vývojem své právní úpravy.  

 Dnes je reklama všudypřítomná a v podstatě není možné se jí vyhnout. 

Považujeme ji za běžnou součást života a často ji ani nevnímáme. Srovnávací reklama 

však dodnes vzbuzuje určitou ostražitost a nedůvěru nejen u jejích adresátů, ale i u lidí, 

kteří se reklamou zabývají profesionálně. Skutečnost, že po celá devadesátá léta byla 

srovnávací reklama kvalifikována jako forma nekalé soutěže, zřejmě způsobila, že je 

stále považována za něco podezřelého a neférového, bez ohledu na současnou vstřícnou 

právní úpravu. 

 Cílem mé práce je proto analyzovat současnou právní úpravu srovnávací 

reklamy v České republice s ohledem na její úplnou úpravu v komunitárním právu 

a pokusit se ozřejmit historické důvody poněkud rezervovaného postoje ke srovnávací 

reklamě, který je jak u laické, tak odborné veřejnosti dodnes patrný. Dále se pokusím 

shrnout judikaturu Evropského soudního dvora týkající se srovnávací reklamy, neboť 

relevantní domácí judikatura není zatím k dispozici. Zároveň lze předpokládat, že již 

poměrně bohatá judikatura Evropského soudního dvora týkající se této oblasti bude mít 

vliv na pozdější rozhodovací praxi našich soudů při posuzování přípustnosti srovnávací 

reklamy.    
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Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Z hlediska právní vědy je srovnávací 

reklama právním institutem patřícím do oboru práva hospodářské soutěže. Proto 

se první dvě kapitoly práce ve stručnosti zabývají obecnou charakteristikou pojmů 

hospodářská soutěž a nekalá soutěž. Třetí kapitola se věnuje reklamě obecně. 

 Čtvrtá a pátá kapitola tvoří jádro práce, neboť jsou věnovány srovnávací reklamě 

jako takové a její právní úpravě v České republice. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány 

varianty postojů právních řádů ke srovnávací reklamě a uvedeny jednotlivé druhy 

srovnávací reklamy. Větší část této kapitoly se věnuje vývoji právní úpravy nekalé 

soutěže, respektive nekalé reklamy, neboť až do roku 2001 vlastní právní úprava 

srovnávací reklamy neexistovala a tato byla obvykle kvalifikována právě jako 

nekalosoutěžní jednání. Pátá kapitola se pak věnuje pozitivní úpravě srovnávací 

reklamy zejména v obchodním zákoníku a okrajově též v předpisech veřejnoprávních. 

 Šestá kapitola je věnována komunitární úpravě srovnávací reklamy a judikatuře 

Evropského soudního dvora. Sedmá kapitola se pak velmi stručně věnuje prostředkům 

ochrany proti nepřípustné srovnávací reklamě. 
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1 HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

 „Jestliže právo hodlá ovlivňovat lidské chování, měli by se ti, kdo právo tvoří 

a kdo jej uskutečňují, důkladně zajímat o zákonitosti tohoto chování.“1 

 Jednou z těchto zákonitostí lidského chování je soutěživost. Je jedním 

ze základních motivů aktivity všech živočichů včetně člověka, který je nezbytný 

k biologickému přežití jednotlivce i druhu. Lidská soutěživost je však vedle instinktivní 

biologické složky tvořena též složkou kulturní2, tedy uvědomělou, naučenou, bez níž 

si nelze představit rozvoj lidské civilizace. Existence kulturní složky umožňuje soutěž 

v lidské společnosti do jisté míry regulovat, vzhledem k biologickému charakteru tohoto 

jevu však nelze soutěž zcela potlačit. 

Jednou z oblastí, ve kterých se lidská soutěživost naplno projevuje, a která by 

bez přirozené lidské soutěživosti zcela jistě neprosperovala, je hospodářství.  „Ať máme 

jakkoli kritický názor na současné hospodářské soutěžení a jeho průvodní jevy, 

nemůžeme popřít jeden z jeho kladných důsledků. Rozvíjí totiž produktivní síly 

společnosti, stimuluje onu vlastnost, kterou bychom mohli nazvat „inovační pílí“.3 

 Hospodářská soutěž existuje jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. 

Soutěž na straně poptávky je v zásadě nežádoucí, neboť znamená deficit na straně 

nabídky. Naopak soutěž na straně nabídky je žádoucí, neboť vytváří tlak na zefektivnění 

výroby, racionalizaci obchodu, pokles cen. Spolu s těmito pozitivy však přináší i určitá 

negativa, kterými jsou zejména snaha soutěž vůbec vyloučit nebo alespoň omezit, snaha 

získat zákazníky levnými, ale nekvalitními produkty a snaha vypořádat se s konkurenty 

nekalými praktikami, které deformují pravidla fair play v hospodářské soutěži a tím 

jdou proti ní.4  

 Zákonná definice hospodářské soutěže neexistuje. Z ustanovení § 41 ObchZ lze 

vyrozumět, že hospodářská soutěž spočívá v rozvíjení soutěžní činnosti v zájmu 

                                                 
1 HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno : Masarykova univerzita, 2000,  s. 23. 
2 Slovo kulturní je zde použito v globálním antropologickém pojetí, tedy ve smyslu kultury jako třídy 
metabiologických prostředků a mechanismů specificky lidské adaptace k vnějšímu prostředí. 
3 HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno : Masarykova univerzita, 2000,  s. 23. 
4 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část.  Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 283 – 284. 
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dosažení hospodářského prospěchu. Právní věda i praxe se v zásadě spokojují 

s ekonomickým pojetím hospodářské soutěže a nevytvářejí vlastní zvláštní definice. 

 Právo hospodářské soutěže patří do odvětví práva obchodního. Byť hospodářská 

soutěž probíhá na „volném trhu“, zdaleka dnes není zcela v rukou pouze ekonomické 

regulace tržních vztahů, nýbrž je podrobena také regulaci právní. 

 Úkolem právní regulace je chránit pozitivní funkce hospodářské soutěže. 

To se děje ve dvou směrech. Jednak bráněním omezování soutěže jako takové a jednak 

zákazem nekalých soutěžních jednání., tedy takových jednáních, která soutěž 

neomezují, ale deformují. Z tohoto hlediska se právo hospodářské soutěže dělí do dvou 

oblastí: na právo proti omezování soutěže (kartelové právo) a právo proti nekalé soutěži 

(právo nekalé soutěže). 

 Zvláštností soutěžního práva je, že pro něj neplatí obecný právní princip 

neminem ledere (nikomu neškodit), který je jinak smyslem jakékoli právní úpravy. 

Pokud by totiž právní regulace hospodářské soutěže chtěla důsledně uplatnit tento 

princip, musela by konkurenci zcela zakázat.5    

 Problematika přípustnosti reklamy obecně a tedy i reklamy srovnávací se řadí 

do oboru práva proti nekalé soutěži. Tato část práva hospodářské soutěže, nás bude tedy 

nadále zajímat.  

  

                                                 
5 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část.  Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 285. 
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2 NEKALÁ SOUTĚŽ 

Nekalásoutěžní jednání je právní delikt, jehož následkem není likvidace 

konkurence, ale její zneužití prostřednictvím deformace soutěžních pravidel, s cílem 

poškodit soutěžitele nedovoleným způsobem. Hlavním objektem ochrany 

nekalosoutěžního práva je čistota soutěže a soutěžitel. O spotřebitele se nekalosoutěžní 

právo původně vůbec nezajímalo, dnes však k zájmům spotřebitelů přihlíží a poskytuje 

jim (byť v omezené míře) možnost nekalosoutěžní delikty napadat právními prostředky6 

(málokdy toho však spotřebitelé využívají). 

Právní úpravu nekalé soutěže obsahuje obchodní zákoník ve II. dílu hlavy páté 

v § 44 až 55. Této úpravě předchází díl I., ve kterém jsou tři obecná ustanovení o účasti 

v hospodářské soutěži. Ve III. dílu hlavy páté jsou upraveny právní prostředky ochrany 

proti nekalé soutěži. 

Vlastní úpravu nekalé soutěže tvoří tzv. generální klauzule (§ 44 odst. 1 ObchZ) 

a demonstrativní výčet typických skutkových podstat nekalé soutěže (§ 44 odst. 2 

ObchZ). 

 

2.1 Generální klauzule nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 ObchZ) 

V generální klauzuli je definována nekalá soutěž a je zde vysloven její 

kategorický zákaz. „ Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo 

v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé 

přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá 

soutěž se zakazuje.“7 

Má-li být určité jednání kvalifikováno jako nekalá soutěž, musí kumulativně 

splnit všechny tři definiční znaky formulované v generální klauzuli. Musí to jednak být 

                                                 
6 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 295. 
7 Viz § 44 odst. 1 ObchZ. 
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jednání v hospodářské soutěži8, zároveň musí být takové jednání v rozporu s dobrými 

mravy soutěže9 a současně musí být způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo 

spotřebitelům10. Teprve jsou-li všechny tyto tři podmínky splněny, jedná se 

o nekalosoutěžní jednání podle § 44 odst. 1 ObchZ. 

 

2.2 Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže (§ 44 odst. 2 ObchZ) 

V tomto odstavci jsou uvedeny některé zvláštní skutkové podstaty jednání 

zakládajících nekalou soutěž. Výčet je demonstrativní a zdaleka ne vyčerpávající.11 

Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména:  

a) klamavá reklama,  

b) klamavé označování zboží a služeb,  

c) vyvolávání nebezpečí záměny,  

d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,  

e) podplácení,  

f) zlehčování,  

g) srovnávací reklama,  

h) porušování obchodního tajemství,  

i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. 

                                                 
8 Například spotřebitelské testy prováděné různými sdruženími spotřebitelů či odbornými časopisy nejsou 
srovnávací reklamou, byť v nich užitá srovnání splňují všechny zákonné podmínky srovnávací reklamy. 
Nesplňují totiž požadavek, že musí jít o srovnání v rámci hospodářské soutěže. Takový test nelze 
posuzovat z hlediska přípustnosti srovnávací reklamy ani z hlediska nekalé soutěže. 
9 Pojem dobré mravy soutěže je pojem mimoprávní, nelze jej komplexně definovat a připouští poměrně 
pružný výklad. Musí jit o porušení dobrých mravů soutěže, nikoli dobrých mravů obecně, neboť se má za 
to, že v hospodářské soutěži platí poněkud jiná etická pravidla než mimo ni.   
10 Nekalá soutěž je ohrožovací delikt. Stačí tedy, pokud je dané jednání způsobilé přivodit újmu, není 
nutné, aby k újmě došlo. 
11 MUNKOVÁ, Jindřiška. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008,     
s. 49. 
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 Ustanovení § 45 ObchZ a následujících blíže upravují vyjmenované nejtypičtější 

skutkové podstaty nekalé soutěže. Jedním z ustanovení je i § 50a ObchZ, v němž je 

upravena srovnávací reklama, která je ovšem za podmínek stanovených v § 50a odst. 2 

ObchZ přípustná a není tedy skutkovou podstatou nekalé soutěže. Zařazení srovnávací 

reklamy obecně do demonstrativního výčtu typických skutkových podstat nekalé 

soutěže v § 44 odst. 2 ObchZ má pak za následek interpretační problémy a rozcházející 

se názory na otázku, zda je srovnávací reklama a piori zakázaná a pouze při splnění 

podmínek § 50a odst. 2 ObchZ je přípustná, nebo zda je srovnávací reklama obecně 

přípustná a teprve pokud nesplňuje podmínky § 50a odst. 2 ObchZ stává se z ní 

nekalosoutěžní jednání.12  

 Ustanovení o nekalé soutěži obecně je relevantní pro srovnávací reklamu také 

z toho důvodu, že do roku 2001, tedy před účinností harmonizační novely ObchZ, která 

přinesla do tohoto předpisu vlastní úpravu srovnávací reklamy, se případy srovnávací 

reklamy posuzovaly stejně jako v prvorepublikové úpravě podle generální klauzule 

nebo jiných skutkových podstat (klamavá reklama, zlehčování či další) nekalé 

soutěže.13    

 

 

  

                                                 
12 Podrobněji viz s. 30 – 31 této práce.  
13 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 
270. 



8 
 

3 REKLAMA 
 

3.1 Pojem  

 „Reklama je stará jako sama civilizace a obchod. Byla vždy nezbytná k tomu, 

aby se kupující a prodávající dostali do kontaktu. V průběhu staletí se pouze měnil 

stupeň sofistikovanosti funkce reklamy.“14  

Vývoj reklamní praxe natolik předbíhá teorii, že i lidé, kteří se reklamou 

profesionálně zabývají, dokážou jen těžko určit charakter a hranice své profese. 

Slovo reklama je odvozeno z francouzského substantiva la réclame (reklama, 

inzerát, živé záhlaví)15, které je odvozeno ze slovesa réclamer (žádat, požadovat, 

vyžadovat, vymáhat)16. Francouzské réclamer je pak odvozeno z latinského reclamare 

(znovu volat). 

 

3.2 Definice reklamy  

Definovat tak obsahově bohatý pojem jako je reklama, není jednoduché. Svědčí 

o tom i množství definic, které lze v odborné literatuře nalézt a které s ohledem na vědní 

obor, ve kterém byly vytvořeny, akcentují různé definiční znaky. „Každý ví, co to slovo 

znamená, ale nikdo to nedokáže popsat - to je základní obtíž při definování pojmu 

„reklama“. Reklama totiž na sebe dokáže vzít nekonečné množství podob.“17 

 

                                                 
14 RUSSELL, J. Thomas; LANE, W. Ronald. Klepner´s Advertising Procedure. New Jersey : Prentice 
Hall, Englewood Cliffs, 1989, s. 2. 
15 LYER, Stanislav. Francouzsko-český slovník. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1972,    
s. 583. 
16 Tamtéž  s. 583. 
17 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha : Linde, 2007, s. 74. 
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3.2.1 Mimoprávní definice reklamy 

Popisná definice reklamy je v Ottově slovníku naučném, který říká, že reklama 

je „veřejné vychvalování předmětů obchodních, uměleckých a podobně, jež se děje 

prospekty, plakáty, obchodními štíty, vyvolavači, nosiči návěští atd., zvláště pak 

časopisy.“18 

Modernější česká encyklopedie Universum (vydaná s použitím německých 

podkladů) uvádí, že reklama je „soubor všech opatření, jež mají způsobit u jednotlivé 

osoby (cílená reklama) nebo u skupin osob (masová reklama) určité chování. Jde 

o placenou formu neosobní prezentace výroků, služeb nebo myšlenek.“19 

Slovník cizích slov pak uvádí, že reklama je pojem ekonomický a je to „placená 

forma neosobní, masové propagace výrobku, služby nebo společnosti se záměrem 

ovlivnit chování spotřebitele ve vztahu k ní“.20 

O definici reklamy se samozřejmě pokoušejí i učebnice a odborné publikace 

z oblasti marketingu, například: „Reklama je sdělení, placené známým sponzorem 

a předávané prostřednictvím nějakého média masové komunikace. Reklama je 

přesvědčující komunikace. Není neutrální, nezaujatá.“21  

Z uvedených definic, bez ohledu na jejich rozmanitost, vyplývá, že obecně lze 

identifikovat dva základní přístupy k definování reklamy. První přístup akcentuje 

hledisko marketingu, tedy funkci reklamy jako nástroje k urychlení pohybu zboží 

a služeb od výrobce ke spotřebiteli, druhý pak hledisko komunikace, tedy funkci 

reklamy, která spočívá v přenosu informace od inzerenta ke spotřebiteli prostřednictvím 

reklamního sdělení zprostředkovaného masmédii, s cílem změnit nebo upevnit vztah 

spotřebitele k nabízenému zboží nebo službě. Obecně jsou tedy reklamě přisuzovány 

dvě funkce: přesvědčovací a informační.  

 

                                                 
18 Ottův slovník naučný : Díl dvacátý prvý. Praha : Argo a nakladatelství Ladislav Horáček, 2000, s. 456. 
19Universum. Praha : Euromedia Group, k. s. – Odeon, 2001, s. 82. 
20 Nový slovník cizích slov pro 21. století. Praha : Nakladatelství Plot, 2008, s. 292. 
21 RUSSELL, J. Thomas; LANE, W. Ronald. Klepner´s Advertising Procedure. New Jersey : Prentice 
Hall, Englewood Cliffs, 1989, s. 21. 
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Novaková a Jandová uvádějí tři „základní definiční znaky reklamy:                   

a) jde o přesvědčovací proces s cílem nejen upozornit uživatele reklamy na určité zboží 

nebo službu, ale přesvědčit ho, že předložená nabídka je pro něho výhodná a že by ji 

měl akceptovat (informační funkce); b) smysl, účelnost reklamy, spočívající v hledání 

uživatelů zboží, služeb a jiných výkonů či hodnot; c) působení reklamy se děje 

prostřednictvím komunikačních médií, smyslem reklamy tedy je přesvědčovat, 

informovat, prodávat.“22 Někteří autoři pak za další definiční znak reklamy považují její 

úplatnost. 

Po prostudování všech pramenů, které jsem měla k dispozici, se domnívám, že 

reklama by se dala definovat jako jakékoli sdělení (komunikace) podnikatelského 

subjektu, zejména prostřednictvím prostředků masové komunikace ale i jiným 

způsobem23, jehož cílem je: 1. informovat potenciálního spotřebitele (zákazníka) o 

existenci zboží a služby a 2. přesvědčit spotřebitele o jeho výhodnosti a potřebnosti tak, 

aby si konkrétní zboží nebo službu koupil; a jehož důsledkem je získání prospěchu 

podnikatele. Úplatnost nepovažuji za nezbytný definiční znak reklamy, neboť si lze 

představit i reklamu bezúplatnou, která není podmíněna bezprostřední úplatou, ale 

například nějakým budoucím prospěchem. 

 

3.2.2 Právní definice reklamy 

Pro naše účely nejrelevantnější jsou legální definice reklamy, které obsahuje 

několik právních předpisů. 

Nejobsáhleji definuje reklamu zákon o reklamě zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen „zákon o reklamě“), 

který uvádí, že „reklamou se rozumí 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, 

                                                 
22 NOVAKOVÁ, Eva; JANDOVÁ, Venuše. Reklama a její regulace. Praha : Linde, 2006, s. 14. 
23 Lze si představit, že lze místo vhazování letáčků do schránky je možné poslat člověka, aby šel dům 
od domu a sděloval ono sdělení osobně. 



11 
 

prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci 

ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak“24. 

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání“) definuje reklamu jako „jakékoliv veřejné 

oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní 

propagace provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu 

výrobků nebo služeb, včetně nemovitého majetku, práv a závazků“25.  

Obchodní zákoník definici reklamy jako takové neobsahuje, lze ji nicméně 

dovodit z ustanovení o klamavé reklamě,26 ze kterého vyplývá, že reklamou je šíření 

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

údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, 

fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem. 

Pojem reklama používají i některé další právní předpisy jako například zákon 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) 

nebo zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o ochranných známkách“), definici však neuvádějí. 

 

3.2.3 Definice reklamy podle etického kodexu 

Velmi komplexně definuje reklamu Kodex reklamy, vytvořený Radou pro 

reklamu, která byla založena v roce 1994 zadavateli, agenturami a médii jako 

organizace pro samoregulaci reklamy.  

„Pro účely Kodexu se reklamou rozumí 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 

                                                 
24 Ustanovení § 1 odst. 2 ZOR. 
25 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. l ZPRTV. 
26 Ustanovení § 45 odst. 1 a 2 ObchZ 
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službách (dále jen „produkt“) 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.“27 

 

3.2.4 Definice reklamy ve směrnicích ES 

 Z členství v Evropské unii vyplývá mimo jiné povinnost harmonizovat 

vnitrostátní právní řád s textem směrnic ES.  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/114/ES ze dne 12. prosince 

2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění) v čl. 2 odst. 1 definuje 

reklamu jako „každé předvedení související s obchodem, živností, řemeslem nebo 

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

včetně nemovitostí, práv a závazků“. Je zřejmé, že výše uvedená definice reklamy 

v ustanovení § 1 odst. 1 ZOR vychází z citované definice ve směrnici. 

 Definici televizní reklamy obsahuje směrnice č. 89/552/EHS ve znění směrnice 

č. 97/36/ES. Podle čl. 1 písm. c) je televizní reklama „jakákoli podoba televizního 

oznámení veřejného nebo soukromého podniku za úplatu nebo obdobnou protihodnotu 

nebo vysílání pro vlastní reklamu v rámci jeho obchodní, průmyslové, řemeslné činnosti 

nebo činnosti svobodného povolání, s cílem podpořit poskytnutí zboží nebo služeb 

za úplatu, včetně nemovitého majetku, práv a povinností“. 

 

  

                                                 
27 Kodex reklamy, Praha 2009. 
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4 SROVNÁVACÍ REKLAMA  

Srovnávací reklama je taková reklama, „ která výslovně nebo i nepřímo 

identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem.“28 

Je to většinou taková reklama, ve které jeden soutěžitel ke zlepšení svého postavení 

na trhu využívá srovnání svého zboží, služeb, své pověsti a podobně se zbožím 

či službami soutěžitele jiného za předpokladu, že je tento druhý soutěžitel nebo jeho 

zboží či služby přímo či nepřímo identifikován.29  

 

4.1 Vztah právních řádů ke srovnávací reklamě 

Právní řády jednotlivých států zaujímají k přípustnosti srovnávací reklamy různá 

stanoviska. Dala by se s jistou dávkou schematismu rozdělit následujícím způsobem:30 

a) Liberální postoj ke srovnávací reklamě akcentuje informační funkci reklamy. 

Reklama má poskytnou spotřebitelům co nejširší informace o nabízených 

výrobcích a službách a k nim patří i srovnání s tím, co nabízí konkurence. 

b) Záporný vztah ke srovnávací reklamě vychází z premisy, že srovnání provádí 

jeden ze soutěžitelů, není tedy objektivní a vždy vychází ve prospěch tohoto 

soutěžitele. Tím dochází k porušení tradiční právní zásady nemo iudex in re 

sua (nikdo by neměl být soudcem ve své věci).  

c) Rezervovaný postoj ke srovnávací reklamě je jakousi zlatou střední cestou, 

která se snaží využít přednosti obou krajních modelů a vyhnout se jejich 

negativům. 

 

                                                 
28 Viz § 50a odst. 1 ObchZ. 
29 Jak bude dále uvedeno, jediným definičním znakem srovnávací reklamy je dle ObchZ i směrnice o 
klamavé a srovnávací reklamě identifikace konkurenčního soutěžitele. Zda reklama obsahuje srovnání, 
není tedy relevantní, nicméně přítomnost nějaké formy srovnání bývá ve srovnávací reklamě v praxi 
téměř pravidlem. 
30 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 363. 
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Jak liberální, tak negativní přístup je určitým koncepčním schématem a jako 

takový nebyl a není nikde uplatňován ve své čisté podobě.  Pokud se týká evropského 

prostoru, existovaly a v praxi stále existují v přístupu ke srovnávací reklamě velké 

rozdíly. Srovnávací reklama, která byla ve Velké Británii shledána zcela bezvadnou31, 

by byla v některých jiných evropských zemích jednoznačně posouzena jako nekalá 

soutěž a rovněž veřejností by byla vnímána jako neférová. Tato skutečnost způsobovala 

v dnešní době elektronických médií na společném evropském trhu mnoho problémů. 

Vzhledem k různorodosti národních právních úprav v oblasti srovnávací reklamy 

nebylo možné v reklamním průmyslu využít jednotného trhu bez hranic a rozdíly 

v úpravě srovnávací (ale i klamavé) reklamy nahradily zrušené celní a jiné bariéry 

na evropském vnitřním trhu.  

 Překonat toto omezení bylo cílem evropské směrnice č. 97/55/ES, která doplnila 

předchozí směrnici č. 84/450/EHS o klamavé reklamě o problematiku srovnávací 

reklamy. Vzhledem k velkým rozdílům v pohledu na srovnávací reklamu, trvalo 

projednávání této směrnice, jejímž cílem bylo stanovit podmínky, za nichž je srovnávací 

reklama dovolena, poměrně dlouho.  

 

4.2 Druhy srovnávací reklamy 

 Srovnávací reklama se v praxi vyskytuje v mnoha podobách. Podle vztahu 

ke konkurenčním výrobkům a výrobcům bývá v teorii tříděna následujícím způsobem:32   

a) kritizující srovnávací reklama poukazuje na výhodnější parametry vlastních 

výrobků proti výrobkům konkurenta. Kritizující reklama může být pozitivní – 

v tomto případě je důraz kladen na vyzdvižení vlastních výrobků, nebo naopak 

negativní, kdy je dán důraz na skutečnost, že konkurent, jeho výrobek či služba 

je horší, méně kvalitní. Reklama obsahující takovéto srovnání je za předpokladu, 
                                                 
31 Srovnávací reklama má v Anglii bohatou tradici. Srovnávací reklamu, ve které aerolinie Ryanair 
nadepsaly tabulku, ve které srovnávaly ceny svých letenek s cenami British Airvays do různých destinací, 
sloganem Expensive ba----ds (bastards), zhodnotil britský soud jako právně zcela perfektní, když 
konstatoval, že reklama je prostě vyvoláváním na trhu a nelze na ni klást nějaká vyšší měřítka. Zároveň 
uvedl, že jsou-li ceny skutečně tak rozdílné, je naznačené hanlivé označení konkurenta docela výstižné. 
32 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva :  
Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 361. 
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že splní všechny zákonem dané podmínky, přípustná, nebude tedy 

nekalosoutěžním jednáním; 

b) opěrná srovnávací reklama je používána nejčastěji soutěžiteli, kteří vstupují 

na trh nově a chtějí se prosadit proti již zavedeným konkurentům a jejich 

výrobkům. Tyto jim pak slouží jako referenční vzorek pro výrobky nové, kterým 

jsou připisovány stejné nebo ještě lepší vlastnosti. Cílem takového srovnání je 

„svést se“ na renomé zavedeného soutěžitele, což bylo klasifikováno jako 

nekalosoutěžní jednání, parazitování na pověsti;33 

c) osobní srovnávací reklama si všímá některých vlastností a charakteristik jiných 

soutěžitelů (například získané kvalifikace, rasy, náboženství) nebo jejich 

podniků (například podnikových tradic) a srovnává s nimi. 

Se srovnávací reklamou souvisí superlativní reklama. Je to zvláštní druh reklamy, 

která obsahuje jakési srovnání, ovšem nenaplňuje zákonné definiční znaky srovnávací 

reklamy. Je to reklama, která pracuje s metodou reklamního přehánění a nadsázky 

(např. tvrzení „nejlepší ze všech“) Spotřebitel zásadně nechápe takovou reklamu jako 

srovnávací. Pokud ovšem reklama operuje s objektivně přezkoumatelnými údaji, pak je 

třeba, aby tyto údaje odpovídaly skutečnosti a dalším požadavkům na reklamní 

srovnání.34 

Některé typy reklamy, přestože obsahují určitý způsob srovnání, nelze považovat 

za srovnávací reklamu, neboť v nich není srovnáváno s konkurenčním soutěžitelem 

či jeho výrobky. Patří sem zejména následující typy srovnání: 

- systémové srovnávání - takové, ve kterém jsou přednosti nových a dokonalejších 

výrobků prezentovány ve srovnání s produkty již zavedenými. Jde zejména 

o poukázání na technologické vylepšení výrobku, aniž jsou konkurenční 

výrobky či výrobci nutně identifikování;35 

                                                 
33 ŠTAJER, Libor. Strategie.cz [online]. 9. 11.2007 [cit. 2011-11-21]. Srovnávací reklama je sice 
přípustnou technikou, ale. Dostupné z WWW: <http://strategie.e15.cz/prilohy/marketing-
magazin/srovnavaci-reklama-je-sice-pripustnou-technikou-ale>. 
34 VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly), Brno: Masarykova univerzita, 2005, 
s. 258. 
35 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 363. 
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- vnitřní srovnání  - takové, při kterém jsou srovnávány rozdílné vlastnosti 

vlastních výrobků bez srovnávání s výrobky jiného soutěžitele. Nejčastěji jde  

o porovnání staršího výrobku nebo výrobku jiné kategorie s novým. Dochází tím 

k demonstraci pokroku a zlepšení daného soutěžitele;36 

- abstraktní srovnávání - ono velmi známé srovnávání vlastního výrobku 

s „běžným prostředkem“. Reklama obsahující takové srovnání není považována 

za srovnávací reklamu, vzhledem k absenci identifikace srovnávaného výrobku. 

Jiná situace nastane, pokud bude výrobek nějak nepřímo identifikován, 

například obalem typickým pro konkurenčního soutěžitele. V tomto případě již 

nepůjde o abstraktní srovnání, ale o srovnávací reklamu, která, aby byla 

přípustná, musí splňovat zákonem stanovené podmínky;  

Srovnání je klíčové také u spotřebitelských testů, které provádějí různá sdružení 

spotřebitelů či odborné časopisy. Byť takové srovnání splňuje všechny zákonné 

podmínky srovnávací reklamy, o takovou reklamu se nejedná, neboť není splněn znak 

nejpodstatnější, není to totiž srovnání v rámci hospodářské soutěže, nejde tedy 

o reklamu. Použije-li soutěžitel výsledky takového testu či ankety ve svém reklamním 

sdělení, pak se již o reklamu jednat bude. Pokud tak například jednostranně změní 

obsah ve svůj prospěch a uvede pouze výsledky, které jsou pro něho příznivé, dopouští 

se nekalosoutěžního jednání. 

Dalším zvláštním typem je srovnávací reklama odkazující na zvláštní      

nabídku (§ 50a odst. 3 ObchZ), která musí obsahovat jasné a jednoznačné datum, 

ke kterému nabídka končí, příp. uvést, že bude ukončena v závislosti na vyčerpání 

zásob. Také musí obsahovat datum, ke kterému nabídka začíná. Účelem tohoto 

ustanovení je zabránit klamání spotřebitelů pomocí různých zvláštních nabídek na trhu 

a současně má bránit i tomu, aby takovouto reklamou nebyla jakkoli snižována nabídka 

konkurenta, jenž podobnou zvláštní nabídku nemá.37 

 

                                                 
36 ŠTAJER, Libor. Strategie.cz [online]. 9.11.2007 [cit. 2011-11-21]. Srovnávací reklama je sice 
přípustnou technikou, ale. Dostupné z WWW: <http://strategie.e15.cz/prilohy/marketing-
magazin/srovnavaci-reklama-je-sice-pripustnou-technikou-ale>. 
37 Tamtéž. 
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4.3 Vývoj úpravy srovnávací reklamy v českém právním řádu 

 Pojem srovnávací reklama se do českého právního řádu dostal 

až s tzv. harmonizační novelou, účinnou od 1. ledna 2001. „Srovnávání určitých 

výkonů či výsledků lidské činnosti patří k samé podstatě jakéhokoliv soutěžení“38, 

a tak je zřejmé, že srovnávací reklama fakticky existuje jako jedna z nepřeberných 

forem reklamy již od jejího vzniku. Tak jako každá reklama i reklama srovnávací mohla 

vyústit v nekalou soutěž.  

Pro zhodnocení vývoje právní úpravy srovnávací reklamy bude proto relevantní 

i vývoj právní úpravy nekalé soutěže a reklamy obecně.  

  

4.3.1 Právní úprava před přijetím zákona o ochraně proti nekalé soutěži  

Snahy o určitou regulaci trhu, jehož součástí byla od počátku i reklama, 

se ojediněle objevují již od starověku.  

Ve středověku, pro který byla charakteristická monopolizovaná ekonomika 

založená na cechovním systému a silné specializaci, se regulace projevovala zejména 

prosazováním ochranářských pravidel dotýkajících se cechů. Přesto již v tomto období 

byla snaha zabraňovat protisoutěžním jednáním i jinak. Tak se jistá forma regulace 

soutěžních vztahů (zamezení šizení, podvádění apod.) objevuje ve středověkých 

městských právech.39 Dá se říci, že až do 19. století poptávka převyšovala nabídku. 

Bohatý byl ten, kdo měl zboží, a na trhu rozhodovala pouze poctivost zboží, tedy kvalita 

a množství. Těchto atributů trhu se také týkala právní regulace.  

 V 19. století dochází následkem průmyslového rozvoje a zvyšující se 

produktivity práce k tomu, že nabídka začíná převyšovat poptávku, a najednou nestačí 

mít kvalitní a poctivé zboží. „O úspěchu na trhu, a tedy o tom, kdo bude bohatý 

a šťastný, tak najednou nerozhoduje množství hmotných produktů, které někdo vlastní, 

                                                 
38 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 364. 
39 Tamtéž, s. 288. 



18 
 

ale naopak umění tyto produkty prodat.“40 Ruku v ruce s touto skutečností dochází 

k rychlému rozvoji reklamy a dalších forem marketingové komunikace. Hospodářská 

soutěž se stává dynamičtější a také agresivnější.  

 Protože se však 19. století neslo v duchu liberalismu, okruh soutěžních vztahů 

zůstával v souladu s ekonomicko-politickou doktrínou laissez faire, laissez passer 

dlouho mimo pozornost zákonodárců. 

 Na přelomu 19. a 20. století však začínalo být zřejmé, že svoboda soutěže má 

určité negativa, která se dotýkají i veřejných zájmů a která se ve svém důsledku obracejí 

proti hospodářské soutěži samé. Řada zemí na tuto situaci reagovala přijetím 

speciálního zákona postihujícího nekalou soutěž. 

 I na našem území se v této době „společnost i reklama samotná již potýkaly 

s problémem nekalé soutěže, jako často lživé či alespoň nepřesné a neúplné propagace 

vlastností výrobků a služeb.“41  Potřebný zákon proti nekalé soutěži byl v Rakousku 

sice připraven a projednán již v roce 1907, účinnosti však nenabyl. Do novel zákonů 

se ovšem už v této době promítala snaha o důslednější ovlivnění a kontrolu reklamy.42 

 

4.3.2 Zákon č. 111/1927 Sb. Z a n., o ochraně proti nekalé soutěži 

Po vzniku Československa začalo ministerstvo obchodu vypracovávat návrh, 

který by reguloval hospodářskou soutěž a tím splnil závazek přijatý přistoupením 

k Pařížské unijní úmluvě43. V roce 1923 byl vypracován návrh zákona, který byl 

po francouzském vzoru založen na principu tzv. výlučné generální klauzule zakazující 

                                                 
40 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha : Linde, 2007, s. 9. 
41 NOVAKOVÁ, Eva; JANDOVÁ, Venuše. Reklama a její regulace. Praha : Linde, 2006, s. 10. 
42 Například v roce 1852 zákonná regulace nevyžádaného podomního prodeje, v roce 1895 zákaz 
předstíraného výprodeje, nebo v roce 1896 zákaz klamání při prodeji potravin. 
43 Praktické problémy ochrany průmyslového vlastnictví přesahující rámec jednoho státu vyvolaly ve 
druhé polovině devatenáctého století nutnost jejich řešení na mezinárodní úrovni. Na základě několika 
kongresů se sešla roku 1883 Pařížská mezinárodní konference, v jejímž závěru byla schválena a 
podepsána Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (krátce zvaná Pařížská unijní úmluva). 
Smluvní státy Pařížské úmluvy tvoří tzv. Pařížskou unii. Československo k ní přistoupilo 5. října 1919. 
Druhý odstavec prvního článku Pařížské úmluvy vymezoval předmět ochrany a jako další úkol ochrany 
průmyslového vlastnictví (dříve ochrana živnostenského vlastnictví) stanovoval též potlačování nekalé 
soutěže. Z článků 10 - 19 pro Československo vyplývala povinnost zajistit účinnou ochranu proti nekalé 
soutěži příslušníkům unijních států. 
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soutěžní jednání v rozporu s dobrými mravy. Ten však nebyl přijat. Úspěšný byl naopak 

návrh vycházející z německého a rakouského vzoru. Šlo o tzv. smíšený princip, kde 

vedle jednotlivých kazuistických skutkových podstat stojí podpůrně  generální klauzule. 

Dne 15. července 1927 tak byl schválen zákon č. 111/1927 Sb. Z a n., 

o ochraně proti nekalé soutěži (dále jen „zákon o nekalé soutěži“), který měl sloužit 

k ochraně soutěžitelů v hospodářské soutěži a zároveň jím byl splněn závazek 

vyplývající z přistoupení k Pařížské unijní úmluvě.  

Zákon proti nekalé soutěži nabyl účinnosti dnem 28. ledna 1928. Je systematicky 

členěn do pěti hlav. První se týká ochrany soukromoprávní, druhá ochrany trestní, třetí 

obsahuje ustanovení správní, hlava čtvrtá obsahuje ustanovení všeobecná a hlava pátá 

ustanovení závěrečná. Zákon tedy upravoval vedle otázek nekalé soutěže, patřících 

do oblasti soukromého práva, z velké části i otázky nepřípustné soutěže, patřící 

do oblasti práva veřejného.44  

Těžištěm celého zákona byl § 1 ZPNS, kde je upravena generální klauzule, která 

je dodnes inspirací pro zákonodárce. Toto ustanovení mělo subsidiární charakter, mohlo 

být tedy použito vždy tehdy, nebylo-li možné použít na daný případ speciální 

ustanovení zákona. 

Nadčasovost takového konceptu spočívá v tom, že se norma vztahuje na všechny 

případy, které nejsou uvedeny v jednotlivých kazuistických skutkových podstatách 

nekalé soutěže, a to i na ty, které ještě ani nevznikly.  Kreativita soutěžitelů při jejich 

střetávání na trhu totiž nezná hranic a zakáže-li zákonodárce jednu formu 

nakalosoutěžního chování, soutěžitelé okamžitě přijdou s jinými rozmanitými formami 

nekalé soutěže.  „A tak se v roce 1927 objevuje geniální myšlenka: jestliže se neférové 

konkurenční praktiky stále mění, nechť si je průběžně definují sami konkurenti a nechť 

sami dokazují u soudu, že ta či ona metoda je právě v této chvíli a právě mezi těmito 

obchodníky považována za nemravnou“45  

Doktor Skála k tomu tehdy uvedl: „Případy, které bude lze pod ustanovení § 1 

zařaditi, jsou nesčetné a utvářením se nových forem hospodářského života bude jim 
                                                 
44 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha : Linde, 2007, s. 75 – 76. 
45 Tamtéž,  s. 14. 
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stále na počtu přibývati. V podstatě budou sem spadati tyto dvě velké skupiny jednání: 

I. jednání, jež svou povahou blíží se jednáním zahrnutým v některé speciální skutkové 

podstatě, II. jednání zcela zvláštního, samostatného charakteru.“46 

Nekalou soutěž zákon definoval a sankcionoval takto: „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.“ 

Zákon také definoval klamavou reklamu, a to následujícím způsobem: „kdo 

veřejně učiní nebo rozšiřuje o poměrech vlastního nebo cizího podniku údaje, které jsou 

způsobilé oklamati a zjednati tím podniku tomu na úkor jiných soutěžitelů přednost při 

soutěži, může býti žalován, aby se zdržel těchto údajů a odstranil závadný stav“. K tomu 

zákon dodává, že pokud byly údaje uveřejněny v rozšiřovaném tiskopise, „mohou býti 

žalováni o náhradu škody ti, kdož spolupůsobili při redakci, vydání, tisku nebo 

při obvyklém rozšiřování tiskopisu, jedině tehdy, věděli-li, že údaje jsou způsobilé 

oklamati a zjednati tím soutěžiteli přednost na úkor jiných soutěžitelů.“ 

Skutkovou podstatu srovnávací reklamy zákon o nekalé soutěži neobsahoval, 

nicméně pojem srovnávací reklama, respektive porovnávání v reklamě, byl tehdy znám 

z komentářů k zákonu, z odborné literatury i z prvorepublikových soudních 

rozhodnutí.47 Konkrétní případy nekalosoutěžní srovnávací reklamy byly posuzovány 

na základě § 1, tedy generální klauzule, nebo mohly naplňovat znaky různých 

skutkových podstat nekalé soutěže uvedených v zákoně o nekalé soutěži. Tehdejší 

soudy pro vedení konkurenčního boje pomocí srovnávací reklamy příliš pochopení 

neměly, a taková jednání byla často posuzována jako nekalá reklama, nebo zlehčování, 

případně také jako nesprávné označování původu zboží, zneužívání podnikových 

značek a zevnějších zařízení podniku.48 

                                                 
46 SKÁLA, K. Nekalá soutěž, C. 4. Příklady jednání podřaditelných pod § 1 zákona č. 111/1927. ASPI 
10+, interní číslo 65 (LIT).   
47 VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly., Brno: Masarykova univerzita, 2005, 
s. 257. 
48 Tamtéž,  s. 257. 
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O tom, že srovnávací reklamou se prvorepublikové soudy zabývaly a shledávaly 

ji povětšinou nepřípustnou bez ohledu na to, zda v ní uváděné údaje byly pravdivé, 

svědčí některé rozsudky Nejvyššího soudu Československé republiky. 

V rozsudku ve věci reklamy na dětský vozík Hiko49 se prvorepublikový 

Nejvyšší soud vyjádřil k přípustnosti nadsázky v reklamě, tedy k tzv. reklamě 

superlativní, která je za určitých okolností považována za druh reklamy srovnávací. 

Dětský vozík Hiko byl v reklamě prezentován jako "nejlepší výrobek v Československé 

republice", který jde "přede všemi" ("allen voran"). V těchto reklamních tvrzeních 

shledal Nejvyšší soud jen "přehnané vychvalování vlastního zboží, ničím nedoložené, 

jehož pravý smysl každý průměrný spotřebitel ihned vystihne a nedá se zlákati". Pro 

ilustraci postoje tehdejší judikatury ke srovnávací reklamě je významná skutečnost, že 

v tomto "vůdčím" rozsudku Nejvyšší soud uvedl, že je třeba rozlišovat mezi případy, 

kdy jsou reklamní tvrzení zcela povšechná, "nepřipouštějící srovnání s jinými výrobky", 

a případy, kdy soutěžitel své výkony nějakým způsobem vymezuje vůči jiným 

soutěžitelům, když uvádí, že "ovšem reklama nesmí se tak dalece dotýkati zájmů jiných 

soutěžitelů, by byli ohroženi ve vlastní soutěži".  

Později byly formulovány často citované právní věty: „Reklamě nelze ukládati 

takové meze, aby se vůbec stala nemožnou. Jest připustiti příkrasy a nadsázky, 

poněvadž by jinak každá reklama přestala býti působivou, zůstala by nepovšimnuta 

a nebyla by „reklamou.“50  

Prvorepublikový Nejvyšší soud se zabýval také v reklamě běžným používáním 

superlativů typu největší, první a podobných. Tyto superlativy nepovažoval za projev 

nadsázky, ale za faktické údaje, jejichž pravdivost mohla být předmětem dokazování.  

                                                 
49 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 12. února 1932, R I 1052/32, č. Vážného sbírky 11396/1932 
in MACEK, Jiří. Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. Vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2000, s. 345. 
50ČERMÁK, Karel. Pravniradce.ihned.cz [online]. 23.9.2009 [cit. 2011-11-23]. Česká právní úprava 
klamavé a srovnávací reklamy v kontextu komunitárního práva. Dostupné z WWW: 
<http://pravniradce.ihned.cz/c1-38392630-ceska-pravni-uprava-klamave-a-srovnavaci-reklamy-v-
kontextu-komunitarniho-prava>. 
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V případě podniku, který se prezentoval jako „největší… v Čs. republice“51, 

pak bylo na žalobci, „by tvrdil a dokázal skutečnosti, z nichž by bylo lze právem 

vyvozovati, že údaj žalovaného o rozsahu jeho podniku jako největšího 

v Československu jest nesprávný, že se neshoduje se skutečnými poměry“.  

V dalším případě52, kdy jeden ze dvou pohřebních ústavů působících v jednom 

městě žaloval jiný, aby se zdržel užívání označení „první“, byla žaloba zamítnuta poté, 

kdy žalovaný prokázal, že jeho pohřební ústav začal v daném městě opravdu působit 

jako první. Soud konstatoval, že: „Označení závodu jako „první“ jest nekalou reklamou, 

je-li způsobilé oklamati a zjednati tím podniku na úkor soutěžitele přednost při soutěži. 

Slovu „první“ jest přikládati význam jen časový, jde-li o pohřební ústav, a přicházejí-li 

v úvahu jen dva pohřební ústavy.“ 

K přípustnosti srovnávací reklamy Nejvyššího soud Československé republiky 

konstatoval53, že „ příčí se dobrým mravům soutěže, obírá-li se někdo bez zvláštního 

popudu a nejsa k tomu nucen zvláštními okolnostmi případu poměry jiného podnikatele 

tak, že zasahuje rušivě do jeho zájmů, a pokračuje-li v takovém jednání, i když byl 

na závadnost jeho upozorněn.“ V případu šlo o případ, kdy reklama na osobní auto Aero 

srovnávala v obecné rovině automobilovou dopravu s dopravou vlakem a tím 

přesvědčovala zákazníky o výhodách koupě automobilu.  

Tuto reklamu shledal Nejvyšší soud nepřípustnou, přestože srovnání cestování 

automobilem a cestování vlakem v první třídě je zcela určitě nadsázkou, kterou 

by zákazník měl být schopen odhalit.54   

                                                 
51 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 5. dubna 1932, Rv I 27/31, č. Vážného sbírky 11541/1932 in 
MACEK, Jiří. Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 
2000, s. 347. 
52 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 14. října 1932, Rv I 954/31, č. Vážného sbírky 11987/1932 in 
tamtéž, s. 352 – 354. 
53 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 17. prosince 1937, Rv I 1851/37, č. Vážného sbírky 
16579/1937 in tamtéž s. 432 – 433. 
54ČERMÁK, Karel. Pravniradce.ihned.cz [online]. 23.9.2009 [cit. 2011-11-23]. Česká právní úprava 
klamavé a srovnávací reklamy v kontextu komunitárního práva. Dostupné z WWW: 
<http://pravniradce.ihned.cz/c1-38392630-ceska-pravni-uprava-klamave-a-srovnavaci-reklamy-v-
kontextu-komunitarniho-prava>. 
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Shrneme-li postoj prvorepublikových soudů ke srovnávací reklamě, můžeme 

konstatovat, že s výjimkou superlativní reklamy, považovaly srovnání v reklamě 

bez ohledu na to, zda v ní uváděné údaje byly pravdivé či nikoli, za nepřípustné. 

 

4.3.3 Právní úprava v období centrálně plánované ekonomiky 

V období vlády komunistické strany a její centrálně řízené ekonomiky 

následkem absence trhu soutěž konkurentů neexistuje, a tedy o významu reklamy a její 

regulaci se v podstatě nedá hovořit. K určitému rozvoji reklamy došlo v 60. letech 

mimo jiné v souvislosti s rozvojem televizního vysílání a uvolněním televizní reklamy. 

Winter k tomu však říká: „To, co jako reklama vypadalo, bylo jen smutnou parodií na 

skutečnou reklamu coby nástroj užitečného boje mezi konkurenty.“55 „Za zmínku stojí – 

pro dokreslení situace před rokem 1989 – že ani Právnický slovník vydaný v roce 1988 

termín reklama jako heslo vůbec neuvádí; klamání či klamavé jednání rovněž ne.“56 

Zákon o ochraně proti nekalé soutěži platil v Československu do r. 1950. 

S účinností od 1. 1. 1951 byl nahrazen textem § 352 občanského zákoníku (zákon 

č. 141/1950 Sb). Ustanovení mělo povahu generální klauzule a zakazovalo jakékoli 

protikonkurenční jednání, tedy i reklamu, v rozporu s dobrými mravy a upravovalo 

zvláštní případ náhrady škody způsobené nekalou soutěží. Vzhledem k tehdejším 

ekonomickým a politickým podmínkám bylo toto ustanovení do právního řádu 

začleněno pouze z důvodu plnění stávajících mezinárodních závazků státu.57  

V roce 1964 byly přijaty dva zákony týkající se okrajově i hospodářské soutěže 

a teoreticky tedy i případné srovnávací reklamy. Byl to nový občanský zákoník (zákon 

č. 40/1964 Sb.), který zrušil občanský zákoník z roku 1950, ovšem až na ustanovení § 

12 a § 352. Původní ustanovení o nekalé soutěži z občanského zákoníku z roku 1950 tak 

zůstalo účinné až do roku 1991, kdy byl přijat obchodní zákoník.  

                                                 
55 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha : Linde, 2007, s. 35 
56 NOVAKOVÁ, Eva; JANDOVÁ, Venuše. Reklama a její regulace. Praha : Linde, 2006, s. 11. 
57 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 291. 
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Druhým legislativním počinem byl hospodářský zákoník (zákon  č. 109/1964 

Sb., dále jen „hospodářský zákoník“), který byl mnohokrát novelizován. Byly zde tedy 

dva předpisy do jisté míry upravující právo nekalé soutěže. Občanský zákoník 

upravoval vztahy mezi občany navzájem a mezi občany a socialistickými (tedy 

státními) organizacemi při uspokojování osobních potřeb občanů. Hospodářský zákoník 

pak upravoval vztahy vznikající při uskutečňování hospodářské činnosti socialistických 

organizací.  

Původní znění zákona obsahovalo ustanovení o hospodářské soutěži v § 119 HZ, 

ve kterém byl vysloven požadavek, aby si všechny organizace pomáhaly 

a spolupracovaly v zájmu národního hospodářství. A contrario by se dalo vyvodit, 

že mají-li organizace spolupracovat, nemohou spolu soutěžit.  

Taková interpretace by rovněž vyplývala z úvahy, že v prostředí centrálně 

plánované ekonomiky charakterizované monopolním postavením státem vlastněných 

hospodářských organizací, kde neexistuje tržní prostředí, nemá místo ani hospodářská 

soutěž a tedy ani soutěž nekalá. Není tedy důvod hospodářskou soutěž regulovat 

předpisy zakazujícími nekalou soutěž, včetně nekalé srovnávací reklamy. Eliáš k tomu 

výstižně říká: „Nekalá (právem zakazovaná) soutěž totiž může existovat jen tam, kde se 

vůbec vyskytuje hospodářská soutěž (právem uznávaná).“58 

V roce 1970 byl hospodářský zákoník novelizován zákonem č. 138/1970 Sb., 

který se soutěžním chování zabýval více. Nový § 119a HZ zakazoval organizacím 

zneužívat svého hospodářského postavení k získání neoprávněných nebo nepřiměřených 

výhod na úkor jiných organizací nebo na úkor spotřebitelů, dopouštět se jednání, které 

by v rozporu se zájmy rozvoje národního hospodářství omezovalo nebo jinak 

nepříznivě  ovlivňovalo  činnost jiných organizací, anebo bylo na újmu spotřebitelů. 

Těchto práv se mohly organizace domoci u hospodářské arbitráže zdržovací 

a odstraňovací žalobou a uplatněním nároku na náhradu škody.59 

 

                                                 
58 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 291. 
59 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 
24  -  25. 
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4.3.4 Právní úprava po roce 1989 

Zásadní rozvoj reklamy a spolu s ním i její postupná regulace se datují 

až po roce 1989.  Dílčích výrazných změn pak doznala regulace reklamy v souvislosti 

s nastartováním procesu sbližování českého práva s právem Evropské unie.  

Změna společenských, politických a ekonomických poměrů v roce 1989 

si vyžádala změny i v právní úpravě  hospodářské soutěže. V roce 1990 byla přijata 

novela hospodářského zákoníku. Ustanovení § 119 a § 119a byla zcela změněna 

včetně  nadpisu, který byl změněn na „Zásady hospodářské soutěže“. Dále byly nově 

doplněny § 119b až § 119c, které upravovaly kartelové právo a §119d upravující 

nekalou soutěž. Tato úprava nekalé soutěže, tedy eventuálně i nekalé reklamy, za kterou 

v té době byla v podstatě jakákoli srovnávací reklama považována, zůstala v platnosti 

až do přijetí obchodního zákoníku. 

Od 1. 1. 1992 účinný obchodní zákoník se ve své úpravě nekalé soutěže zřetelně 

inspiroval zákonem o nekalé soutěži z roku 1927. Na rozdíl od svého 

prvorepublikového předchůdce však obsahuje pouze úpravu povahy soukromoprávní. 

Až do přijetí tzv. harmonizační novely č. 370/2000 Sb.60 nebyl pojem srovnávací 

reklama v obchodním zákoníku obsažen, zřejmě z důvodu zamýšlené kontinuity 

s úpravou prvorepublikovou a s ní souvisejícími negativními stanovisky soudů.  

Základním pramenem úpravy srovnávací reklamy jako nekalosoutěžního jednání 

byla jeho generální klauzule. Podle § 44 odst. 1 ObchZ je nekalou soutěží: „Jednání 

v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé 

přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.“ Nekalou soutěž obchodní 

zákoník zakazuje. Bezprostředně na generální zákaz nekalé soutěže navazuje 

v obchodním zákoníku demonstrativní vymezení nekalosoutěžního jednání, které ale 

musí současně naplňovat podmínky generální klauzule.61 

                                                 
60 Harmonizační novela mění následující zákony: zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o 
Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
30/2000 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 
200/0990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  
61 AUTORSKÝ KOLEKTIV. Výklad k Obchodnímu zákoníku. Praha : ASPI, a. s., 2005, s. 111.  
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Soudy v 90. letech docházely ve vztahu ke srovnávací reklamě k podobným 

závěrům jako judikatura prvorepubliková.62 Dokládají to právní věty některých 

rozhodnutí z této doby. 

„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 konkrétní soutěžitel, reps. s vlastnostmi výrobku 

konkurenta, ke zdůraznění výhodnosti své nabídky.“ Tuto právní větu najdeme 

v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze63 ve věci dvou účastníků podnikajících 

v zemědělské prvovýrobě. Oba projevili zájem o majetek oprávněných osob a žalovaný 

tyto osoby oslovil dopisem s nabídkou, ve které srovnával ceny za pronájem 1 ha půdy 

nabízené jím a konkurenčním podnikatelem a poukazoval na chyby v právních 

náležitostech v návrhu smluv předkládaných konkurentem. Předmětný dopis vyhodnotil 

odvolací soud jako projev nekalosoutěžního jednání, naplňujícího všechny znaky 

skutkové podstaty ustanovení § 44 odst. 1 a § 50 odst. 2 ObchZ, tedy zlehčování 

„uvedením a rozšiřováním pravdivých údajů o poměrech či výkonech jiného soutěžitele, 

pokud jsou způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu.“  

Zajímavé je, že prvoinstanční soud předtím došel k závěru, „že jednáním 

žalovaného nedošlo k naplnění skutkové podstaty nekalé soutěže ve smyslu 

ust. § 44 odst. 1 ObchZ. Srovnání nabídek nájemného za 1 ha půdy žalobce 

a žalovaného (přičemž výši těchto nabídek žalobce nijak nezpochybňoval) dobrým 

mravům soutěže – a to ani ve slovním spojení o korektnosti nabídky žalovaného – 

neodporuje, neboť k přirozeným vlastnostem podnikatele patří i určitá dávka agresivity 

a podnikateli nikdo nemůže zabránit, aby představil a pochválil své výhodnější nabídky, 

resp. chválil východy svých služeb (výrobků) a srovnával je s nevýhodami jiných“. 

Dalším příkladem posouzení běžné srovnávací reklamy jako nekalosoutěžního 

jednání je rozhodnutí Vrchního soudu v Praze64 ve věci propagace inzertních novin 

žalovaného s použitím srovnání ceny inzertních novin žalovaného s cenou inzertních 
                                                 
62 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 
271. 
63 Viz rozhodnutí Vrchniho soudu v Praze čj. R 3 Cmo 516/95 in MACEK, Jiří. Rozhodnutí ve věcech 
obchodního jména a nekalé soutěže. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2000, s. 89 – 93. 
64 Viz rozhodnutí Vrchniho soudu v Praze čj. R 3 Cmo 820/95 in MACEK, Jiří. Rozhodnutí ve věcech 
obchodního jména a nekalé soutěže. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2000, s. 93 - 98 
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novin žalobce. Soud v této věci vyslovil následující právní větu: „Nic nebrání 

soutěžiteli, aby ve své reklamě představil produkt v co nejlepším světle, bude však 

obvykle porušením dobrých mravů soutěže, využít k tomu srovnáni s produktem 

konkrétního konkurujícího subjektu, a navíc jen v jednom či několika znacích (zde 

v ceně). Je přitom až na výjimky nerozhodné, zda údaje o nabídce druhého soutěžitele 

jsou či nejsou pravdivé (viz § 45 odst. 3 a § 50 odst. 2 ObchZ). Pro zachování dobrých 

mravů soutěže je třeba, aby soutěžitelé ponechali plně volbu mezi nabídkami soutěžitelů 

na veřejnosti, potenciálních zájemcích o nabízené služby a případné srovnání přenechali 

jim, event. k tomu oprávněným třetím osobám.“ 

Velmi podobnou právní větu formuloval Vrchní soud v Praze i ve věci České 

televize versus TV Nova65, kdy se na trh vstupující soukromá televize avizovala 

známým sloganem „Jsme česká televize. Ne Česká televize.“, který použila v různých 

variantách a v různých médiích. Ve svém rozhodnutí Vrchní soud uvádí: „I když 

k reklamě patří i nadsázka, přehánění o svých vlastních výkonech v rozumné míře, 

je zásadně v rozporu s dobrými mravy soutěže, aby soutěžitel zdůraznil vlastnosti svých 

výkonů v reklamě tím, že zároveň sníží (nerozhodné zda pravdivě či nikoli) hodnotu 

výkonů druhého soutěžitele, čili aby svou reklamu založil na zlehčení druhého 

soutěžitele. Je v zásadě nepřípustné, aby to byl soutěžitel, kdo hodnotí úspěšnost 

či neúspěšnost výkonů druhého soutěžitele.“  

I v této věci bylo stanovisko odvolacího soudu odlišné od názoru soudu 

prvoinstančního. Ten rozhodl, „že žalovanému vytýkané jednání nelze hodnotit jako 

jednání nekalosoutěžní, chybí zde podmínky porušení dobrých mravů soutěže 

a způsobilost přivodit újmu žalobci jako druhému soutěžiteli. Přehnaná reklama vedená 

formou nadsázky, nebyla způsobilá ani obrátit pozitivní účinky hospodářské soutěže 

v opak, ani poškodit žalobce, byť ten se poškozen cítil.“ 

 Shrneme-li dostupnou judikaturu z období před novelou ObchZ, která 

přinesla do tohoto předpisu srovnávací reklamu nejen jako novou skutkovou podstatu 

nekalé soutěže, ale hlavně její definici a podmínky její přípustnosti, můžeme říci, 

že případy srovnávací reklamy se posuzovaly stejně jako v prvorepublikové úpravě 

                                                 
65 Viz rozhodnutí Vrchniho soudu v Praze čj. R 3 Cmo 91/97 in tamtéž s. 213 - 217 
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podle generální klauzule nebo jiných skutkových podstat (klamavá reklama, zlehčování 

či další) nekalé soutěže. Na srovnávací reklamu se hledělo jako na zákonem zakázané 

soutěžní chování.66  

Zajímavá je ve vztahu k některým citovaným rozhodnutím skutečnost, 

že prvoinstanční soudy shledaly tutéž srovnávací reklamu v souladu s dobrými mravy 

hospodářské soutěže, zatímco odvolací soudy nikoli. Domnívám se, že by bylo možné 

to interpretovat v tom smyslu, že soudy prvního stupně přikládají větší význam 

v té době existujícímu stavu vývoje vnímání „mravů hospodářské soutěže“, jakoby byly 

blíže běžné praxi v hospodářské soutěži, zatímco soudy odvolací kladou větší důraz 

na formální výklad zákona a jeví se tudíž konzervativnějšími.   

                                                 
66 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2005,    
s. 270. 
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5 POZITIVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA SROVNÁVACÍ 

REKLAMY V ČESKÉ REPUBLICE 
 

5.1 Úprava srovnávací reklamy v obchodním zákoníku 

Pojem srovnávací reklama byl do obchodního zákoníku a současně do celého 

českého právního řádu zaveden zákonem č. 370/2000 Sb., s účinností k 1. lednu 2001. 

Cílem této novely, kterou byl mimo jiné ve velkém rozsahu novelizován obchodní 

zákoník, bylo přiblížení českého právního řádu právu evropskému. Úprava nekalé 

soutěže v našem právním řádu do té doby nejenže neobsahovala skutkovou podstatu 

srovnávací reklamy, ale též výslovně neproklamovala ochranu spotřebitele jako svůj cíl. 

V rámci nekalosoutěžní úpravy došlo k doplnění ustanovení § 50a o srovnávací reklamě 

v souladu s evropskou směrnicí 84/450/EHS, ve znění směrnice č. 97/55/ES o klamavé 

a srovnávací reklamě.67  

Pojem srovnávací reklama se objevuje nejprve § 44 odst. 2 písm. g) ObchZ jako 

jedna z demonstrativně vyjmenovaných skutkových podstat nekalé soutěže a poměrně 

obsáhle se mu pak věnuje §50a ObchZ, kde je obsaženo vlastní vymezení srovnávací 

reklamy a v § 50a odst. 2 ObchZ je taxativní výčet podmínek, při jejichž kumulativním 

splnění je srovnávací reklama přípustná. 

Úprava srovnávací reklamy v obou těchto ustanoveních tak vykazuje jistý 

rozpor. Zatímco §50a ObchZ srovnávací reklamu při splnění stanovených podmínek 

povoluje, § 44 odst. 2 písm. g) ObchZ ve spojení s § 44 odst.1 ObchZ ji zakazuje jako 

nekalosoutěžní jednání. Tato skutečnost má pak za následek, že v teorii panují dva 

názory na srovnávací reklamu uvedenou v § 50a ObchZ.  

Jedním z nich je názor Hajna, že obchodní zákoník obsahuje základní zákaz 

srovnávací reklamy jako jedné z forem nekalé soutěže, a § 50a odst. 2 ObchZ obsahuje 

taxativní výčet podmínek, při jejichž splnění může být přípustná. Hajn to vyjádřil slovy:  

                                                 
67 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2005,    
s. 274. 
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„Ve spojení s § 44 odst. 1 druhá věta ObchZ, kde je nekalá soutěž obecně zakázána, 

musíme především dospět k závěru, že obchodní zákoník obsahuje zásadní zákaz 

srovnávací reklamy, jakožto jedné z forem nekalé soutěže.“68  

Druhým názorem je pak ten, který zastává například Večerková: „Logickým 

výkladem ustanovení § 44 odst. 2 ObchZ lze vyvodit, že srovnávací reklamou pod písm. 

g) byla míněna nekalosoutěžní srovnávací reklama, která měla být nazvána „nepřípustná 

srovnávací reklama“ (příp. „srovnávací reklama nesplňující podmínky uvedené 

v § 50a odst. 2). Jedině tak dosáhneme očekávaného souladu (nejen v rámci obchodního 

zákoníku, ale rovněž i se směrnicí ES).“69 Večerková se domnívá, „že podle současně 

platného obchodního zákoníku (stejně jako podle směrnice ES, ale na rozdíl 

od prvorepublikové úpravy v ZPNS a od nedávné úpravy v ObchZ) je srovnávací 

reklama přípustná (dovolená), pokud splňuje všechny stanovené podmínky.“70   

 Názor, že srovnávací reklama (bez přívlastku „nepřípustná“, nebo „nesplňující 

podmínky uvedené v § 50a odst. 2“) je a priori přípustná (povolená) dle mého názoru 

lépe konvenuje cílům formulovaným v preambuli evropské směrnice o klamavé 

a srovnávací reklamě, když tato uvádí, že „musí být zajištěn volný pohyb služeb 

v oblasti srovnávací reklamy; srovnávací reklama, pokud srovnává základní, důležité, 

ověřitelné a charakteristické rysy a není klamavá, může být oprávněným prostředkem 

k informování spotřebitele v jeho zájmu; úprava srovnávací reklamy za podmínek 

stanovených touto směrnicí je nezbytná pro řádné fungování vnitřního trhu“. 

Domnívám se tedy, stejně jako Večerková71, že de lege ferenda by v ustanovení 

§ 44 odst. 2 písm. g) ObchZ mělo být uvedeno „nepřípustná srovnávací reklama“. Dále 

se domnívám, že by bylo vhodnější úpravu obsaženou v § 50a ObchZ formulovat jako 

ustanovení o nepřípustné srovnávací reklamě („Srovnávací reklama je nepřípustná, 

pokud a) je klamavá….atd.“), neboť v systematice obchodního zákoníku je 

ustanovení § 50a zařazeno mezi typické skutkové podstaty nekalé soutěže, a nekalou 

soutěží je pouze reklama nepřípustná.   
                                                 
68 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 364 
69 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2005,    
s. 275. 
70 Tamtéž, s. 276. 
71 Tamtéž, s. 277. 
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Dokladem toho, že srovnávací reklama měla být do českého práva zařazena jako 

dovolená, nikoli zakázaná, je i důvodová zpráva72 k harmonizační novele obchodního 

zákoníku, která říká, že ustanovení § 50a ObchZ má být doslovnou kopií příslušných 

článků směrnice ES. Účelem úpravy této směrnice nebylo srovnávací reklamu zakázat, 

ale naopak sjednotit podmínky, za nichž může být připuštěna.73 

Právní úprava srovnávací reklamy spočívá jednak v obecném vymezení, co se 

srovnávací reklamou rozumí (§ 50a, odst. 1 ObchZ), bez ohledu na to, zda bude posléze 

konkrétní srovnávací reklama kvalifikována jako přípustná nebo ne, jednak ve 

vymezení podmínek, za nichž bude přípustná (§ 50a odst. 2 ObchZ). Při aplikaci § 50a 

ObchZ je tedy třeba nejdříve zjistit, zda určitá reklama spadá pod definici srovnávací 

reklamy. Pokud tomu tak je, pak je třeba se zabývat otázkou, zda splňuje všechny 

požadavky kladené na ni obchodním zákoníkem, aby byla přípustná. Závěr o tom, zda 

jde o srovnávací reklamu či nikoli je důležitý mimo jiné proto, že evropské komunitární 

právo neumožňuje členským státům upravit jinak (ani přísněji) podmínky, za nichž je 

srovnávací reklama přípustná (na rozdíl od reklamy klamavé, pro kterou platí opačná 

zásada, tedy že členské státy mohou zachovat nebo přijímat přísnější ochranu před 

klamavou reklamou). Z toho tedy plyne, že je třeba důsledně rozlišovat mezi klamavou 

reklamou, která však současně není srovnávací reklamou, srovnávací reklamou, která 

však současně není klamavou a reklamou, která je současně srovnávací a klamavá.74 

 

5.1.1 Definice srovnávací reklamy v obchodním zákoníku (§ 50a odst. 1) 

Legální definice srovnávací reklamy je obsažena v § 50a odst. 1 ObchZ: 

„Srovnávací reklamou je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje 

jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem.“  

                                                 
72 Text důvodové zprávy je přístupný na www.psp.cz 
73 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2005,    
s. 274. 
74 ČERMÁK, Karel. Pravniradce.ihned.cz [online]. 23.9.2009 [cit. 2011-11-23]. Česká právní úprava 
klamavé a srovnávací reklamy v kontextu komunitárního práva. Dostupné z WWW: 
<http://pravniradce.ihned.cz/c1-38392630-ceska-pravni-uprava-klamave-a-srovnavaci-reklamy-v-
kontextu-komunitarniho-prava>. 
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Definice srovnávací reklamy v ustanovení 50a odst. 1 ObchZ odpovídá široké 

definici obsažené v čl. 2a směrnice ES o klamavé a srovnávací reklamě. 

Z dikce zákona vyplývá, že definičním znakem srovnávací reklamy není vlastní 

srovnání, ale fakt, že z konkrétní reklamy lze určit konkurenčního soutěžitele nebo jeho 

zboží či služby. Ustanovení se tedy netýká případů srovnání uvnitř jednoho subjektu, 

tedy tzv. vnitřního srovnání.   

Pokud jde o identifikaci jiného soutěžitele, pak s výslovnou identifikací nebude 

většinou problém. Půjde zpravidla o uvedení názvu nebo firmy podnikatele nebo názvu 

zboží či služby. Složitější je určení hranice mezi nepřímou identifikací a pouze odkazem 

na blíže neurčenou osobu, výrobek či službu. Nepřímou identifikací je podle zákona 

jakákoli jiná než výslovná identifikace. Půjde tedy například o použití určitého zvuku, 

barvy či jiného vizuálního znaku, způsobilého jednoznačně identifikovat, neboli zjistit 

totožnost konkurenčního soutěžitele.  

 

5.1.2 Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy (§ 50a odst. 2 ObchZ) 

Obchodní zákoník v § 50a odst. 2 stanoví osm podmínek, které musí srovnávací 

reklama kumulativně splnit, aby byla přípustná. Podle Hajna tento výčet však sám 

o sobě neposkytuje vyčerpávající odpověď na otázku, zda je konkrétní srovnávací 

reklama přípustná či nikoli. Vždy je třeba při posuzování vzít v úvahu i ostatní součásti 

právního řádu. Pokud by totiž určitá srovnávací reklama odporovala veřejnoprávní 

úpravě reklamy, byla by nepřípustná i ze soukromoprávního hlediska a šlo by tedy 

o nekalou soutěž postižitelnou podle generální klauzule v § 44 odst. 1 ObchZ. Naopak 

srovnávací reklama, která nesplňuje podmínky § 50a odst. 2, nemusí nutně naplňovat 

podmínky § 44 odst. 1, tedy nemusí být nekalou soutěží (například proto, že nebude 

způsobilá přivodit soutěžiteli nebo spotřebiteli újmu).75 

Podmínky stanovené v § 50a odst. 2 ObchZ lze shrnout tak, že srovnávací 

reklamou nesmějí být naplněny znaky reklamy klamavé, vyvolání nebezpečí záměny 

                                                 
75 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 365.  
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a klamavého označení zboží a služeb, parazitování na pověsti a zlehčování. Podmínky 

stanovené v 50a odst. 2 písm. b) a c) ObchZ dále nepřipouštějí opěrnou srovnávací 

reklamu tam, kde nejsou srovnávány relevantní, určující a objektivní znaky jednotlivých 

výrobků, výkonů či podniků.76 

Hledisko, kterým se posuzuje, zda daná srovnávací reklama působí klamavě, 

vyvolává nebezpečí záměny apod., je tzv. průměrný spotřebitel. Právě z pohledu 

průměrného spotřebitele je vždy třeba konkrétní srovnávací reklamu hodnotit, 

zda splňuje či nesplňuje podmínky přípustnosti.77    

V § 50a odst. 2 jsou uvedeny následující podmínky přípustnosti srovnávací 

reklamy: 

5.1.2.1 § 50a odst. 2 písm. a) ObchZ 

Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud: „ a) není klamavá nebo neužívá 

klamavé obchodní praktiky podle zvláštního předpisu.“  

Srovnávací reklama nesmí být zároveň klamavá ve smyslu definice a výčtu znaků 

zkoumaných při zjišťování klamavosti.78 Ustanovení § 45 odst. 1 ObchZ říká, 

že  "klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích 

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

cizímu podniku v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku prospěch na úkor 

jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo dalších zákazníků.“ Posuzuje se klamavost 

                                                 
76 DĚDIČ, Jan a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Nakladatelství Polygon. 2002, s. 316. 
77 Pojem průměrný spotřebitel není v žádném vnitrostátním právním předpise výslovně definován a je 
tedy nutné k jeho objasnění použít judikaturu.  
Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2007., sp. Zn. 32 Odo 229/2006, „hledisko 
průměrného spotřebitele vychází ze spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozumné míře 
pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory (jak je vykládáno Evropským 
soudním dvorem)“. Nejvyšší soud se vyjádřil k hledisku průměrného spotřebitele (zákazníka) v mnoha 
dalších věcech, žádná z nich se však netýkala srovnávací reklamy. Dá se předpokládat že podobným  
způsobem by soud zřejmě řešil hledisko průměrného spotřebitele při posuzování podmínek a obsahu 
srovnání v konkrétní srovnávací reklamě. Dohledat příklad takové rozhodovací praxe se mi však 
nepodařilo. ESD vymezil průměrného spotřebitele v rozsudku sp. zn. C-210/96 jako takového, „který je 
v rozumné míře dobře informovaný a v rozumné míře pozorný a opatrný“. Ve věci srovnávací reklamy se 
hlediskem průměrného spotřebitele zabýval ESD ve věci Toshiba v. Katun Germany, kdy se jednalo o 
problematiku originálních a neoriginálních náhradních dílů. V rozsudku (sp. zn. C-112/99) zdůraznil, že 
„spotřebiteli jsou v tomto případě specialisté, kteří jsou vůči takovému omylu více imunní“.  
78 MUNKOVÁ, Jindřiška. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008,     
s. 96. 
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ve vztahu k nabídce obou identifikovaných soutěžitelů a výsledku srovnání. 

Rozhodující není to, zda jsou použité údaje pravdivé, ale to, zda jsou způsobilé vyvolat 

klamnou představu.  

Stručný zákaz klamavosti byl zákonem č. 36/2008 Sb. doplněn o zákaz klamavých 

obchodních praktik vůči potřebitelům podle zvláštního předpisu, kterým je 

novelizovaný zákon na ochranu spotřebitele79. 

5.1.2.2 § 50a odst. 2 písm. b) ObchZ 

Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud: „b) srovnává jen zboží nebo služby 

uspokojující stejné potřeby nebo určené ke stejnému účelu“. 

Pod taxativně vymezený předmět srovnání, tedy zboží a služby, nelze podle české 

ani evropské úpravy zahrnout soutěžitele, jeho poměry, vlastnosti, či jakékoli hodnoty. 

Pojem „stejná potřeba“ a „stejný účel“ lze vykládat různě široce. Lze vést určitě spor 

o to, zda bulvární a seriózní noviny uspokojují stejnou potřebu či nikoli.80 „Určení 

pro stejný účel je v dispozici výrobce, v uspokojování stejných potřeb je hledisko 

spotřebitele“.81 

5.1.2.3 § 50a odst. 2 písm. c) ObchZ 

Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud: „c) objektivně srovnává jeden nebo 

více základních znaků daného zboží nebo služeb, které jsou pro ně důležité, ověřitelné 

a charakteristické, mezi nimiž může být i cena.“   

Ustanovení specifikuje znaky, které mají zajistit objektivitu srovnání. Omezení na 

důležité, ověřitelné a charakteristické znaky je podstatné z důvodu dokazování. Bude-li 

zadavatel v reklamě jen obecně tvrdit, že jeho výrobek jsou lepší než výrobek 

                                                 
79 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Příloha č. 1 
tohoto zákona vyjmenovává konkrétní obchodní praktiky, jejichž použití je vždy považováno za klamavé. 
80 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 366. 
81 MUNKOVÁ, Jindřiška. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008,     
s. 96. 
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konkurenta, bude tuto skutečnost těžko dokazovat, neuvede-li podstatné znaky, které 

bude srovnávat. Znaků může být více nebo jen jeden, může jím být i cena.82 

5.1.2.4 § 50a odst. 2 písm. d) ObchZ 

Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud: „d) nevede k vyvolání nebezpečí 

záměny na trhu mezi tím, jehož výrobky nebo služby reklama podporuje, a soutěžitelem 

nebo mezi jejich podniky, zbožím nebo službami, ochrannými známkami, firmami nebo 

jinými zvláštními označeními, která se pro jednoho nebo druhého z nich stala 

příznačnými.“ 

 Jde o podobné vyjádření, jaké obsahuje § 47 ObchZ o vyvolání nebezpečí 

záměny. Ustanovení § 50a odst. 2 písm. d) ObchZ však postihuje nebezpečí vyvolání 

záměny pouze prostřednictvím srovnávací reklamy. Podle § 47 ObchZ lze postihnout 

nebezpečí vyvolání záměny i jinými nástroji (různá označení, napodobení cizích 

výrobků, jejich obalů nebo výkonů).83  

Z návaznosti na § 47 ObchZ vyplývá, že je třeba zkoumat, zda zákazy vyslovené 

v tomto ustanovení nebyly porušeny tím, že znaky signifikantní pro určitý podnik, jeho 

výrobky či služby byly ve srovnávací reklamě použity způsobem, který má za následek 

záměnu podniků, výrobků či služeb na trhu. Zákaz vyvolat nebezpečí záměny 

požadovaný citovaným ustanovením se omezuje na vztah zadavatele reklamy a jeho 

konkurenta.84 

5.1.2.5 § 50a odst. 2 písm. e) ObchZ 

Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud: „e) nezlehčuje nepravdivými údaji 

podnik, zboží nebo služby soutěžitele ani jeho ochranné známky, firmu či jiná zvláštní 

označení, která se stala pro něj příznačnými, ani jeho činnost, poměry či jiné okolnosti, 

jež se jej týkají.“ 

                                                 
82 Tamtéž, s. 96. 
83 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 366 – 367. 
84 MUNKOVÁ, Jindřiška. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008,     
s. 96. 
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Použitím slova „nezlehčuje“85, v citovaném ustanovení vzniká vazba na ustanovení 

§ 50 ObchZ, které upravuje zlehčování jako jednu ze skutkových podstat nekalé 

soutěže. Za zlehčování podle tohoto ustanovení je považováno takové jednání 

soutěžitele, kdy uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného 

soutěžitele nepravdivé údaje způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu (§50 odst. 1 

ObchZ); nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích či výkonech jiného soutěžitele pravdivé 

údaje, pokud jsou způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu (§ 50 odst 1 ObchZ). 

Nekalou soutěží není, byl-li soutěžitel k takovému jednání okolnostmi donucen 

(§ 50  odst. 2 ObchZ). Podle ustanovení § 50 ObchZ je tedy nekalosoutěžní praktikou 

rozšiřování jakýchkoli (tedy nepravdivých, ale i pravdivých) údajů o poměrech, 

výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele, pokud jsou způsobilé tomuto soutěžiteli 

přivodit újmu, vyjma situace, kdy byl soutěžitel k takovému jednání okolnostmi 

donucen. 

Úprava zákazu zlehčování ve srovnávací reklamě podle § 50a odst. 2 písm. e) 

ObchZ se z tohoto hlediska jeví jako výjimka, neboť podle tohoto ustanovení je 

nepřípustná pouze taková srovnávací reklama, která zlehčuje soutěžitele použitím 

nepravdivých údajů.  

Munková k tomu poznamenává, že přípustná, pravdivými údaji zlehčující 

srovnávací reklama musí odpovídat zároveň kritériím podle písmene c); pokud se 

zaobírá jinými záležitostmi na straně konkurenta, jde o skutkovou podstatu zlehčování 

podle § 50 ObchZ.86 

                                                 
85 Podle Večerkové (VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova 
univerzita, 2005, s. 293 – 294) bylo zvolení výrazu „zlehčuje“ jako překladu anglického „discredit“, 
použitého v evropské úpravě, nevhodné.  Evropská úprava použila dokonce dva výrazy vedle sebe – 
„discredit or denigrate“ (poškozovat dobrou pověst nebo očerňovat). Použitím výrazu „nezlehčuje“ 
vzniká vazba na ustanovení § 50 ObchZ, což před přijetím tzv. technické novely ObchZ (zákon č. 
501/2001 Sb.), která do znění ustanovení § 50a odst. 2 písm. e) ObchZ vložila slova „nepravdivými 
údaji“ (tedy „nezlehčuje nepravdivými údaji“), způsobovalo interpretační problémy, neboť nebylo 
vyjádřeno, jakými údaji se nesmí zlehčovat, a tudíž se zakazovalo zlehčování ve srovnávací reklamě 
(stejně jako v ustanovení o zlehčování) jak nepravdivými, tak pravdivými údaji, což nebylo v souladu 
s cílem evropské úpravy. 
86 MUNKOVÁ, Jindřiška. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008,     
s. 97. 
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5.1.2.6 § 50a odst. 2 písm. f) ObchZ 

Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud: „ f) se vztahuje u výrobků, pro které má 

soutěžitel oprávnění užívat chráněné označení původu, vždy jenom na výrobky 

se stejným označením původu.“ 

Tato podmínka byla do evropské směrnice o klamavé a srovnávací reklamě 

doplněna na žádost Francie, a proto bývá nazývána šampaňskou klauzulí. 

Ustanovení upravuje vztah srovnávací reklamy k ochraně označení původu. 

Přípustné je srovnání pouze výrobků se stejným označením původu. Uvedenou 

podmínku je nutné vyložit tak, že jejím předmětem je označení původu ve smyslu 

zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění 

pozdějších předpisů.87 

Hajn pak k této podmínce říká: „Výklad této podmínky by měl přihlížet k tomu, 

že mezinárodní praxe dnes stále intenzivněji vyžaduje, aby geografické údaje 

v označení výrobků odpovídaly jejich skutečné provenienci z určitého místa, i když 

se nejedná o chráněné označení původu, jakožto jedno z průmyslových práv.“88 

Tato podmínka umožňuje tedy srovnávat šampaňské pouze s jiným šampaňským, 

znojemské okurky jen s jinými znojemskými okurkami. V praxi se výrobky 

s chráněným označením původu ve srovnávací reklamě vyskytovat příliš nebudou, 

neboť při srovnání s výrobkem s jiným označením původu nebo bez označení původu 

by tato reklama byla nepřípustná. 

5.1.2.7 § 50a odst. 2 písm. g) ObchZ 

  Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud: „g) nevede k nepoctivému těžení 

z dobré pověsti spjaté s ochrannou známkou soutěžitele, jeho firmou či jinými 

zvláštními označeními, která se pro něj stala příznačnými, anebo z dobré pověsti spjaté 

s označením původu konkurenčního zboží.“ 

                                                 
87 87 MUNKOVÁ, Jindřiška. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008,     
s. 97 
88 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 367. 
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 Podle Hajna je tato podmínka do jisté míry duplicitní ve vztahu 

k ustanovení § 48 ObchZ (parazitování na pověsti). V tomto ustanovení se ovšem 

zakazuje „využívat pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem 

získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak 

nedosáhl“. V § 50a odst. 2 písm. g) ObchZ se zakazuje „nepoctivé“ těžení 

ze soutěžitelovy pověsti bez ohledu na cíl takového těžení. „Ustanovení § 48 ObchZ 

kryje tedy širší okruh případů a je ve vztahu k § 50a odst. 2 písm. g) ObchZ 

subsidiárním.“89 

5.1.2.8 § 50a odst. 2 písm. h) ObchZ 

Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud: h) „nenabízí zboží nebo služby jako 

napodobení nebo reprodukci zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou nebo 

obchodním jménem nebo firmou.“ 

 Tuto podmínku prosadila do evropské směrnice o klamavé a srovnávací reklamě 

opět Francie, která si od ní slibovala ochranu svého kosmetického průmyslu před 

levnými imitacemi. Z tohoto důvodu bývá ustanovení nazýváno parfémovou klauzulí. 

 Ustanovení poskytuje ochranu výrobkům označovaným registrovanými 

ochrannými známkami nebo obchodním jménem či firmou proti otevřenému 

napodobení nebo reprodukci.90  

 Hajn k tomu dodává, že „podmínky přípustného srovnání nebudou ovšem 

splněny ani tehdy, když při něm budou použita jiná slova než „napodobení“, 

„reprodukce“ vyjadřující však stejný myšlenkový obsah („imitace“, „alternativa k“).“91 

Neznačkové zboží se značkovým může být srovnáváno za podmínky, že nebude 

zároveň označeno za napodobení nebo reprodukci takového značkového zboží. 

                                                 
89 89 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 368. 
90 MUNKOVÁ, Jindřiška. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008,     
s. 97. 
91 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 368. 
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5.1.3 Zvláštní nabídka (§ 50a odst. 3 ObchZ) 

Ustanovení § 50a odst. 3 ObchZ upravuje přípustnost reklamního srovnání 

odkazujícího na zvláštní nabídku. Text ustanovení říká: „Jakékoli srovnání odkazující 

na zvláštní nabídku musí jasně a jednoznačně uvést datum, ke kterému tato nabídka 

končí, nebo musí uvést, že bude ukončena v závislosti na vyčerpání zásob nabízeného 

zboží nebo služeb. Jestliže zvláštní nabídka nezačala ještě působit, musí soutěžitel také 

uvést datum, jímž začíná období, v němž se uplatní zvláštní cena nebo jiné zvláštní 

podmínky.“ 

Účelem toho ustanovení je vedle zabránění snižování nabídky konkurenta 

zejména zabránit matení spotřebitele ve vztahu k různým zvláštním a dočasným 

nabídkám na trhu. Na srovnání s použitím odkazu na zvláštní nabídku je oproti ostatním 

srovnáním navíc kladen požadavek na poskytnutí zákonem stanovených informací 

spotřebiteli, tedy zejména data, ke kterému nabídka končí, eventuelně i data, kdy začíná.  

Hajn uvádí, že u zvláštních nabídek půjde zpravidla o vnitřní srovnávání 

poukazující na podmínky (cenové a ev. jiné) prodeje zboží a poskytování služeb. 

Vnitřní srovnání nesplňuje podmínky srovnávací reklamy, neboť není identifikován 

konkurenční soutěžitel. Tuto techniku lze však použít i při vnějším srovnávání.  

„Nepřípustná (i když jinak dost častá) bude zvláštní nabídka typu, „do vyprodání 

zásob“, jestliže zásoby budou tak malé, že zvláštní nabídka se stane pouhou formalitou 

a bude sloužit jen k přilákání spotřebitelů do prodejního místa. Taková zvláštní nabídka 

bude posuzována podle generální klauzule, respektive jako reklama klamavá.“92    

 

5.2 Úprava srovnávací reklamy veřejnoprávními předpisy 

Problematiky reklamy obecně se dotýkají také veřejnoprávní předpisy, které 

v nečetných případech upravují i konkrétně reklamu srovnávací. Termín srovnávací 

reklama najedeme v zákoně o ochraně spotřebitele, v zákoně o reklamě a konečně i 

                                                 
92 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva : Obecná část. Soutěžní 
právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 369. 
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v novém trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „trestní zákoník“). 

Význam veřejnoprávní regulace srovnávací reklamy je v tom, že je-li v rozporu 

s touto úpravou, mohou zakročit z moci úřední příslušné správní úřady, zejména Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání a Česká obchodní inspekce. Podle zákona o reklamě 

je orgán dozoru při posuzování, zda se jedná či nejedná o nepovolenou srovnávací 

reklamu, oprávněn požadovat na zadavateli reklamy předložení důkazů o správnosti 

skutkových tvrzení v reklamě, je-i takový požadavek přiměřený s ohledem na okolnosti 

případu nebo na oprávněné zájmy zadavatele reklamy nebo jiné osoby (§ 2a zákona 

o reklamě).  

 

5.2.1 Zákon ochraně spotřebitele 

  Zákon č. 634/1992 Sb. mimo jiné zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství a stanoví některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele. 

Vztahuje se na nabízení a prodej výrobků a na nabízení a poskytování služeb 

v případech, kdy k plnění dochází na území České republiky. Na ostatní případy 

se vztahuje tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území 

České republiky. 

 V § 5 odst. 1 tohoto zákona jsou vyjmenovány nekalé obchodní praktiky, které 

jsou zakázány. Podle § 5 odst. 1 písm. d) ZOS je obchodní praktika klamavá také, vede-

li způsob prezentace výrobku či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění 

na trh k záměně s jinými výrobky či službami, nebo rozlišovacími znaky jiného 

podnikatele. 

 

5.2.2 Zákon o reklamě 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 

č. 468/1991 Sb. obsahuje vlastní úpravu srovnávací reklamy ve vztahu k reklamě na 

humánní léčivé přípravky. V § 2a ZOR stanoví, že „Srovnávací reklama na léčivé 
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přípravky určené k podávání lidem (dále jen "humánní léčivé přípravky") nebo 

na zdravotní péči je při splnění podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem přípustná, je-li zaměřena na osoby oprávněné tyto léčivé přípravky 

předepisovat nebo vydávat (dále jen "odborníci") anebo tuto zdravotní péči poskytovat.“  

 

5.2.3 Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb, trestní zákoník přinesl s účinností od 1. ledna 2010 

do našeho právního řádu novou zvláštní skutkovou podstatu trestného činu. 

Podle § 248 odst. 1 TZ, se trestného činu „porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěže dopustí ten, „kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti 

v hospodářské soutěži dopustí klamavé reklamy, klamavého označování zboží a služeb, 

vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb 

jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklamy, porušování obchodního 

tajemství, nebo ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí, a způsobí tím 

ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě 

nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody, bude potrestán odnětím svobody 

až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty“. 

Trestněprávní regulace nekalé soutěže se tedy v současnosti vztahuje na všechny 

zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže podle platné úpravy obsažené v obchodním 

zákoníku (§ 45 – 52 ObchZ).93  

Podle ustanovení § 248 TZ je postihována nekalá soutěž v omezenějším rozsahu, 

než tomu bylo v trestním zákoně účinném do 31. prosince 2009. Oproti znění dřívějších 

§ 127 a 149 trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.) by mělo dojít k podstatnému 

omezení trestního postihu nekalé soutěže, zejména z důvodu odstranění neurčitého 

pojmu „zvyklosti soutěže“, který byl v rozporu s požadavkem na určitost 

trestněprávních norem.94  

                                                 
93 ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. 
s., 2010, s. 200. 
94 Tamtéž, s. 200 – 201. 
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Co se týká konkrétně srovnávací reklamy, došlo mechanickým převzetím názvů 

odstavců z obchodního zákoníku do nového trestního zákoníku k tomu, že podle textu 

ustanovení hrozí tříletý trest i tomu, „kdo se dopustí srovnávací reklamy“. Wintr se 

domnívá, že „zavedení tohoto ustanovení do trestního zákoníku jistě nepřispěje většímu 

rozšíření srovnávací reklamy“.95  

 

  

                                                 
95 WINTER, Filip. Epravo.cz [online]. 15. 12. 2009 [cit. 2011-12-04]. 59387. Srovnávací reklama. 
Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/srovnavaci-reklama-59387.html>. 
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6 SROVNÁVACÍ REKLAMA V KOMUNITÁRNÍM 

PRÁVU 

Smyslem regulace srovnávací reklamy, ale i reklamy obecně na evropské úrovni je, 

aby reklamní podnik připravil jednu kampaň pro celou Evropskou unii.  O tom, že se 

kompromis v této oblasti hledal obtížně, svědčí i poměrně dlouhá doba, které bylo 

potřeba ke shodě a k přijetí směrnic upravujících srovnávací reklamu. Ani harmonizace 

právních prostředí členských států Evropské unie však nezaručuje, že je opravdu možné 

udělat výrobku reklamu přijatelnou ve všech evropských zemích. Bez ohledu na to, 

že bude taková reklama v souladu se všemi harmonizovanými právními předpisy, zcela 

určitě nebude všem vyhovovat z hlediska vkusu. A tak se dnes někdy překvapivé 

rozdíly ve vnímání vkusu stávají podstatnější bariérou než překážky právní.96 

 

6.1 Právní úprava srovnávací reklamy v komunitárním právu 

 

6.1.1 Vývoj komunitární právní úpravy srovnávací reklamy 

Jednou z prvních oblastí soukromého práva, do které komunitární právo zasáhlo, 

byla úprava klamavé reklamy. Velmi odlišné vnímání korektnosti reklamy v členských 

zemích totiž vytvářelo bariéry volnému pohybu zboží a služeb. Bylo potřeba 

se dohodnout na jednotném posuzování kritérií přípustnosti reklamy. V roce 1984 tak 

byla přijata směrnice Rady ze dne 10. září 1984 o klamavé reklamě č. 84/450/EHS, 

která definovala klamavou reklamu a obsahovala hlediska, ke kterým je třeba 

přihlédnout při posuzování, zda je konkrétní reklama klamavá. 

Směrnice o klamavé reklamě však srovnávací reklamu neupravovala. Neřešila 

velmi odlišné hodnocení srovnávací reklamy v různých evropských státech. Od velmi 

liberálního postoje zaujímaného například ve Velké Británii až k velice odmítavému 

postoji, zaujímanému v jiných evropských zemích, včetně České republiky. Ve své 
                                                 
96 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha : Linde, 2007, s. 92. 
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preambuli však směrnice č. 84/450/EHS mimo jiné konstatovala, že „vzhledem k tomu, 

že je v zájmu veřejnosti obecně, stejně jako v zájmu spotřebitelů a všech, kteří 

si při provozování obchodu, živnosti, řemesel nebo při výkonu svobodných povolání 

navzájem v rámci společného trhu konkurují, nejprve harmonizovat vnitrostátní 

ustanovení na ochranu proti klamavé reklamě a že je třeba se ve druhé etapě na základě 

příslušných návrhů Komise zabývat nepoctivou reklamou a v případě potřeby rovněž 

srovnávací reklamou“. 

Neutěšené postavení srovnávací reklamy bylo tedy zlepšeno až přijetím doplňující 

směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. října 1997 č. 97/55/ES, která 

doplnila směrnici č. 84/450/EHS o úpravu srovnávací reklamy. Název původní 

směrnice byl změněn na směrnici o klamavé a srovnávací reklamě. 

Důvodem k přijetí směrnice bylo zejména dokončení vnitřního trhu Společenství. 

Protože reklama je velmi důležitým prostředkem pro vytváření kanálů pro veškeré zboží 

a služby v celém Společenství, měly by být základní předpisy upravující formu a obsah 

srovnávací reklamy jednotné.  

Mezi základní práva spotřebitelů patří právo na informace a právě srovnávací 

reklama může být vhodným prostředkem k informování spotřebitelů o jejich výhodách. 

Je proto žádoucí poskytnou široké pojetí srovnávací reklamy, které by pokrývalo 

všechny způsoby reklamního srovnání.97  

Účelem směrnice ES o klamavé a srovnávací reklamě podle novelizovaného 

článku 1) je „chránit spotřebitele, osoby provozující obchod, živnost, nebo řemeslo 

nebo vykonávající svobodné povolání, jakož i zájmy široké veřejnosti proti klamavé 

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

srovnávací reklama." 

Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě č 84/450/EHS  ve znění směrnice 

č. 97/55/ES v článku 2a definuje srovnávací reklamu jako každou reklamu, „která 

výslovně nebo nepřímo označuje soutěžitele nebo zboží či služby nabízené 

soutěžitelem". V článku 3a jsou pak taxativně vyjmenovány podmínky přípustnosti 
                                                 
97 EVA, Večerková. K současné právní úpravě srovnávací reklamy v nekalé soutěži. Právní fórum : český 
právnický měsíčník. 2004, 1, 3, s. 104. 
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srovnávací reklamy. Tato ustanovení byla pouze s malými odchylkami převzata 

zákonem č. 370/2000 Sb. do zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

6.1.2 Pozitivní komunitární právní úprava srovnávací reklamy  

V roce 2006 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2006/114/ES, o klamavé a srovnávací reklamě, ve které je obsažena současná 

komunitární úprava srovnávací reklamy. Jedná se o rekodifikaci, kterou byla zrušena 

směrnice Rady č. 84/450/EHS ve znění směrnice č. 97/55/ES a jejímž úkolem bylo 

především sjednocení a zpřehlednění úpravy.  

Hlavní rozdíl nové úpravy je v tom, že zatímco předchozí úprava poskytovala 

ochranu proti klamavé reklamě a jejím nekalým účinkům spotřebiteli a zároveň s ním 

i dalším subjektům, článek 4 směrnice č. 2006/114/ES deklaruje, že „účelem této 

směrnice je chránit obchodníky proti klamavé reklamě a jejím nekalým účinkům, 

a stanovit podmínky, za nichž je dovolena srovnávací reklama. Spotřebiteli a jiným 

subjektům tedy tato nová úprava ochranu neposkytuje. 

V článku 2 písm. c) směrnice č. 2006/114/ES definuje srovnávací reklamu jako 

každou reklamu, „která výslovně nebo nepřímo označuje soutěžitele nebo zboží 

či služby nabízené soutěžitelem“.  

V článku 4 směrnice jsou pak taxativně vyjmenovány podmínky přípustnosti 

srovnávací reklamy, které jsou až na drobné formulační rozdíly shodné, jako 

v předchozí úpravě.   

Z ustanovení článku 5 směrnice č. 2006/114/ES vyplývá, že členské státy jsou 

povinny zaručit, „aby v zájmu obchodníků a soutěžitelů existovaly přiměřené a účinné 

prostředky pro boj proti klamavé reklamě a pro dodržování předpisů o srovnávací 

reklamě. Tyto prostředky zahrnují právní předpisy, jež umožní osobám nebo 

organizacím, které mají podle vnitrostátních právních předpisů oprávněný zájem 

na potírání klamavé reklamy nebo na regulaci srovnávací reklamy, aby: 
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a) podaly žalobu ohledně takové reklamy nebo b) napadly takovou reklamu u správního 

orgánu, který je příslušný k rozhodování o stížnostech nebo k podání podnětu k zahájení 

příslušného soudního řízení.“ 

Výběr prostředků, kterými je možné se domáhat ochrany, ponechává směrnice 

na rozhodnutí jednotlivých členských států. Povinnost prokázat správnost skutkových 

tvrzení, které reklama obsahuje, má zadavatel reklamy a v případě srovnávací reklamy 

pak lze vyžadovat od zadavatele, aby v krátké lhůtě předložil důkazy. Pokud důkazy 

nepředloží, nebo jsou tyto nedostatečné, jsou i skutková tvrzení považována 

za nedostatečná.  

V článku 8 směrnice č. 2006/114/ES je pak vyjádřeno důležité harmonizační 

pravidlo, které říká, že možnost členských států, aby v oblasti klamavé reklamy 

zachovaly nebo přijaly ustanovení zajišťující rozsáhlejší ochranu obchodníků 

a soutěžitelů, se nevztahuje na srovnávací reklamu, pokud jde o srovnání. 

 

6.2 Srovnávací reklama v judikatuře Evropského soudního dvora 

Nejen text směrnice, ale též judikatura Evropského soudního dvora mají velký 

vliv na rozhodovací praxi soudů v jednotlivých členských státech EU při posuzování 

přípustnosti srovnávací reklamy. V našich podmínkách, kdy v zásadě neexistuje 

vnitrostátní judikatura týkající se srovnávací reklamy podle § 50a ObchZ, může být 

judikatura ESD významná i pro reklamní praxi jako určitý korektor její činnosti. 

 

6.2.1 Pojem srovnávací reklamy 

Ve své judikatuře se ESD vyjadřuje již k samotnému pojmu srovnávací reklamy, 

tedy podmínkám, za kterých je třeba určitou reklamu kvalifikovat jako srovnávací. 

Je to důležité zejména proto, že úprava srovnávací reklamy je v komunitárním právu 

pravou úplnou, od níž se členské státy nemohou odchýlit (čl. 7 odst. 1 a 2 směrnice). 

„Aby se jednalo o srovnávací reklamu, postačuje komunikace v jakékoli formě, která, 
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ať již výslovně, nebo nepřímo, poukazuje na jiného soutěžitele, jeho výrobky či služby; 

nezáleží na tom, zda existuje srovnání mezi výrobky a službami nabízenými 

zadavatelem reklamy a jeho konkurentem.“98  

Ve svých dalších rozsudcích jde Evropský soudní dvůr ještě dál a dospívá k 

závěru, že dokonce i „pouhý odkaz na druh výrobků, aniž by byl jmenován konkrétní 

podnik nebo výrobek, lze považovat za srovnávací reklamu, pokud umožňuje poznat, 

že se uvedené sdělení vztahuje konkrétně na tento podnik nebo na zboží či služby, které 

nabízí. Okolnost, že takto lze identifikovat několik konkurentů zadavatele reklamy nebo 

zboží nebo služby jimi nabízené, je z hlediska určení, zda se jedná o srovnávací 

reklamu, irelevantní.“99 

 

6.2.2 Vztah mezi srovnávací a klamavou reklamou 

Evropský soudní dvůr ve své judikatuře také připomněl, že směrnice vylučuje 

možnost aplikace přísnějších norem národního práva týkajících se klamavé reklamy 

na reklamu srovnávací, neboť evropský zákonodárce zamýšlel zakotvit jednotné 

podmínky přípustnosti srovnávací reklamy na celém území Společenství (tj. bez ohledu 

na to, zda srovnávací reklama je zároveň reklamou klamavou).100 

Z toho vyplývá, že přípustnost srovnávací reklamy ve všech členských státech 

musí být posuzována výlučně podle kritérií stanovených směrnicí. Proto se přísnější 

ustanovení národního práva týkající se ochrany před klamavou reklamou nemohou 

aplikovat na srovnávací reklamu, pokud jde o formu a obsah srovnání. 

"Článek 7 odst. 2 směrnice č. 84/450/EHS ve znění směrnice č. 97/55/ES brání použití 

přísnějších vnitrostátních ustanovení v oblasti ochrany proti klamavé reklamě 

na srovnávací reklamu, pokud jde o formu a obsah srovnání, aniž by bylo třeba 

                                                 
98 Rozsudek ESD ve věci C-112/99 z 25. října 2001 Toshiba Europe GmbH et Katun Germany GmbH, 
odst. 31. In ONDREJOVÁ, Dana. Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, 2011, s. 171. 
99  Rozsudek ESD ve věci C-381/05 z 19. dubna 2007 De Landtsheer Emmanuel SA ca Comité 
Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA, výrok 1. 
100 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-44/01 z 8. dubna 2003 Pippig Augenoptik GmbH & 
Co. KG et Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef 
Hartlauer, odst. 43. 
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právními předpisy upravit rozlišení mezi různými prvky srovnání, tj. údaje vztahující se 

k nabídce zadavatele reklamy, údaje vztahující se k nabídce soutěžitele a vztah mezi 

těmito nabídkami.“101 

S ohledem na tuto judikaturu bude ve sporech týkajících se klamavé reklamy třeba 

nejprve vždy vyjasnit, zda se nejedná současně o srovnávací reklamu; pokud tomu tak 

bude, bude třeba na věc aplikovat komunitární právní úpravu srovnávací reklamy, 

pokud jde o formu a obsah srovnání.102 

 

6.2.3 Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy 

Základní výkladová zásada ESD zní, že „podmínky kladené na srovnávací 

reklamu je třeba vykládat nejpříznivějším způsobem pro tuto reklamu“.103 Evropská 

soudní dvůr vychází z toho, že srovnávací reklama je prospěšná, neboť umožňuje 

objektivně poukázat na výhody jednotlivých výrobků a tím stimuluje konkurenci mezi 

poskytovateli výrobků a služeb, což je v zájmu spotřebitelů.  

Dále pak Evropský soudní dvůr naznačuje, že je v zásadě věcí svobodného 

rozhodnutí soutěžitele, jak bude při srovnávání postupovat, např. kolik srovnání 

provede. Srovnání se může týkat zejména i ceny. Soutěžitel není povinen porovnávat 

cenu nabízeného výrobku s průměrnou cenou nabízenou zadavatelem reklamy a může 

také porovnávat zboží prodávané různými distribučními kanály. Samotné porovnání cen 

nemůže vést k diskreditaci jiného soutěžitele.104 

                                                 
101 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-44/01 z 8. dubna 2003 Pippig Augenoptik GmbH & 
Co. KG et Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef 
Hartlauer, odst. 44. In ONDREJOVÁ, Dana. Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže. Praha : 
Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 173. 
102 ČERMÁK, Karel. Pravniradce.ihned.cz [online]. 23. 9. 2009 [cit. 2011-11-23]. Česká právní úprava 
klamavé a srovnávací reklamy v kontextu komunitárního práva. Dostupné z WWW: 
<http://pravniradce.ihned.cz/c1-38392630-ceska-pravni-uprava-klamave-a-srovnavaci-reklamy-v-
kontextu-komunitarniho-prava>. 
103 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 25. 10. 2001 ve věci C-112/99, Toshiba Europe GmbH 
proti Katun Germany GmbH, odst. 37. 
104 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-44/01 z 8. dubna 2003 Pippig Augenoptik GmbH & 
Co. KG et Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef 
Hartlauer. In ONDREJOVÁ, Dana. Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, 2011, s. 171.  
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Judikatura Evropského soudního dvora se vyjadřuje také k požadavku 

objektivity srovnání.105 Tento požadavek nelze vykládat tak, že by srovnávané výrobky 

a ceny zadavatele reklamy a jeho konkurentů musely být v reklamním poselství 

uvedeny výslovným a vyčerpávajícím způsobem. Požadavek, aby bylo srovnáváno 

zboží nebo služby, jež slouží stejným potřebám, nebo jsou zamýšleny pro stejný účel, 

nevyžaduje, aby předmětem srovnání nemohly být dva sortimenty výrobků posuzované 

jako celek, pokud jsou složeny ze srovnatelných výrobků. To platí zejména v odvětví 

velkých obchodů, kde spotřebitel zpravidla uskutečňuje více nákupů k uspokojení svých 

běžných životních potřeb. Na druhou stranu srovnání obecných úrovní cen dvou 

konkurentů může mít klamavý charakter, pokud reklamní poselství vzbuzuje mylný 

dojem, že se týkalo všech výrobků zadavatele reklamy, a nikoli pouze určitého vzorku, 

nebo pokud neidentifikuje srovnávané znaky, nebo neinformuje příjemce o zdroji 

informací, u nějž je taková identifikace dostupná.106 

Dále věnuje judikatura pozornost výkladu požadavku ověřitelnosti. Evropský 

soudní svůr zdůrazňuje, že by měl být zadavatel reklamy schopen přiměřenými 

prostředky prokázat správnost skutkových tvrzení obsažených v reklamě.107 To ovšem 

neznamená, že by byl povinen příslušné důkazy předložit pouze v rámci příslušného 

soudního nebo správního řízení. Zadavatel reklamy je povinen umožnit ověření 

správnosti jím uváděných údajů i přímo spotřebitelům, adresátům reklamního poselství. 

Musí proto v reklamním poselství uvést, jak lze snadno zjistit srovnávané údaje, aby si 

je mohli sami ověřit. Požadavek dostupnosti srovnávaných údajů však není natolik 

striktní, že by bylo nutné, aby spotřebitel mohl za každých okolností ověřit správnost 

uváděných údajů osobně. 

Evropský soudní dvůr se ve své judikatuře zabýval také přípustností použití 

ochranných známek a jiných distinktivních označení ve srovnávací reklamě. Rovněž 

                                                 
105 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-356/04 z 19. září 2006, Lidl Belgium GmbH & Co. 
KG ca Etablissementen Franz Colruyt NV. . In ONDREJOVÁ, Dana. Přehled judikatury ve věcech 
nekalé soutěže. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 176 – 177. 
106 ČERMÁK, Karel. Pravniradce.ihned.cz [online]. 23. 9. 2009 [cit. 2011-11-23]. Česká právní úprava 
klamavé a srovnávací reklamy v kontextu komunitárního práva. Dostupné z WWW: 
<http://pravniradce.ihned.cz/c1-38392630-ceska-pravni-uprava-klamave-a-srovnavaci-reklamy-v-
kontextu-komunitarniho-prava>. 
 
107 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-356/04 z 19. září 2006, Lidl Belgium GmbH & Co. 
KG ca Etablissementen Franz Colruyt NV 
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v tomto směru vychází výklad vstříc srovnávací reklamě. Již podle preambule směrnice 

může být nutné, má-li být srovnávací reklama účinná, identifikovat výrobky nebo 

služby konkurenta za použití jeho ochranné známky. Při použití ochranných známek 

konkurenta však nesmí dojít k vyvolání záměny, k diskreditaci nebo zlehčování 

ochranných známek konkurenta, nebo k tomu, že by zadavatel reklamy nepoctivě těžil 

z dobrého jména konkurentovy známky. 

Jinak ovšem Evropský soudní dvůr užití ochranné známky konkurenta 

ve srovnávací reklamě v zásadě připouští (toto užití může být legitimní, je-li to 

nezbytné pro informování veřejnosti o povaze výrobků nebo určení nabízených 

služeb).108 Evropský soudní dvůr dokonce poznamenává, že opomenutí uvést takové 

označení by mohlo za určitých okolností vést k tomu, že reklama bude pro spotřebitele 

klamavá.109  

Judikatura rovněž připouští, aby při srovnávací reklamě bylo kromě firmy 

konkurenta užito jeho logo a vyobrazení fasády jeho obchodu, jsou-li dodrženy 

podmínky stanovené komunitárním právem.110 

Judikatura Evropského soudního dvora umožňuje též srovnávání výrobků 

s označením původu s výrobky bez označení původu, ovšem opět pouze za 

předpokladu, že reklama protiprávně netěží z dobré pověsti označení původu.111 Vždy 

je ovšem třeba posuzovat, zda je účelem užití označení původu pouze rozlišit mezi 

výrobky zadavatele reklamy a jeho soutěžitele, nikoli vyvolávání záměny nebo 

nepoctivé těžení z dobré pověsti označení původu. 

                                                 
108 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 25. 10. 2001 ve věci C-112/99, Toshiba Europe GmbH 
proti Katun Germany GmbH, odst. 34. 
109 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-44/01 z 8. dubna 2003 Pippig Augenoptik GmbH & 
Co. KG et Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef 
Hartlauer. 
110 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-44/01 z 8. dubna 2003 Pippig Augenoptik GmbH & 
Co. KG et Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef 
Hartlauer. 
111 Rozsudek ESD ve věci C-381/05 z 19. dubna 2007 De Landtsheer Emmanuel SA ca Comité 
Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA. 
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V jednom z novějších rozsudků 112 se Evropský soudní dvůr zabýval situací, kdy 

dochází použitím ochranné známky ve srovnávací reklamě k porušení práv k ochranné 

známce. Podmínkou pro to, aby se vlastník ochranné známky mohl takovému užití 

bránit, přitom není, že takové užívání může zasahovat do základní funkce ochranné 

známky, tj. označování původu výrobků nebo služeb; o zásah do práv k ochranné 

známce může jít i tehdy, pokud se její užívání dotýká nebo může dotknout některé 

z jiných funkcí ochranné známky, např. funkce garanční, komunikační, investiční 

či reklamní.  

Zadavatel reklamy, který ve své srovnávací reklamě výslovně nebo nepřímo 

uvede, že je jeho výrobek imitací výrobku označeného všeobecně známou známkou, 

překračuje hranice dovolené srovnávací reklamy, a to bez ohledu na to, zda se reklamní 

sdělení týká imitace výrobku nesoucího chráněnou známku jako celku, nebo jen 

napodobení jeho charakteristické vlastnosti (v tomto případě parfému).113 

  

                                                 
112 Rozsudek Evropského soudního dvora Evropského soudního dvora ve věci C-487/07 z 18. června 
2009, L#234#Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie ca Bellure 
NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd 
113 ČERMÁK, Karel. Pravniradce.ihned.cz [online]. 23.9.2009 [cit. 2011-11-23]. Česká právní úprava 
klamavé a srovnávací reklamy v kontextu komunitárního práva. Dostupné z WWW: 
<http://pravniradce.ihned.cz/c1-38392630-ceska-pravni-uprava-klamave-a-srovnavaci-reklamy-v-
kontextu-komunitarniho-prava>. 
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7 OCHRANA PROTI NEPŘÍPUSTNÉ SROVNÁVACÍ 

REKLAMĚ 

Nepřípustná srovnávací reklama je taková, která nesplňuje podmínky 

ustanovení § 50a odst. 2 ObchZ. Taková srovnávací reklama je nekalosoutěžním 

jednáním a podléhá právním prostředkům ochrany proti nekalé soutěži.  

„Existence sebelepší právní regulace určitého jednání nemá význam bez možnosti 

jejího efektivního vynucení. Hmotněprávní ustanovení o nekalé soutěži by byla pouhou 

proklamací práv a povinností, pokud by tato nebyla doplněna o procesněprávní 

normy.“114 

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži plní několik funkcí: 

- preventivní - mají odradit potenciálního rušitele od porušování soutěžních 

pravidel; 

- represivní - zabraňují rušiteli v pokračování nakalosoutěžního jednání; 

- sankční – umožňují uplatnit vůči rušiteli sankce; 

- reparační – umožňují reparovat původní stav a  

- satisfakční – umožňují uspokojit aktivně legitimované osoby. 

Optimálním řešením právních vztahů vyplývajících z nekalosoutěžního jednání je 

mimosoudní dohoda stran. Soudní ochrana by měla nastupovat jako poslední možný 

způsob nápravy. Dohoda je však mnohdy problematická a pouze málo nekalosoutěžních 

sporů bývá řešeno touto cestou.115 

Základem soukromoprávní ochrany proti nekalé soutěži jsou právní prostředky 

obsažené v obchodním zákoníku (§ 53 – 55). Ustanovení §53 ObchZ116 stanoví 

konkrétní právní prostředky vztahující se výslovně k nekalé soutěži, respektive 

konkrétní nároky osob aktivně legitimovaných z nekalé soutěže. 

                                                 
114 ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha : Wolters Kluwer ČR 
a.s., 2010, s. 16. 
115 Tamtéž, str. 17. 
116 „Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou se proti rušiteli domáhat, 
aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, 
které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.“ 
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Ustanovení § 54 ObchZ stanoví obrácení důkazního břemene ve sporech z nekalé 

soutěže a postavení tzv. právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo 

spotřebitelů.  

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku 

jsou doplňovány instituty z mnoha dalších právních předpisů. Vyčerpávající shrnutí 

právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži přesahuje rámec mé diplomové práce. 

Proto je v této kapitole na závěr podán pouze stručný přehled těchto prostředků. 

Podle charakteru právních předpisů lze rozdělit nástroje ochrany proti nekalé 

soutěži na: 

- soukromoprávní, upravené v  

o obchodním zákoníku;  

o občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů); 

o občanském soudním řádu (zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) 

- veřejnoprávní 

o správní, upravené zejména v zákoně o reklamě, zákoně o ochraně 

spotřebitele a v zákoně o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání; 

o trestní, upravené trestním zákoníkem. 

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži jsou doplněny mimoprávními 

etickými prostředky ochrany obsaženými v etických kodexech. Nejvýznamnějším 

z nich je pro oblast reklamy Kodex reklamy, vytvořený v roce 2008 Radou pro reklamu, 

která byla založena v roce 1994 zadavateli, agenturami a médii jako organizace 

pro samoregulaci reklamy.  
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ZÁVĚR 

Do dnešních dnů trvající obava podnikatelů ze srovnávací reklamy je logickým 

výsledkem vývoje postojů odborné i laické veřejnosti k tomuto fenoménu.  Zákon 

o nekalé soutěži z roku 1927 srovnávací reklamu nijak neupravoval, avšak s pojmem 

pracovala tehdejší teorie i judikatura. Ta k ní zaujímala vesměs negativní postoj, když, 

s výjimkou superlativní reklamy, považovala srovnání v reklamě bez ohledu na 

pravdivost v ní uváděných údajů za nepřípustné. 

V období vlády komunistické strany a její centrálně řízené ekonomiky neexistuje 

tržní prostředí, není zde místo ani pro hospodářskou soutěž a tedy ani pro soutěž 

nekalou. Proto není důvod hospodářskou soutěž regulovat předpisy zakazujícími 

nekalou soutěž, včetně nekalé srovnávací reklamy.  

Obchodní zákoník v roce 1991 srovnávací reklamu do své úpravy také 

nezahrnul, zřejmě z důvodu zamýšlené kontinuity s úpravou prvorepublikovou a s ní 

souvisejícími negativními stanovisky soudů.  

Judikatura devadesátých let ve vztahu ke srovnávací reklamě koneckonců 

setrvala na pozicích soudů prvorepublikových, když například konstatovala, že „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 konkrétní soutěžitel, reps. s vlastnostmi výrobku konkurenta, ke zdůraznění 

výhodnosti své nabídky.“117 

 Srovnávací reklama se stala součástí našeho právního řádu přijetím 

harmonizační novely obchodního zákoníku s účinností od 1. ledna 2001. Od té doby 

je srovnávací reklama, která splňuje podmínky ustanovení § 50a ObchZ, přípustnou 

a podle preambule směrnice o klamavé a srovnávací reklamě i žádoucí praktikou 

v hospodářské soutěži. Přesto si v podmínkách našeho reklamního trhu ani po deseti 

                                                 
117  Viz rozhodnutí Vrchniho soudu v Praze čj. R 3 Cmo 516/95.  
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letech nevydobyla nijak významné místo a stále budí dojem něčeho zakázaného 

a neférového. 

 Pozitivní právní úprava srovnávací reklamy v obchodním zákoníku byla 

vynucena přijetím doplňující směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. října 

1997 č. 97/55/ES, která doplnila směrnici č. 84/450/EHS o úpravu srovnávací reklamy.  

Pojem srovnávací reklama se objevuje nejprve § 44 odst. 2 písm. g) ObchZ jako 

jedna z demonstrativně vyjmenovaných skutkových podstat nekalé soutěže a poměrně 

obsáhle se mu pak věnuje §50a ObchZ, kde je obsaženo vlastní vymezení srovnávací 

reklamy, a v § 50a odst. 2 ObchZ je taxativní výčet podmínek, při jejichž kumulativním 

splnění je srovnávací reklama přípustná. 

Úprava srovnávací reklamy v obou těchto ustanoveních tak vykazuje jistý 

rozpor. Zatímco §50a ObchZ srovnávací reklamu při splnění stanovených podmínek 

povoluje, § 44 odst. 2 písm. g) ObchZ ve spojení s § 44 odst.1 ObchZ ji zakazuje jako 

nekalosoutěžní jednání.  

Domnívám se, že srovnávací reklama (bez přívlastku „nepřípustná“, nebo 

„nesplňující podmínky uvedené v § 50a odst. 2“) je a priori přípustná (povolená), neboť 

právě připuštění srovnávací reklamy bylo záměrem evropského zákonodárce, což 

dokládají zejména výroky formulované v preambuli Směrnice o klamavé a srovnávací 

reklamě. Skutečnost, že srovnávací reklama měla být do českého práva zařazena jako 

dovolená, nikoli zakázaná, dokládá i důvodová zpráva k harmonizační novele 

obchodního zákoníku. 

De lege ferenda by tedy v ustanovení § 44 odst. 2 písm. g) ObchZ mělo být dle 

mého názoru uvedeno „nepřípustná srovnávací reklama“. Dále se domnívám, že by bylo 

vhodnější úpravu obsaženou v § 50a ObchZ formulovat jako ustanovení o „nepřípustné 

srovnávací reklamě“ („Srovnávací reklama je nepřípustná, pokud a) je 

klamavá….atd.“), neboť v systematice obchodního zákoníku je ustanovení § 50a 

zařazeno mezi typické skutkové podstaty nekalé soutěže, a nekalou soutěží je pouze 

srovnávací reklama nepřípustná.  
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Navrhované změny jsou již částečně obsažené ve vládním návrhu nového 

občanského zákoníku, který má zčásti nahradit i současný obchodní zákoník. 

Navrhovaná úprava nekalé soutěže má v zásadě stejnou systematiku jako současná. 

Generální klauzule je uvedena v ustanovení § 2946 odst. 1 a § 2946 odst. 2 obsahuje 

demonstrativní výčet typických skutkových podstat nekalé soutěže, přičemž pod písm. 

g) je uvedena „srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná“. Vlastní 

úprava srovnávací reklamy je pak obsažena v § 2950, který je opět systematicky 

zařazen mezi ostatní ustanovení upravující podrobněji typické skutkové podstaty nekalé 

soutěže. 

Česká judikatura týkající se srovnávací reklamy v zásadě neexistuje. Nelze 

to však klást za vinu soudům. Bez většího rozšíření srovnávací reklamy není možné 

očekávat větší četnost žalob ze strany poškozených soutěžitelů a tedy ani vznik 

rozhodovací praxe v této oblasti, která by mohla přispět k větší jistotě při výkladu 

podmínek přípustnosti srovnávací reklamy a tím zpětně k větší jistotě jejích zadavatelů 

a tvůrců. Za této situace má velký význam judikatura evropská, která je již poměrně 

obsáhlá a napomáhá jak při výkladu samotného pojmu srovnávací reklamy, tak 

podmínek její přípustnosti. 
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ABSTRAKT 

Cílem mé diplomové práce je zejména analyzovat současnou právní úpravu 
srovnávací reklamy v České republice s ohledem na její úplnou úpravu v komunitárním 
právu a shrnout vývoj české právní úpravy nejen srovnávací reklamy, ale též nekalé 
soutěže, respektive nekalé reklamy obecně, neboť až do roku 2001 vlastní právní úprava 
srovnávací reklamy neexistovala, a tato byla obvykle kvalifikována jako nekalosoutěžní 
jednání. 

Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První dvě kapitoly práce se ve stručnosti 
zabývají obecnou charakteristikou pojmů hospodářská soutěž a nekalá soutěž. Třetí 
kapitola se věnuje reklamě obecně. 

 Čtvrtá a pátá kapitola tvoří jádro práce. Jsou věnovány srovnávací reklamě jako 
takové a její právní úpravě v České republice.  

Ve čtvrté kapitole jsou v podkapitole 4.1 rozebrány varianty postojů právních 
řádů ke srovnávací reklamě, v podkapitole 4.2 jsou shrnuty jednotlivé druhy srovnávací 
reklamy. Podkapitola 4.3 se věnuje vývoji právní úpravy nekalé soutěže, respektive 
nekalé reklamy. Byť do roku 2001 vlastní právní úprava srovnávací reklamy 
neexistovala, s pojmem srovnávací reklama v této době pracovala jak teorie tak zejména 
judikatura.          

Pátá kapitola se pak věnuje pozitivní úpravě srovnávací reklamy zejména 
v obchodním zákoníku a okrajově též v předpisech veřejnoprávních. Od přijetí 
tzv. harmonizační novely (zákon č. 370/2000 Sb.) obchodního zákoníku (zákon 
č. 513/1991 Sb.), vynucené evropskou směrnicí, která považuje srovnávací reklamu 
kumulativně splňující všechny taxativně stanovené podmínky za přípustnou a žádoucí 
formou hospodářské soutěže, je česká právní úprava srovnávací reklamy shodná 
s úpravou evropskou a vyhovuje tedy požadavku úplné evropské úpravy, jejímž cílem 
bylo sjednotit podmínky přípustnosti srovnávací reklamy a překonání rozdílného 
postoje ke srovnávací reklamě v různých členských státech. 

 Šestá kapitola je věnována komunitární úpravě srovnávací reklamy a judikatuře 
Evropského soudního dvora. Sedmá kapitola se pak velmi stručně věnuje prostředkům 
ochrany proti nepřípustné srovnávací reklamě. 

Klíčová slova:  srovnávací reklama,   

podmínky přípustnosti srovnávací reklamy,  

nekalá soutěž. 
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ABSTRACT 
 

COMPARATIVE ADVERTISEMENT - THE DEVELOPMENT OF 
REGULATION IN THE CZECH LEGAL ORDER 

My thesis is aimed particularly to analyse the existing legal regulations on 
the comparative advertising in the Czech Republic with a view to its comprehensive 
treatment in the Community law and to summarize the history of the Czech laws not 
only of the comparative advertising evolution, but also an unfair competition 
or an unfair advertising in general, as the legislation governing the comparative 
advertising did not exist until 2001 and particularly the comparative advertising was 
usually qualified as an unfair competition. The work is divided into seven chapters. First 
two chapters briefly depict general characteristics of both the economic competition and 
an unfair competition terms and concepts. The third chapter is devoted to advertising 
in general. 

Chapters Four and Five form the core of the thesis. They are dedicated to the 
phenomenon of the comparative advertising and legislation prevailing in the Czech 
Republic. 

In Chapter Four, varying attitudes of different rules of law to comparative 
advertising are discussed in Section 4.1, and Section 4.2 summarizes the different types 
of comparative advertising. Section 4.3 is dedicated to the evolution of the legislation 
on unfair competition or an unfair advertising. There was a lack of proper legislation 
governing the comparative advertising till 2001, the concept of comparative advertising, 
however the theory and in particular the case-law, already treated this term at that time. 

Chapter Five is dedicated to the comparative advertising positive regulation 
especially provided in the Commercial Code, and marginally also with rules of the 
Public Law. Since the adoption of so-called “Harmonization Amendment” 
(Act No. 370/2000 Coll.) of the Commercial Code (Act No. 513/1991 Coll.) enforced 
by the European Directive and cumulatively considering the comparative advertising 
as permissible and desirable form of the economic competition when meeting all the 
mandatory specified conditions, the Czech legislation regulating the comparative 
advertising is similar to the European law and therefore complies with the requirement 
of complete European legislation aimed on unification of the comparative advertising 
admissibility conditions as well as overcoming any different attitudes towards 
the comparative advertising in various Member States. 

Chapter Six deals with the Community law applicable to the comparative 
advertising and the European Court of Justice case law. Finally, Chapter Seven briefly 
describes protection measures against an impermissible comparative advertising. 
 
Keywords:  Comparative advertising; 

Conditions of admissibility of comparative advertising; 
Unfair competition. 
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