
 

   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Ondřej Najman 

EVROPSKÉ PRÁVO PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 

Katedra obchodního práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 10. prosince 2014 

  



 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, všechny použité prameny 

a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze dne …….  ………………………………. 

 Ondřej Najman  



 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Rád bych na tomto místě poděkoval JUDr. Danielu Patěkovi, Ph.D. za laskavé a vstřícné vedení 

mé diplomové práce. 



 

4 

 

OBSAH PRÁCE 

1 ÚVOD A METODIKA PRÁCE ............................................................................................................................... 7 

2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ .................................................................................................................. 10 

2.1 POJEM NEKALÉ SOUTĚŽE V KONTEXTU UNIJNÍHO PRÁVA ............................................................................. 10 

2.2 VYMEZENÍ DALŠÍCH POJMŮ PRO ÚČELY TÉTO PRÁCE .................................................................................... 11 

3 VÝVOJ EVROPSKÉHO PRÁVA PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI ....................................................................... 11 

3.1 POČÁTKY VÝVOJE EVROPSKÉHO PRÁVA PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI ........................................................................ 11 

3.1.1 Společný základ v podobě Pařížské úmluvy ...................................................................................... 11 

3.1.2 Počátky vývoje práva proti nekalé soutěži na národní úrovni ................................................ 13 

3.1.3 Vliv Pařížské úmluvy na trend národních úprav práva proti nekalé soutěži ................. 14 

3.2 UNIJNÍ PRÁVO PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI ...................................................................................................................... 14 

3.2.1 Právní, politická a ekonomická východiska pro společný unijní základ ....................................... 15 

3.2.2.1 Ochrana společného trhu jako východisko pro harmonizaci práva proti nekalé soutěži ................ 16 

3.2.2.2 Právní a politická východiska pro harmonizaci práva proti nekalé soutěži ........................................... 21 

4 PLATNÁ ÚPRAVA UNIJNÍHO PRÁVA PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI ......................................................... 22 

5 KLAMAVÁ A SROVNÁVACÍ REKLAMA VE VZTAZÍCH MEZI OBCHODNÍKY..................................... 24 

5.1 SMĚRNICE 2006/114/ES O KLAMAVÉ A SROVNÁVACÍ REKLAMĚ ..................................................................... 24 

5.2 KE SPOLEČNÝM INSTITUTŮM SMĚRNIC 2006/114/ES A 2005/29/ES ....................................................... 25 

5.3 SUBJEKTY SMĚRNICE 2006/114/ES ....................................................................................................................... 27 

5.3.1 Obchodník ............................................................................................................................................................ 27 

5.4 VÝZNAM SPOTŘEBITELE PRO B2B VZTAHY ............................................................................................................. 28 

5.5 NEKALOSOUTĚŽNÍ JEDNÁNÍ DLE SMĚRNICE 2006/114/ES ............................................................................... 29 

5.5.1 Obecně k pojmu reklama ................................................................................................................................. 30 

5.5.2 Nedovolené druhy reklamy dle směrnice 2006/114/ES ...................................................................... 31 

5.5.2.1 Klamavá reklama ................................................................................................................................................................. 31 

5.5.2.2 Klamavá reklama v judikatuře Soudního dvora EU ............................................................................................ 32 

5.5.2.3 Nedovolená srovnávací reklama .................................................................................................................................. 34 

5.5.2.4 Nedovolená srovnávací reklama v judikatuře Soudního dvora EU ............................................................. 35 



 

5 

 

6 PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL ............................................................................................................................. 39 

6.1 KONCEPT PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE ................................................................................................................... 39 

6.2 PŘÍSTUPY K VYMEZENÍ PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE........................................................................................... 43 

6.3 PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL V JUDIKATUŘE SOUDNÍHO DVORA .............................................................................. 44 

6.3.1 Na průměrného spotřebitele jsou kladeny určité nároky ................................................................... 44 

6.3.2 Průměrný spotřebitel dle formule Gut Springenheide.......................................................................... 47 

6.3.3 Vývoj konceptu průměrného spotřebitele po rozhodnutí ve věci Gut Springenheide .............. 48 

6.4 SHRNUTÍ KE KONCEPTU PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE. POTŘEBUJE REVIZI? .................................................. 50 

6.5 „PŘÍPADOVÁ STUDIE“ HODNOCENÍ PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE ..................................................................... 52 

6.5.1 „Případová studie“ hodnocení průměrného spotřebitele: „Jakým jazykem hovoří průměrný 

spotřebitel?“ .............................................................................................................................................................................. 52 

6.5.2 Závěr plynoucí z případové studie posuzování průměrného spotřebitele .................................... 55 

7 NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY VE VZTAZÍCH OBCHODNÍKŮ SE SPOTŘEBITELI ...................... 56 

7.1 SMĚRNICE 2005/29/ES O NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH .................................................................. 56 

7.2 PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL V B2C VZTAZÍCH ............................................................................................................ 58 

7.3 NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY ..................................................................................................................................... 58 

7.3.1 Klamavé obchodní praktiky ............................................................................................................................ 58 

7.3.1.1 Klamavá jednání ................................................................................................................................................................... 59 

7.3.1.2 Klamavá opomenutí ........................................................................................................................................................... 60 

7.3.2 Agresivní obchodní praktiky ........................................................................................................................... 60 

7.3.3 Obchodní praktiky, jež jsou za všech okolností považovány za nekalé ......................................... 61 

7.4 NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY DLE SMĚRNICE 2005/29/ES V JUDIKATUŘE SOUDNÍHO DVORA EU ...... 62 

7.5 SKRYTÍ OBCHODNÍCI JAKO ÚSKALÍ VYMÁHÁNÍ SMĚRNICE O NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH .......... 63 

8 PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI .............................................................. 67 

8.1 PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI V UNIJNÍCH SMĚRNICÍCH ........................................ 67 

 

 

 



 

6 

 

9 EVROPSKÉ PRÁVO PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI V PRÁVNÍCH ŘÁDECH ČLENSKÝCH STÁTŮ ....... 68 

9.1 TRANSPOZICE SMĚRNIC 2005/29/ES A 2006/114/ES VYBRANÝMI ČLENSKÝMI STÁTY ........................ 68 

9.2 ČESKÉ PRÁVO PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI POD VLIVEM EVROPSKÉHO ..................................................................... 68 

9.2.1 K transpozici směrnice o klamavé a srovnávací reklamě ................................................................... 68 

9.2.2 K transpozici směrnice o nekalých obchodních praktikách ............................................................... 70 

9.2.3 Další specifika a nedostatky transpozice a její další možný vývoj ................................................... 72 

9.3 SLOVENSKÉ PRÁVO PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI POD VLIVEM EVROPSKÉHO ........................................................... 74 

9.4 BRITSKÉ PRÁVO PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI POD VLIVEM EVROPSKÉHO ................................................................ 75 

10 ZÁVĚR A DE LEGE FERENDA ...................................................................................................................... 77 

 

 

 

 

  



 

7 

 

1 ÚVOD A METODIKA PRÁCE 

 Diplomová práce se zabývá vybranými unijními právními předpisy upravujícími 

nekalé jednání v soutěži, rovněž jako rozsáhlou judikaturou Soudního dvora Evropské 

unie v této oblasti. I z toho důvodu bude autor dále v práci preferovat spíše termín 

„unijní“ právo proti nekalé soutěži. 

Vzhledem k tomu, že právo proti nekalé soutěži není na úrovni primárního 

unijního práva ani právních aktů EU upraveno v podobně relativně ucelené úpravě jako 

v českém právním řádu, identifikoval autor pro účely maximálního vyčerpání tématu 

práce jako nejvíce relevantní zejména dvě unijní směrnice. Jsou jimi směrnice 

2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě1 (dále jen „směrnice 2006/114/ES“ nebo 

„směrnice o klamavé a srovnávací reklamě“) a směrnice 2005/29/ES o nekalých 

obchodních praktikách2 (dále jen „směrnice 2005/29/ES“ nebo „směrnice o nekalých 

obchodních praktikách“). Každá z nich přitom reprezentuje jeden ze souborů vztahů 

práva proti nekalé soutěži, mezi které se jeho unijní úprava rozpadá – jsou jimi vztahy 

(i) mezi obchodníky vzájemně reprezentované zejména směrnicí 2006/114/ES 

a (ii) mezi obchodníky a spotřebiteli reprezentované zejména směrnicí 2005/29/ES. 

Výše uvedené relativizace se pak autor práce dopustil ze dvou důvodů. Ten první 

spočívá v tom, že směrnice o nekalých obchodních praktikách je často transponována 

pouze do veřejnoprávních předpisů na ochranu spotřebitele, čímž se může do určité míry 

vymykat nekalosoutěžnímu odvětví práva. Přesto je nutné se jí podrobněji zabývat, 

a to zejména proto, že ve státech, kde je spotřebitel jako fyzická osoba stále subjektem 

práva proti nekalé soutěži (například v České republice), je to právě směrnice o nekalých 

obchodních praktikách, která svým charakterem úplné harmonizace vytyčuje pomyslné 
                                                                    

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé 

a srovnávací reklamě (kodifikované znění), (dále jen “směrnice 2006/114/ES” nebo “směrnice 

o klamavé a srovnávací reklamě”), dostupná z http://www.eur-lex.europa.eu. 

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

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

Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách), dostupná z http://www.eur-

lex.europa.eu. 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
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mantinely, v rámci nichž se může spotřebitel domáhat svých práv z nekalosoutěžního 

rušení. Druhým důvodem, proč by nemělo být přesné tvrzení, že unijní úprava práva 

proti nekalé soutěži spočívá vyčerpávajícím způsobem ve výše jmenovaných směrnicích, 

je její přesah do dalších odvětví práva. Nekalosoutěžním jednáním tak mohou být rušena 

zejména práva z duševního vlastnictví, například práva zeměpisného označení, autorská 

a další, jejichž úprava je svěřena zvláštním právním aktům EU.3 

Tato práce se bude uvedenými přesahy kvůli svému omezenému rozsahu zabývat 

jen okrajově a pouze pro ilustraci problematiky směrnice o klamavé a srovnávací 

reklamě a směrnice o nekalých obchodních praktikách, zejména při analyzování 

judikatury Soudního dvora EU. Právě té bude přitom bude v této práci věnována velká 

pozornost, neboť autor práce v ní shledává velmi důležitý interpretační pramen unijního 

práva proti nekalé soutěži. Judikatura bude přitom analyzována zpravidla pro dokreslení 

určitého v práci nastíněného konkrétního okruhu právních vztahů. Autor práce tak hodlá 

jednotlivé judikáty Soudního dvora EU rozebírat zejména s ohledem na konkrétní téma 

té části práce, v rámci které budou analyzovány. 

Rozsáhlý prostor bude rovněž věnován problematice tzv. hledisku průměrného 

spotřebitele, což je Soudním dvorem EU rozsáhle judikovaný koncept posuzování míry 

nekalosti jednání v soutěži aplikovaný jak ve vztazích mezi obchodníky vzájemně, 

tak ve vztazích obchodník – spotřebitel. Uvedený koncept je tak mimořádně významný 

pro okruhy vztahů vyplývajících z obou unijních směrnic, 2006/114/ES a 2005/29/ES, 

a v tomto ohledu je třeba vnímat i veškeré dílčí závěry, ke kterým autor práce v kapitole 

věnované průměrnému spotřebiteli dospěje. Příslušná kapitola je v diplomové práci 

zařazena za kapitolu věnované vztahům mezi obchodníky regulované směrnicí 

2006/114/ES z toho důvodu, že na ni tématicky bezprostředně navazuje, respektive 

ji dále rozvíjí. Autor v ní však spatřuje takový význam, že se ji rozhodl v diplomové práci 

věnovat samostatný prostor. S dílčími specifiky je však nutné brát ji v ohled i jako součást 

následující kapitoly věnované vztahům mezi obchodníky a spotřebiteli regulované 

směrnicí 2005/29/ES. 

                                                                    

3  Jedná se např. o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 

ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, dostupné 

z http://www.eur-lex.europa.eu. 

http://www.eur-lex.europa.eu/
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V závěrečné části práce pak bude věnován prostor analýze transpozice obou 

uvedených směrnic. Autor práce si z rozsahových důvodů nevytyčil její rozbor jako hlavní 

cíl práce, a proto se bude věnovat zejména specifikům a problematickým bodům reflexe 

unijního práva proti nekalé soutěži v českém právním řádu. Stručným průřezem přístupu 

k transpozici unijních nekalosoutěžních směrnic bude rovněž věnována pozornost dvěma 

dalším členským státům – právní kulturou blízkému Slovensku a naopak vzdálenému 

Spojenému království. Uvedené příklady mají za cíl pouze ilustrovat odlišnost přístupu 

k transpozici uvedených směrnic napříč Evropskou unií. 

Mimo vše výše uvedené hodlá autor práce poukázat na některé v odborné 

literatuře méně často rozebírané aspekty unijního práva proti nekalé soutěži, jakým 

je například problematika tzv. „skrytých obchodníků“ ve vztazích obchodníků 

a spotřebitelů. Úvodní zasazení práva proti nekalé soutěži do historického evropského 

kontextu pak bude pojato spíše stručně a s ohledem na určitá přetrvávající východiska 

pro unijní harmonizaci popisovaného okruhu právních vztahů.  

Autor bude v práci rovněž prezentovat své dílčí a konečné tvrzení a závěry.4 

V každém takovém případě bude však vždy taková pasáž odpovídajícím způsobem 

uvozena, nebude-li to z ní nepochybně vyplývat. O hodnotící soudy tak nepůjde zejména 

v částech věnovaných deskripci jednotlivých unijních směrnic. 

Tato práce si tak staví za cíl poskytnout přehled o unijní úpravě práva proti nekalé 

soutěži dané směrnicemi o klamavé a srovnávací reklamě a nekalých obchodních 

praktikách. Spíše než na jejich podrobnou deskripci se bude přitom zaměřovat na určité 

„naplnění“ jejich obsahu zejména judikaturou Soudního dvora EU – a to rovněž ve vztahu 

k institutům, které jimi nemusejí být výslovně popsány.5 Autor práce věří, že právě tak 

dokáže spíše vysvětlit skutečný obsah evropského, respektive unijního práva proti nekalé 

soutěži. 

                                                                    

4 Autor přitom připouští, že určitým jeho názorem může být rovněž již zvolená struktura práce, 

v níž je např. mnoho prostoru věnováno problematice konceptu průměrného spotřebitele či judikatuře 

Soudního dvora EU.  

5 V tomto ohledu se jedná zejména o koncept průměrného spotřebitele a směrnici 2006/114/ES nebo 

skryté obchodníky a směrnici 2005/29/ES. 
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2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

2.1 POJEM NEKALÉ SOUTĚŽE V KONTEXTU UNIJNÍHO PRÁVA 

Právní úprava týkající se ochrany hospodářské soutěže je jak v unijním právu, 

tak v českém platném právu rozdělena do dvou oblastí. Tu první představuje právo proti 

omezování soutěže, druhou pak právo proti nekalé soutěži.6 Právě jí a zejména její unijní 

úpravě je pak věnována tato práce.  

Na rozdíl od práva českého, které dlouhodobě pojímá právo proti nekalé soutěži 

jako samostatnou a do jisté míry kodifikovanou oblast právních vztahů7, unijní právo 

podobně ucelenou úpravou nekalé soutěže nedisponuje. Nelze však říci, že by pojem 

nekalé soutěže vůbec neznalo8, rozhodně se však nevžil jako zastřešující označení 

právních norem „[postihujících] právní delikty, které nesměřují proti existenci konkurence, 

ale zneužívají ji deformacemi soutěžních pravidel s cílem poškodit soutěžitele nekalým 

způsobem,“ přičemž ochrana spotřebitele patří spíše až mezi jeho druhotné cíle.9 

 Tato práce tedy bude vycházet při užívání pojmu práva proti nekalé soutěži z výše 

uvedeného, tedy jako ze souboru právních norem umožňujících zejména obchodníkům 

ochranu před nekalým (ve smyslu nepoctivým) jednáním svých konkurentů 

při vzájemných obchodních vztazích.  

                                                                    

6 RAUS, D. Reklama klamavá a reklama srovnávací v komunitární a české soutěžní legislativě. Právní 

rozhledy, 2000, č. 7, dostupné z databáze Beck-Online. 

7 V podobě ať již „prvorepublikového“ zvláštního zákona č. 111/ 1927 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži 

či ucelené úpravy v zákoně. č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen “obchodní zákoník”) či platné právní úpravě v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen “občanský zákoník”). 

8  K tomu srov. bod 7 preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES 

ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, který 

hovoří o vztahu uvedené směrnice s právními předpisy o nekalé soutěži jednotlivých členských států, 

dostupné z http://www.eur-lex.europa.eu. 

9 ELIÁŠ, K. In ELIÁŠ, K., BEJČEK, J. HAJN, P., JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. 

Soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 295.  

http://www.eur-lex.europa.eu/
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2.2 VYMEZENÍ DALŠÍCH POJMŮ PRO ÚČELY TÉTO PRÁCE 

 Jednotlivé základní pojmy, s nimiž pracuje unijní právo proti nekalé soutěži, jsou 

v této práci podrobněji rozebírány na příslušných místech v rámci celého jejich kontextu. 

Každý pojem, jehož význam by nicméně nemusel být obecně znám či by mohl v rámci 

odvětví disponovat složitějším, „nedoslovným“, významem, bude však vždy nejdříve 

náležitě vysvětlen. Uvedené se týká např. pojmu průměrného spotřebitele v kapitole 6 

či skrytých obchodníků v kapitole 7.5. Obraty „koncept“, „hledisko“ či „model“ 

průměrného spotřebitele užívá autor v totožném významu pro hledisko spotřebitele, 

který je v rozumné míře dobře informovaný, v rozumné míře pozorný a obezřetný. 

 Pro zjednodušení orientace v textu se také ve všech částech tohoto textu hovoří 

o Soudním dvoru Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr EU“ nebo „Soudní dvůr“) namísto 

Evropského soudního dvora, a stejně tak o Tribunálu namísto Soudu prvního stupně. 

Obdobným způsobem bude přistupováno ke vztahu pojmu Evropské unie a Evropských 

společenství. Rovněž bude-li v práci užito pojmu „evropský“, je třeba tento pojem chápat 

obsahem pouze toliko ve vztahu k Evropské unii, tedy jako „unijní“.  Ve stejném smyslu 

pak bude sekundární či komunitární evropské právo nahrazeno „právními akty Evropské 

unie“ (rovněž „právní akty EU“ či „právní akty Unie“).  

3 VÝVOJ EVROPSKÉHO PRÁVA PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI 

3.1 POČÁTKY VÝVOJE EVROPSKÉHO PRÁVA PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI 

3.1.1 SPOLEČNÝ ZÁKLAD V PODOBĚ PAŘÍŽSKÉ ÚMLUVY 

Právo proti nekalé soutěži se na rozdíl od práva proti omezování hospodářské 

soutěže dodnes nedočkalo přímo aplikovatelné úpravy na úrovni primárního unijního 

práva a v podstatě až do roku 1984 nedisponovalo dostatečným způsobem 

harmonizovanou úpravou na úrovni právních aktů Unie. Kořeny jeho společného 

evropského základu však přesto sahají mnohem hlouběji - konkrétně do roku 1883, 
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kdy bylo v Paříži schváleno první znění Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového 

vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva“ a „Úmluva“).10   

Ačkoli Úmluva upravovala pouze práva vyplývající z práva duševního vlastnictví, 

stala se pro další vývoj unijního práva proti nekalé soutěži určitým základním kamenem.  

Byla to totiž ona, která poprvé uvedla do širšího užívání termín nekalé soutěže11 a přímou 

aplikovatelností pro své smluvní státy zajistila alespoň relativně jednotný přístup 

pro posuzování jednání v nekalé soutěži také na evropském kontinentu. Všechny členské 

státy Evropské unie se totiž dříve či později staly i smluvními stranami Pařížské úmluvy. 

Pařížská úmluva představovala v mnohém mezník v práci s formou a obsahem 

pojmu jednání v nekalé soutěži a právní ochranou před ním. Zřejmé je to zejména 

z bližšího prozkoumání textace článku 10bis Úmluvy. Jeho konstrukce je ostatně do určité 

míry podobná české zákonné úpravě odpovídající generální klauzuli 

dle § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, respektive § 2976 odst. 1 občanského zákoníku. 

Po úvodním ustanovení čl. 10bis odst. 1 12  totiž následuje generální klauzule 

v odst. 2 a následně vyjmenované tři hlavní zvláštní skutkové podstaty dle odst. 3. 

Generální klauzule dle čl. 10bis odst. 2 Úmluvy přitom pojímala nekalou soutěž jako 

„každou soutěžní činnost, která odporuje poctivým zvyklostem v průmyslu nebo v obchodě.“ 

Mezi následně výslovně zakázanými praktikami (zvláštními skutkovými podstatami) 

bychom pak nalezli blízké ekvivalenty dnešní skutkové podstaty klamavé reklamy13, 

                                                                    

10 Česká republika se však stala smluvní stranou Pařížské úmluvy až v roce 1970, kdy byla ratifikována 

ve znění sjednaném ve Stockholmu dne 14. 7. 1967. 

11 Článek 10bis Pařížské úmluvy užíval v anglickém znění termín „unfair competition“.  

12 Viz Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví 

ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 

1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 

a ve Stockholmu dne 14. července 1967: „Unijní země jsou povinny zajistit příslušníkům Unie účinnou 

ochranu proti nekalé soutěži.“ Příslušníky Unie má Úmluva na mysli toliko své signatáře. 

13 Čl. 10bis odst. 3 (3) Pařížské úmluvy. 
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klamavého označení zboží a služeb14 a parazitování na pověsti.15 Právě na tomto základě 

tak byla postavena společná minimální úroveň ochrany před nekalou soutěží ve vztazích 

mezi obchodníky. Pro její poněkud vágní úpravu byl však stále velký prostor v oblasti 

upřesnění vymezeného jednání v nekalé soutěži ponechaný jak jednotlivým národním 

zákonodárcům, tak národním soudům. Jak bude z dalších částí práce patrné, úroveň 

harmonizace práva proti nekalé soutěži dosáhla před přijetím směrnice 84/450/ES16 

v jednotlivých členských státech (a toho času signatářích Pařížské úmluvy) skutečně 

velmi rozdílných úrovní. Rovněž naznačená významná úloha soudní rozhodovací praxe 

při dotváření práva proti nekalé soutěži bude dále jednoznačně potvrzena. 

3.1.2 POČÁTKY VÝVOJE PRÁVA PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI NA NÁRODNÍ ÚROVNI 

Bylo by však nepřesné tvrdit, že na počátku vývoje práva proti nekalé soutěži 

na národní úrovni dnešních členských států Evropské unie stála Pařížská úmluva. Právo 

některých států totiž již před přistoupením k ní, respektive před její samotnou existencí, 

znalo, či „oklikou“ dospělo k prostředkům „boje“ proti uplatňování praktik dnes známých 

jako jednání v nekalé soutěži. Možná ještě výrazněji než kdy poté se v tomto ohledu 

uplatnila výše naznačená soudcovská povaha práva proti nekalé soutěži.17 Její potenciál 

lze ilustrovat na srovnání dvou pravděpodobně nejzásadnějších civilních kodexů starého 

kontinentu, francouzského Code civile a rakouského ABGB. Ani jeden z nich totiž 

neobsahoval výslovnou úpravu práva proti nekalé soutěži, nýbrž jen obecné ustanovení 

                                                                    

14 Čl. 10bis odst. 3 (1) tamtéž. 

15 Čl. 10bis odst. 3 (2) tamtéž. 

16 Směrnice Rady ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států 

týkajících se klamavé reklamy (84/450/EHS) (dále jen „směrnice 84/450/ES“ nebo „směrnice 

o klamavé reklamě“), dostupná z http://www.eur-lex.europa.eu. 

17 Tuto povahu práva proti nekalé soutěži opakovaně akcentuje řada autorů. K tomu srov. např. HAJN, 

P. Komunitární a české právo proti nekalé soutěži. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 

str. 11: „[P]rávo proti nekalé soutěži může být (a ve skutečnosti také je) do značné míry právem 

soudcovským a [...] v kontinentální Evropě je toto právní odvětví soudci nejen dotvářeno, ale do značné 

míry i vytvářeno.“ 

http://www.eur-lex.europa.eu/
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o odpovědnosti za škodu způsobenou zaviněným jednáním, a to i ve formě opomenutí 

či nedbalosti.18 

Zatímco však francouzská judikatura byla z tohoto základu schopna dovodit 

i soukromoprávní nároky z titulu odpovědnosti za škodu při jednání v nekalé soutěži19, 

pro které byla schopna specifikovat i řadu zvláštních skutkových podstat, rakouská 

judikatura na toto nereflektovala a při obdobném legislativním základu pouze 

konstatovala, že „v dosavadním zákonodárství rakouském nemáme ustanovení ku potírání 

nekalé soutěže“ a odpovědnostní nároky za škodu způsobenou v jednání při nekalé 

soutěži nedovodila.20  

3.1.3 VLIV PAŘÍŽSKÉ ÚMLUVY NA TREND NÁRODNÍCH ÚPRAV PRÁVA PROTI NEKALÉ 

SOUTĚŽI 

Výše uvedené období se již však časově překrývá s přijetím Pařížské úmluvy, 

kterou lze vnímat jako skutečný evropský základ pro další vývoj práva proti nekalé 

soutěži. Její úprava deliktního jednání v nekalé soutěži se následně stala vzorem pro řadu 

národních podob právní úpravy tohoto jednání. Lze se přitom domnívat, že to bylo 

zejména pro její strukturu sestávající  z generální klauzule na místě prvním a vybraných 

zvláštních skutkových podstat na místě druhém. I ty přitom byly mnohdy definovány 

tak obecně, že je někteří autoři považují za další „malé generální klauzule“.21  

3.2 UNIJNÍ PRÁVO PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI 

Přestože některé z důvodů, pro které se právo proti nekalé soutěži dočkalo své 

harmonizované unijní podoby, mohly „prosvitnout“ již ve stručném historickém úvodu 

z předchozí kapitoly, jeví se jako vhodné je alespoň v hrubých konturách podrobněji 

popsat. Ty nejpodstatnější z nich (zejména ochrana soutěžního prostředí), jsou totiž 

i pevně integrovanou součástí všech dále v podrobnostech rozebíraných právních aktů 

EU v oblasti práva proti nekalé soutěži. 

                                                                    

18 Viz ELIÁŠ, K. In ELIÁŠ, K. a ostatní. Kurs obchodního práva. op. cit. str. 287-291. 

19 HAJN, P. Komunitární a české právo proti nekalé soutěži, op. cit., str. 10. 

20 Viz ELIÁŠ, K. In ELIÁŠ, K. a ostatní. Kurs obchodního práva. op. cit. str. 288-289. 

21 HAJN, P., Komunitární a české právo proti nekalé soutěži. op. cit. str. 12. 
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3.2.1 PRÁVNÍ, POLITICKÁ A EKONOMICKÁ VÝCHODISKA PRO SPOLEČNÝ UNIJNÍ ZÁKLAD 

S postupujícími integračními procesy, a to zejména vzhledem k rozvoji společného 

trhu, bylo nutné pro zajištění jeho ochrany odstranit některé základní překážky bránicí 

právě volnému pohybu zboží a služeb, potažmo fungování celého společného trhu.22 

Jak se brzy ukázalo, restriktivní opatření v rámci poměrně jednotných pravidel distribuce 

zboží napříč společným trhem nespočívala pouze v nejednotnosti posuzování 

např. případné zdravotní závadnosti přepravovaných výrobků při jejich uvádění 

na trh v rámci jiných členských států (které pro tyto účely zaváděly mnohdy 

v neodůvodněných případech tzv. kvantitativní omezení a opatření mající jim rovnocenný 

účinek).23 Výraznými restriktivními účinky se v tomto ohledu totiž vyznačovala i značně 

odlišná úroveň přístupu členských států k regulaci reklamy a obdobných obchodních 

praktik. Zejména bylo rozpoznáno, že klamavá reklama může vést k nepříznivému 

ovlivnění spotřebitelů při jejich ekonomickém rozhodování na úrovni společného trhu.24 

Přitom právě reklama a propagace zboží a služeb obecně se přitom již mnohem 

dříve staly nedílnou součástí nabízení jakéhokoliv produktu a obecně chápanou 

podmínkou25 pro úspěch na trhu, a to jak pro producenta, distributora, tak i finálního 

prodejce. Odlišné národní právní úpravy reklamy a nekalosoutěžního jednání však 

významným způsobem stěžovaly šanci na úspěch všem obchodníkům, kteří se rozhodli 

                                                                    

22 K tomu srov. např. ARNOLD, R., DUMBROVSKÝ, T., KRÁL, R., TICHÝ, L., ZEMÁNEK, J. Evropské právo. 

4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, str. 582: „Je zřejmé, že praktiky nekalé soutěže, zejména pak praktiky 

některých druhů reklam, přesahují hranice jednotlivých členských států a působí tak bezprostředně 

na fungování společného (vnitřního) trhu.“ 

23 Uvedené vedlo až k přijetí principu „vzájemného uznání“, který byl Soudním dvorem EU rozpoznán 

a popsán v rozsudku ve věci 120/78 Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 

(Cassis de Dijon) ze dne 20. února 1979, dostupném z http://www.curia.europa.eu. Podrobněji 

k uvedenému rovněž viz pozn. pod čarou č. 30. 

24 Viz ARNOLD, R. a ostatní. Evropské právo. op. cit., tamtéž. 

25 Jak uvádí např. Kristie Lorette v článku „The Importance of Marketing for the Success of a Business“, 

dostupného z: http://smallbusiness.chron.com/importance-marketing-success-business-589.html 

[cit. dne 10. prosince 2014]. K obdobným závěrům přitom dochází i mnozí další autoři, opakovaně 

i P. Hajn In Komunitární a české právo proti nekalé soutěži, op. cit. 

http://www.curia.europa.eu/
http://smallbusiness.chron.com/importance-marketing-success-business-589.html
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svůj výrobek nebo službu nabízet na více trzích zároveň a rovněž tak vytvářely 

významnou nerovnost mezi nimi a obchodníky, kteří svůj produkt nabízeli pouze 

regionálně.  

Bariéry pro přeshraničně působící obchodníky tak bylo možné sledovat zejména 

ve zvýšených nákladech na nezbytný právní servis, který obchodníkovi vytyčí mantinely, 

v nichž se může na daném národním trhu pohybovat, z důvodu nízké právní jistoty 

na neharmonizovaném trhu a následně. Nelze přitom po obchodníkovi spravedlivě 

požadovat, aby si pro takové prosazení se na (národním) trhu stanovoval příliš nízkou 

laťku v podobě dostatečně bezpečné úrovně prostředků nabízení svého produktu, které 

by již z principu své nekonfliktnosti nekalosoutěžním jednáním s vysokou 

pravděpodobností nemohlo být v žádné z členských zemí Evropské unie.26 Určitá míra 

dravosti a soutěžení je totiž oblasti reklamy zcela vlastní.27 Jinak řečeno, obchodníci 

z jiných členských států Unie by se rázem ocitli ve velké konkurenční nevýhodě oproti 

obchodníkům domácím, pokud by regulace reklamy a nekalosoutěžního jednání obecně 

byla zcela prosta jakékoliv harmonizace napříč jednotlivými členskými státy. 

3.2.2.1 OCHRANA SPOLEČNÉHO TRHU JAKO VÝCHODISKO PRO HARMONIZACI 

PRÁVA PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI 

Nebezpečnost nekalosoutěžního jednání pro fungování společného trhu 

pak předjímají i úvodní ustanovení směrnic o klamavé a srovnávací reklamě a nekalých 

                                                                    

26 Byť i na takovém přístupu lze stavět image značky, jak dokládají příklady z minulosti. Zástupcem 

takové zcela neagresivní a nekontroverzní reklamy může být například svého času celoevropsky 

populární televizní spot společnosti Kleenex s mladým labradorem spolehlivě doplňujícím zásoby 

v domácnosti. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=0t0_dopdPp4 [cit. 10. prosince 2014]. 

27 K tomu srov. HAJN, P. Jak postihnout nekalé jednání vůči soutěžitelům nebo spotřebitelům (O smyslu 

evropských směrnic. Obchodněprávní revue, 2009, č. 9, dostupné z databáze Beck-Online: 

„[H]ospodářští činitelé dokáží vymýšlet stále nové způsoby svého konkurenčního jednání, nové obchodní 

praktiky, z nichž mnohé jsou na hranici a někdy i za hranicí férové soutěže, poctivého obchodního jednání. 

[...] Platí to mimo jiné proto, že hranice mezi prospěšnou a škodlivou [reklamou] jsou plynulé, nezřetelné 

a patří do oblasti „mlhavých množin.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=0t0_dopdPp4
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obchodních praktikách.28 Na ochranu jednotného trhu je však dle autora této práce 

ve vztahu k jejímu vlivu na úpravu unijního práva proti nekalé soutěži na unijní úrovni 

třeba nahlížet i v jiném úhlu pohledu než jako pouze jím chráněný objekt (vedle ochrany 

spotřebitelů).  

Autor práce si totiž na základě dále pokračujícího rozboru dovoluje vyslovit názor, 

že i v případě, kdyby právo proti nekalé soutěži nebylo v rámci Evropské unie legislativně 

harmonizováno v dnešní míře (anebo dokonce vůbec), byla by ustanovení o společném 

trhu a volném pohybu zboží a služeb primárního práva dostatečným základem, na němž 

by Soudní dvůr svou rozhodovací praxí mohl vystavět určitý právní rámec ochrany před 

klamavou a srovnávací reklamou, jaký dnes nabízí směrnice 2006/114/ES. 

Příliš restriktivní opatření některých států29 by dle autora měla být shledána jako 

zakázaná kvantitativní omezení a opatření mající rovnocenný účinek. 30 Již ustanovení 

                                                                    

28 Směrnice 84/450/ES např. v preambuli v tomto smyslu uvádí, že „reklama přesahuje hranice 

jednotlivých členských států a má tak přímý vliv na vytvoření a fungování společného trhu […] klamavá 

reklama může vést k narušení soutěže v rámci společného trhu.“ 

29  Proti nimž se velmi hlasitě vždy vyslovovalo například Spojené království, které dlouho 

nedisponovalo vlastní transpozicí směrnic o klamavé a srovnávací reklamě. Právě ze Spojeného 

království lze přitom vysledovat i obavy z přísné regulace nekalosoutěžních praktik na úrovni 

některých členských států, viz např. JARVIS, M., OLIVER, P. Free Movement of Goods in the European 

Community Under Articles 28 to 30 of the EC Treaty. 4. vydání. Londýn: Sweet and Maxwell, 2003, 

str. 304. 

30 Jak již bylo výše v práci uvedeno, v tomto smyslu hovoříme o opatřeních s rovnocenným účinkem 

množstevním (kvantitativním) omezením. Tento institut vychází z rozsudku Soudního dvora EU 

ve věci 8/74 z 11. července 1974 „Procureur du Roi v Dassonville“ (Dassonville) a rozsudku Soudního 

dvora EU ve věci 120/78 z 20. února 1979 „Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung 

für Branntwein“ (Cassis de Dijon) a má se jím na mysli nepřípustnost jakéhokoliv opatření na úrovni 

členského státu, které je způsobilé bránit obchodování v rámci jednotného trhu, pokud toto není 

objektivně obhajitelné např. hospodářskými či sociálními zájmy. Pro doplnění, k tomuto určitému 

zmírnění tzv. „dassonvillské formule“ došlo později zejména v důsledku rozhodnutí Soudního dvora EU 

ve věci C-145/88 (Torfaen) a ve spojených věcech C-267/91 a C-268/91 (Keck), vše dostupné 

z http://www.curia.europa.eu. 

http://www.curia.europa.eu/
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čl. 28 – 30 Smlouvy o založení Evropského společenství31 totiž garantovala volný pohyb 

zboží a služeb jako jeden ze základních cílů evropské integrace, jakož i další postupné 

odstraňování rozdílů v hospodářských politikách jednotlivých států. Důvodem 

(a prostředkem k přijetí právního aktu EU zároveň) harmonizace práva proti nekalé 

soutěži (např. právě směrnicí z roku 1984) byla zejména ochrana společného trhu 

a volného pohybu zboží a služeb jako jednoho ze základních cílů primárního unijního 

práva. Rovněž však lze v uvedené harmonizaci sledovat odraz plynulého vývoje 

judikatury Soudního dvora z období před přijetím první směrnice o klamavé reklamě 

z roku 1984. 

Mimořádně zajímavým se tak v tomto kontextu jeví například rozsudek Soudního 

dvoru ve věci Walter Rau32, ve kterém byla národní belgická legislativa určující povinný 

způsob balení výrobku shledána jako nesouladná s unijním právem, konkrétně jako 

omezující svobodu volného pohybu zboží.33 Soudní dvůr již tehdy postavil proti sobě dvě 

hodnoty, na nichž do velké míry stojí o dva roky později přijatá směrnice o klamavé 

reklamě. Je jím na jedné straně (i) ochrana spotřebitelů, která v tomto případě 

zprostředkovaně spočívala v oprávnění Belgie jakožto členského státu přijmout taková 

zákonná opatření o označení balení (importovaných) výrobků, která povedou k jasné 

informovanosti spotřebitelů o vlastnostech výrobku, na straně druhé však (ii) taková 

opatření nesmí dosáhnout efektu srovnatelného s množstevními omezeními, tedy nesmí 

neúměrně potlačovat volný pohyb zboží na společném trhu.34  

                                                                    

31 Smlouva o založení Evropského společenství (ES), dostupná z 

https://www.euroskop.cz/8917/sekce/zakladajici-smlouvy [10. prosince 2014]. 

32  Rozsudek Soudního dvoru EU ve věci C-261/81 ze dne 10. listopadu 1982 „Walter Rau 

Lebensmittelwerke v De Smedt PVBA“ (Walter Rau), dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

33 Dle belgického práva musely být výrobky z margarínu uváděny na trh v balení ve tvaru kostky, 

aby byly dostatečně zjevně odlišitelné od máselných výrobků.  Způsob balení výrobku přitom 

v širokém pojetí o pár let později přijaté směrnice 84/450/ES představuje sám o sobě jednu z forem 

reklamy. Nutnost vytvářet pro belgický trh speciální balení másla i margarínu přitom výrazně 

omezovala zahraniční producenty a distributory těchto výrobků. 

34 Srov. zejména odst. 13, 17 a 20 rozsudku Soudního dvora ve věci Walter Rau.  

https://www.euroskop.cz/8917/sekce/zakladajici-smlouvy
http://www.curia.europa.eu/
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Právě právní předpisy vytvářející přísná pravidla pro označení výrobků 

uváděných na trh v daném členském státě (a především fakt, že tato pravidla byla 

v každém státě stanovena zcela rozdílně, což ještě více ztěžuje obchodníkům efektivní 

působení v rámci celého společného trhu) tak stály u zrodu velkého množství judikatury, 

která se z podstaty věci dotýkala materie brzy poté přijaté směrnice 84/450/ES. Některé 

členské státy35 se totiž uchylovaly k vlastním, přísným zákonným požadavkům na značení 

balení výrobků, tedy způsob jejich nabízení či propagace (reklamy), právě z důvodu 

ochrany spotřebitele, která často spočívala v možné klamavosti informací obsažených 

v tomto balení, tedy v klamavé reklamě. Tak tomu bylo jak ve výše popsané věci Walter 

Rau, tak v řadě dalších.36 Musely však přitom dbát obecného principu proporcionality, 

který se konkrétně odrážel v principu vzájemného uznání 37  na straně jedné 

a transponované úpravě „ochranářských“ směrnic o označování výrobků, které by již 

ze své podstaty mohly přinášet určité zdravotní či bezpečnostní riziko.38  

                                                                                                                                                                                                             

Rovněž viz BERRY, E., BOGUSZ, B., HOMEWOOD, M. EU Law. Text, Cases and Materials 1. vydání. 

Oxford: Oxford University Press, 2013, str. 367 (překlad vlastní): „Tudíž, jestliže cíle tohoto zákonného 

opatření spočívaly v zabránění zmatení belgických spotřebitelů, pak takovéhoto cíle efektivního označení 

balení výrobku mohlo být dosaženo mnohem více proporcionální cestou a méně tak narušit svobodu 

volného pohybu zboží.“ 

35 V případě Walter Rau, ale i mnohých dále jmenovaných to bylo Německo disponující přísnou 

úpravou ochrany spotřebitele i předpisům proti nekalému jednání v soutěži. 

36 Např. rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-27/80 Fietje ze dne 16. prosince 1982 nebo rozsudek 

Soudního dvora EU ve věci C-94/82 De Kilkvorsch ze dne 17. března 1983, dostupné 

z http://www.curia.europa.eu. 

Obdobně i JARVIS, M., OLIVER, P. Free Movement of Goods in the European Community Under Articles 

28 to 30 of the EC Treaty. op. cit., str. 304 (překlad vlastní): „[N]ěkteré národní právní úpravy v oblasti 

práva proti nekalé soutěži jdou až příliš daleko [pozn. autora: uvedená citace je v knize zasazená 

do historického kontextu před přijetím směrnice 84/450/ES]“. 

37 Princip vzájemného uznání byl dále podrobněji rozvinut, v podstatě jde však o princip, dle kterého 

by zboží a služby schopné uvedení na trh v jednom členském státě měly být zejména s ohledem 

na jejich uznanou bezpečnost a nezávadnost obecně způsobilé pro uvedení na trh i v dalších členských 

státech. Tento princip byl poprvé vysloven v rozsudku Soudního dvoru Cassis de Dijon. 

38 Jde zejména o Směrnici Rady ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů 

http://www.curia.europa.eu/
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Na tomto místě se vzhledem k uvedenému jeví rovněž vhodné zopakovat tezi 

z úvodu práce, že některé skutkové podstaty nekalých jednání v soutěži obvykle zasahují 

svou povahou i do sfér regulovaných dalšími právními předpisy. Řada soudních sporů 

tak našla svůj původ například ve známkoprávních kauzách a obecně právu duševního 

vlastnictví.   

Výše uvedený vhled do rozhodovací praxe Soudního dvoru EU přitom 

v hmatatelných konturách ukazuje počátky úzkého vztahu mezi snahou o odstraňování 

omezení volného pohybu zboží a služeb a dalšími harmonizačními procesy.39 

Mimořádně blízko obsahu budoucí směrnice o klamavé reklamě se pak Soudní 

dvůr, aniž by právní akty Unie tehdy obsahovaly komplexnější úpravu práva proti nekalé 

soutěži, dostal ve věci Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij40, v němž určil, že členské 

státy mohou v určitých případech omezit způsob propagace výrobku, pokud 

je toto omezení obhajitelné ochranou spotřebitele a nezkreslenou soutěží na společném 

trhu.41 Potřeby harmonizace ochrany proti jednání v nekalé soutěži se však ukázaly být 

podstatné pro další ochranu společného trhu do té míry, že se měly promítnout 

v samostatném uceleném předpisu, kterým byla směrnice 84/450/ES o klamavé reklamě. 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (67/548/EHS) a Směrnici Rady 

ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických 

prostředků (76/768/EHS), vše dostupné z http://www.eur-lex.europa.eu. 

39 Pro tento závěr srov. např. ARNULL, A., DASHWOOD, A., DOUGAN, M., ROSS, M., SPAVENTA, E., 

WYATT, D. European Union Law. 5. vydání.  Londýn: Sweet and Maxwell, 2006, str. 944. 

40 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-286/81 Trestní řízení proti Oosthoek's Uitgeversmaatschappij 

BV ze dne 15. prosince 1982, zejména odst. 18, dostupný z: www. curia.europa.eu. 

41  „[N]abízení dárků zdarma jakožto prostředků k posílení prodejů může spotřebitele klamat 

co se skutečné ceny prodávaných produktů týče a zkreslit podmínky, na nichž by stála skutečná 

nezkreslená soutěž. Právní předpisy, které z toho důvodu takovéto obchodní praktiky zakazují, mohou 

posílit ochranu spotřebitelů i férový obchod,“ srov. tamtéž (překlad vlastní). 

http://www.eur-lex.europa.eu/
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3.2.2.2 PRÁVNÍ A POLITICKÁ VÝCHODISKA PRO HARMONIZACI PRÁVA PROTI NEKALÉ 

SOUTĚŽI 

Kromě judikatury Soudního dvora k harmonizovanému prostředí práva proti 

nekalé soutěži na evropské úrovni postupovala i Evropská komise a akademická sféra.42 

Dlouho však nebylo zřejmé, v jaké míře bude právo proti nekalé soutěži nakonec 

harmonizováno, neboť zejména po vstupu Spojeného království do Evropských 

společenství sílily hlasy po omezeném rozsahu společné úpravy. Bylo tomu tak i proto, že 

právě Spojené království nedisponovalo žádnou kodifikovanou úpravou nekalé soutěže 

a podle všeho ani nemělo v plánu nic obdobného do svého právního systému zavádět.43 

 Krokem, který bezprostředně předcházel přijetí směrnice 84/450/ES bylo 

pak vydání usnesení Rady o výsledcích druhého programu EHS ohledně ochrany 

spotřebitelů a informační politiky.44 Ten reagoval na tehdejší výše popsané trendy 

v judikatuře Soudního dvora a po vzoru některých, opět již výše jmenovaných, 

parciálních směrnic o ochraně spotřebitelů na evropském trhu se vyslovil pro další 

harmonizaci právních předpisů majících za výsledek lepší ochranu spotřebitele 

při současném zachování výhod plynoucích pro spotřebitele z dalšího posilování volného 

pohybu zboží a služeb na společném trhu. Jakkoli hlavním cílem unijního práva proti 

nekalé soutěži zůstává zejména ochrana společného trhu, je tak třeba mít na paměti, 

že již od počátku byly ve vztahu k pozitivům harmonizace úpravy práva proti nekalé 

soutěži řazeny rovněž i zájmy a ochrana spotřebitelů. 

 

 

                                                                    

42 V tomto ohledu je třeba zmínit například Institut Maxe Plancka, který funguje jako platforma 

pro střetávání se kapacit z mnoha oblastí právní vědy dodnes. Právě na jeho půdě vznikla i souborná 

publikace příspěvků několika významných evropských akademiků v oblasti práva proti nekalé soutěži 

HENNING-BOGEWIG, F., HILTY, R. Law Against Unfair Competition: Towards a New Paradigm 

in Europe?, rovněž v podrobnostech citována na několika místech této práce. 

43 K tomu srov. kapitolu 9.4 této práce. 

44 Council Resolution of 19 May 1981 on a Second Programme of the European Economic Community 

for a Consumer Protection and Information Policy, dostupné z http://www.eur-lex.europa.eu. 

http://www.eur-lex.europa.eu/
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4 PLATNÁ ÚPRAVA UNIJNÍHO PRÁVA PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI 

Úprava práva proti nekalé soutěži se na úrovni unijní legislativy rozpadá zejména 

převážně do dvou větví, a to do (i) regulace soutěžních vztahů mezi obchodníky upravené 

aktuálně směrnicí 2006/114/ES a (ii) úpravy vztahů mezi obchodníky a spotřebiteli, 

jejímž základem je směrnice 2005/29/ES. Tato práce se bude dále podrobněji zabývat 

i jejich společnými instituty v čele s konceptem průměrného spotřebitele a ve značném 

rozsahu i příslušnou judikaturu Soudního dvora EU.  

V první řadě se však jeví jako vhodné navázat na předchozí kapitolu a zasadit obě 

v současné době platné směrnice do historického kontextu. Postihnout v následující 

hlavní části celé práce harmonizační vývoj práva proti nekalé soutěži na unijní úrovni 

od přijetí směrnice 84/450/ES do dnešních dnů by pak mělo být usnadněno zejména jeho 

velmi kontinuálním vývojem. Po přijetí směrnice 84/450/ES na podzim roku 1984 byla 

totiž jeho legislativní úprava spíše dále doplňována než dramaticky měněna. Pozitivní 

význam tohoto vývoje pak můžeme sledovat jak v první řadě ve stabilitě dané právní 

úpravy, tak v přínosu celé rozsáhlé judikatury Soudního dvora45 a v podstatě i národních 

soudů. S soudní praxe totiž měla v tomto stabilním prostředí zcela ideální podmínky 

podrobněji popsat některé instituty načrtnuté unijní legislativou a zodpovědět některé 

její otevřené otázky, aniž by se musela potýkat s podstatnou změnou koncepce právní 

úpravy. 

Obě větve unijní úpravy práva proti nekalé soutěže však vyrůstají ze společného 

základu. Tím je směrnice 84/450/EHS upravující původně pouze náležitosti tzv. „klamavé 

reklamy“.46 Jejím proklamovaným účelem však bylo chránit proti klamavé reklamě 

a jejím nekalým účinkům jak (i) spotřebitele, tak (ii) obchodníky, ale i (iii) zájmy široké 

veřejnosti.47 Tento rozsah si zachovala více než dvacet let, konkrétně až do přijetí 

                                                                    

45 Vzhledem k rozsahu právního základu. Oproti jiným právním odvětvím je jinak množství evropské 

judikatury v nekalosoutěžní oblasti relativně střídmé. K tomu srov. ONDREJOVÁ, D. Přehled judikatury 

ve věcech nekalé soutěže. 1. vydání.  Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, str. 11. 

46 Podrobná definice „klamavé reklamy“ viz čl. 2 odst. 2 směrnice 84/450/ES, případně kapitola 5.5.2 

této práce. 

47 Viz čl. 1 směrnice 84/450/ES. 
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směrnice 2005/29/ES, jíž došlo k výše popsanému rozvětvení práva proti nekalé soutěži 

v unijní legislativě na regulaci vztahů mezi obchodníky vzájemně a mezi obchodníky 

a spotřebiteli. 

Názory na pozitivní efekt fragmentace evropské úpravy práva proti nekalé soutěži 

se různí. Dle některých byla původní triáda subjektů ochrany dle směrnice 84/450/ES 

progresivním, modernistickým prvkem a současná dvojkolejnost nekalosoutěžní úpravy 

není pozitivním jevem, ať už pro zvýšení nepřehlednosti v neustále se zvyšujícím 

množství evropských předpisů, tak pro určitou nejistotu ohledně další použitelnosti 

původně společných institutů v podobě, v jaké byly postupně judikovány Soudním 

dvorem.48 

Směrnice 84/450/ES se za svou existenci dočkala dvou velkých novelizací, 

přičemž ta první byla provedena směrnicí 97/55/ES49, kterou byla do původní směrnice 

84/450/ES doplněna úprava týkající se (nedovolené) srovnávací reklamy. Druhou 

podstatnou změnou pak byla výše uvedená směrnice o nekalých obchodních praktikách. 

Vzhledem k tomu, že se zejména v jejím důsledku stala původní směrnice ve znění 

následně přijatých směrnic značně nepřehlednou, došlo ke kodifikaci stávající, 

již poměrně roztříštěné harmonizované úpravy práva proti nekalé soutěži (tj. zejména 

úpravy klamavé a srovnávací reklamy ve vztazích mezi obchodníky) přijetím směrnice 

2006/114/ES. V rámci této práce bude přitom podrobně rozebrána primárně platná 

právní úprava, tedy v následujících dvou kapitolách postupně směrnice 2006/114/ES 

a směrnice 2005/29/ES. Směrnice budou rozebrány v uvedeném pořadí proto, 

že směrnice 2006/114/ES plně vychází z původní směrnice 84/450/ES, přičemž většina 

relevantní judikatury byla formována právě ze sporů vzniklých ve vztazích 

mezi obchodníky. 

                                                                    

48 Tento názor zastává například F. Henning-Bodewig In HENNING-BOGEWIG, F., HILTY, R. Law Against 

Unfair Competition: Towards a New Paradigm in Europe? op. cit, str. 115. 

49 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění směrnice 

84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala i srovnávací reklamu, dostupná 

z http://www.eur-lex.europa.eu. 

http://www.eur-lex.europa.eu/
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5 KLAMAVÁ A SROVNÁVACÍ REKLAMA VE VZTAZÍCH MEZI 

OBCHODNÍKY 

Z důvodů popsaných v závěru předchozí kapitoly a z důvodu preferování popisu 

a analýzy platné právní úpravy budou následující řádky věnovány rozboru vztahů mezi 

obchodníky v evropském právu proti nekalé soutěži50 především s ohledem na znění 

platné směrnice 2006/114/ES.  

5.1 SMĚRNICE 2006/114/ES O KLAMAVÉ A SROVNÁVACÍ REKLAMĚ 

Již z rozsahu kodifikovaného znění dosavadních evropských předpisů o klamavé 

a srovnávací reklamě ve vztazích mezi obchodníky v podobě směrnice 2006/114/ES, 

která čítá pouhých 12 článků, přičemž samotné klamavé a srovnávací reklamě jsou 

věnovány pouze dva z nich, je zřejmé, že zásadní vliv měla na rozvoj dané problematiky 

judikatura Soudního dvora EU. Tato velmi stručná finální podoba směrnice je do velké 

míry rovněž výsledkem faktu, že už přijetí původní směrnice o klamavé reklamě 

84/450/ES bylo v podstatě velmi kompromisním výsledkem dohody tehdejších 

členských států. Dosažení dohody na úrovni stanovení vyššího stupně regulace práva 

proti nekalé soutěži se ukázalo v praxi jako takřka nemožné.51 

 Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě zavedla různou formu harmonizace pro 

klamavou reklamu a pro úpravu nedovolené srovnávací reklamy. Co se klamavé reklamy 

týče, zavádí směrnice tzv. minimální harmonizaci. To znamená, že členské státy musí 

                                                                    

50 Tyto vztahy jsou pro účely výkladu směrnice o klamavé a srovnávací reklamě rovněž označovány 

jako „business to business relations“ či zkráceně „B2B relations“. K tomu srov. např. internetové 

stránky Evropské komise, konkrétně příslušného Generálního ředitelství pro spravedlnost, ochranu 

spotřebitele a rovnost žen a mužů (překlad vlastní): „[Z]aměření směrnice o klamavé a srovnávací 

reklamě bylo zúženo na vztahy mezi obchodníky [business to business (B2B) relations],“ dostupné 

z http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm 

[cit. 27. listopadu 2014]. V této práci tak budou tyto vztahy nadále popisovány rovněž zkrácenou 

formou jako „B2B“ vztahy. 

51 Členské státy přitom již v době přijetí směrnice 84/450/ES ve většinovém počtu samy disponovaly 

přísnější národní zákonnou úpravou klamavé reklamy. K tomu srov. např. F. Bodewig In HENNING-

BOGEWIG, op. cit., str. 113. 

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm
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do své národní úpravy transponovat úpravu směrnice týkající se klamavé reklamy 

alespoň ve standardu daném touto směrnicí, přitom však mohou přijmout i úpravu 

přísnější, respektive náročnější vůči obchodníkům. 52  Standard takto stanovený 

již směrnicí 84/450/ES však nebyl příliš vysoký, nadto byl velmi neurčitý. Mnoho 

členských států tak disponovalo v době jejího přijetí ve svých národních úpravách 

přísnější regulací klamavé reklamy. Toto „podkročení“ standardu ochrany před klamavou 

reklamou vedlo například v Německu dokonce k jeho dočasnému snížení. Naopak v Itálii, 

kde efektivní prostředky ochrany v této oblasti absentovaly, byl rovněž v důsledku přijetí 

původní směrnice o klamavé reklamě založen dokonce národní soutěžní úřad 53 , 

pod jehož působnost se řadí i problematika ochrany proti nekalé soutěži.54 Tuto mezeru 

se však do velké míry podařilo v následujících letech zacelit zejména judikaturou 

Soudního dvora.55 

 V rozsahu úpravy srovnávací reklamy však směrnice 2006/114/ES stanovuje 

již harmonizaci úplnou.56 Členské státy tak musí do svých právních řádů přijmout její 

úpravu přesně v rozsahu daném směrnicí, tj. nemohou přistoupit ani k úpravě přísnější. 

V souladu se zásadou subsidiarity (vyplývající rovněž z bodu 20 úvodních ustanovení 

směrnice 2006/114/ES) však mohou zvolit vlastní formu a prostředky vhodné 

pro dosažení těchto cílů. 

5.2 KE SPOLEČNÝM INSTITUTŮM SMĚRNIC 2006/114/ES A 2005/29/ES 

Směrnicí 2006/114/ES byly z předchozí právní úpravy přebrány některé zcela 

základní instituty evropského práva proti nekalé soutěži, které jsou přitom výkladově 

i aplikačně společné nejen B2B vztahům, ale do jisté míry i vztahům mezi obchodníky 

                                                                    

52 Srov. bod 7 preambule a čl. 8 odst. 1 směrnice 2006/114/ES. 

53 Konkrétně Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, založen roku 1990. 

Viz http://www.agcm.it/en/general-information.html [cit. 10. prosince 2014]. 

54 K uvedenému srovnání německého a italského efektu viz F. Bodewig In HENNING-BOGEWIG, F., 

op. cit., str. 114 a 115. 

55 Ibid, str. 114. V odkazech na konkrétní judikatorní vývoj rovněž viz následující subkapitoly této 

práce. 

56 Srov. bod 20 úvodních ustanovení a čl. 8 odst. 1. směrnice 2006/114/ES.  

http://www.agcm.it/en/general-information.html
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a spotřebiteli.57 Zejména po rozvětvení práva proti nekalé soutěži na separátní úpravu 

vztahů B2B a B2C panovala nejistota58, zda dosavadní výklad včetně košaté judikatury 

Soudního dvora (a potažmo i rozhodovací praxe národních soudů jednotlivých členských 

států) vztahující se k z základním pojmům unijního práva proti nekalé soutěži, zůstane 

i nadále zachován. Již od počátku však převažovaly názory, že by tomu tak mělo být59, 

což později potvrdila kontinuální judikatura Soudního dvora a tento závěr rovněž přijala 

i Evropská komise.60 Uvedený závěr pak rovněž naznačuje shodná definice pojmů 

obsažených v obou směrnicích (i) o klamavé a srovnávací reklamě a (ii) směrnici 

o nekalých obchodních praktikách - konkrétně jde o pojmy „obchodník“61 a „držitel 

kodexu“. 

                                                                    

57 Tyto vztahy jsou pro účely výkladu směrnice o nekalých obchodních praktikách rovněž označovány 

jako „business to consumers relations“ či zkráceně „B2C relations“. K tomu srov. např. pracovní 

dokument Pokynů  Komise k implementaci a aplikaci směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních 

praktikách z 3. prosince 2009 (překlad vlastní): „Směrnice je obecným předpisem regulujícím nekalé 

obchodní praktiky ve vztazích vyplývajících z převodů mezi obchodníky a spotřebiteli [business-to-

consumer transactions]. Předmětem její úpravy jsou přitom veškeré B2C obchodní praktiky, pokud není 

výslovně stanoveno jinak,“ dostupné z http://ec.europa.eu/justice/consumer-

marketing/files/ucp_guidance_en.pdf. V této práci tak budou tyto vztahy nadále popisovány rovněž 

zkrácenou formou jako „B2C“ vztahy. 

58 Viz F. Henning-Bodewig In HENNING-BOGEWIG, F., HILTY, R. Law Against Unfair Competition: 

Towards a New Paradigm in Europe? op. cit, str. 115. 

59 Srov. opakovaně F. Bodewig In HENNING-BOGEWIG, op. cit. str. 115 (překlad vlastní): „... [Z]ásadní 

změny nejsou očekávany [co do změny výkladu pojmů zavedených směrnicí 84/450/ES – pozn. autora], 

o to více je však politováníhodná tato další (a zbytečná) fragmentace evropského práva.“  

60  Viz internetové stránky Komise (překlad vlastní): „Její [směrnice 2006/114/ES o klamavé 

a srovnávací reklamě] ustanovení ohledně srovnávací reklamy se přitom rovněž aplikují v kontextu 

směrnice o nekalých obchodních praktikách.“, dostupné z http://ec.europa.eu/justice/consumer-

marketing/files/ucp_guidance_en.pdf.  

61 V tomto ohledu se přeci jen definice pojmu v obou směrnicích mírně liší, když (zvýraznění přidáno) 

“spotřebitelská” směrnice vymezuje obchodníka jako fyzickou či právnickou osobu,  

„... jež v obchodních praktikách spadajících do oblasti působnosti této směrnice jedná za účelem, 

který lze považovat za provozování jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkonu jejího 

svobodného povolání, a kdokoli, kdo jedná jménem obchodníka nebo v jeho zastoupení.“ Lze se však 

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_en.pdf
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5.3 SUBJEKTY SMĚRNICE 2006/114/ES 

Účelem směrnice o klamavé a srovnávací reklamě je chránit obchodníky proti 

(i) klamavé reklamě a jejím nekalým účinkům, a (ii) stanovit podmínky, za nichž 

je dovolena reklama srovnávací.62 Prostřednictvím dosažení těchto cílů má být pak dále 

chráněn a posilován společný trh.63 Obchodníkem ve smyslu směrnice přitom může být 

fyzická i právnická osoba v širokém, resp. materiálním smyslu. Dle směrnice totiž nemusí 

jít nutně o podnikatele disponujícího např. příslušným živnostenským oprávněním 

a dalšími právem požadovanými náležitostmi – postačí, když takový obchodník pouze 

jedná za účelem, který lze považovat za provozování jeho obchodu, živnosti nebo řemesla 

anebo výkonu jeho svobodného povolání. Rovněž je za obchodníka považován kdokoliv 

jednající jeho jménem či v jeho zastoupení.64 

5.3.1 OBCHODNÍK 

Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že i pouhý zprostředkovatel jednající jménem 

či v zastoupení obchodníka bude sám považován za obchodníka.65 Soudní orgány 

členských států jsou tak povinny vzhledem k  materiálnímu výkladu pojmu „obchodník“ 

zkoumat skutečnou povahu každého potenciálního obchodníka v každém jednotlivém 

případě zvlášť a vzít přitom v úvahu všechny relevantní okolnosti případu.66 Toto pečlivé 

zkoumání je přitom obzvláště důležité v B2C vztazích, neboť bylo zaznamenáno 

již mnoho případů, kdy se obchodníci snažili uniknout z přísnějšího režimu dle směrnice 

o nekalých obchodních praktikách předstíráním, že v daném vztahu vystupují jako 

spotřebitelé. V tomto smyslu hovoříme o tzv. „skrytých obchodnících“ a tato práce se jim 

v podrobnostech věnuje v kapitole 7.5. 

                                                                                                                                                                                                             

domnívat, že směrnice tím pouze akcentuje cíl směrnice postihovat vztahy obchodník – spotřebitel, 

neboť právě tyto vztahy tvoří oblast její působnosti. 

62 Srov. čl. 1 směrnice 2006/114/ES. 

63 Srov. body 2, 3, 6 a 20 úvodních ustanovení tamtéž.  

64 Srov. čl. 2 písm. d) tamtéž. 

65 Viz Pokyny Komise k implementaci a aplikaci směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních 

praktikách z 3. prosince 2009, str. 15. 

66 Ibid. 
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5.4 VÝZNAM SPOTŘEBITELE PRO B2B VZTAHY  

Na rozdíl od směrnice 2005/29/ES, směrnice 2006/114/ES upravující B2B vztahy 

v nekalé soutěži neobsahuje definici „spotřebitele“. Tato definice je vlastní pouze 

směrnici o nekalých obchodních praktikách, i ta se však omezuje v podstatě jen na jeho 

negativní definici67, dle které je spotřebitelem pro účely této směrnice fyzická osoba 

odlišná od obchodníka. Jde tedy o definici, proti níž nelze nic namítat, tím spíše je však 

nutné ji dále vyložit. 

 Z  uvedeného vyplývá, že to, jestli je subjekt určitého konkrétního vztahu 

spotřebitelem či obchodníkem, je obecně zjišťováno tak, že se vyloučí, že by šlo 

o obchodníka. Ve většině případů bude toto rozlišení na první pohled zřejmé. Například 

v situaci, kdy spolu uzavírají obchod dva podnikatelé bezpochyby v rámci své 

podnikatelské činnosti, nebude sporu o tom, že jde o typický B2B vztah spadající do 

působnosti směrnice 2006/114/ES. Jak je však dále rozvedeno v kapitole 7.5 o skrytých 

obchodnících, někdy toto rozlišení nemusí být zcela jasné. Odlišné nejasnosti při výkladu 

pojmu „spotřebitel“ se pak dopustil český zákonodárce při transpozici směrnice 

o nekalých obchodních praktikách, když se mu nepodařilo s určitostí rozlišit mezi 

spotřebitelem jakožto chráněným subjektem a hlediskem tzv. průměrného spotřebitele.68 

 Dále je třeba zmínit, že ačkoli byl spotřebitel vyloučen směrnicí 2005/29/ES 

z povinných subjektů směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, spotřebitel zůstal 

kategorií uvažovanou i v rámci této směrnice. Kromě podpory volného pohybu zboží 

a s tím souvisejícího hladkého fungování trhu,69 je totiž právě ochrana ekonomických 

zájmů spotřebitelů70 jedním z hlavních cílů, který směrnice o klamavé a srovnávací 

reklamě přebrala ve svých úvodních ustanoveních z úpravy předchozí. 

 Zmíněné ekonomické zájmy spotřebitelů mohou být přitom ohroženy 

i při využívání klamavých obchodních praktik v rámci ryze mezipodnikové reklamy. 

                                                                    

67 Viz čl. 2 písm. a) směrnice 2005/29/ES. 

68 K uvedenému podrobněji v kapitole 9.2. 

69 Srov. zejména body (2), (3) a (6) preambule směrnice 2006/114/ES. 

70 Viz bod (4) preambule směrnice 2006/114/ES. 
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Ty totiž mohou zkreslit efektivitu trhu tím, že na základě nepravdivých či zkreslujících 

informací přimějí obchodníka uzavřít s jiným obchodníkem takový obchod, pro který 

by se za spravedlivých okolností nerozhodl. Obchodník, který jedná nepoctivě tak získává 

ekonomickou a konkurenční výhodu nad obchodníky poctivými, což může v konečném 

důsledku vést až k tomu, že spotřebitel následně v důsledku zkreslených tržních 

podmínek zaplatí za finální produkt více či ho dostane v horší kvalitě.71 

 Význam spotřebitelů pro B2B vztahy spočívá rovněž v tom, že v některých 

případech to jsou vedle dalších obchodníků rovněž oni, komu je reklama adresována 

či kdo s ní alespoň přijde do styku. Pokud tedy obchodník využívá takovou formu 

reklamy, která je zároveň klamavá ve smyslu směrnice 2006/114/ES a přitom jde 

např. o klamavé jednání ve smyslu směrnice o 2005/29/ES, riskuje, že: 

1) jiný obchodník (případně i spotřebitel dle například české transponované úpravy) 

proti němu uplatní některý z prostředků ochrany dle směrnice 2006/114/ES; 

2) proti němu budou uplatněny některé z prostředků ochrany před jeho nekalým 

jednáním dle směrnice 2005/29/ES ve smyslu ochrany spotřebitele. 

 Zcela odlišnou kategorií od spotřebitele je pak tzv. průměrný spotřebitel, který 

zjednodušeně řečeno představuje určitý „test“ pro posouzení závažnosti potenciálně 

nekalého jednání v soutěži. V tomto smyslu se pak konkrétně hovoří o tzv. konceptu 

průměrného spotřebitele, jemuž se tato práce věnuje pro jeho velký význam 

v podrobnostech ve zvláštní kapitole 6. Slovy J. Salače, podle kterého „[e]vropské právo 

vychází z konceptu informovaného (osvíceného spotřebitele),“72 lze však usuzovat, že dále 

popsaný koncept průměrného spotřebitele má svůj původ ve vnímání spotřebitele 

jakožto subjektu unijního práva proti nekalé soutěži. 

5.5 NEKALOSOUTĚŽNÍ JEDNÁNÍ DLE SMĚRNICE 2006/114/ES 

Složité hledání kompromisu o standardu harmonizace nekalosoutěžního jednání 

v B2B vztazích se promítlo v tom, že příslušná směrnice se omezila pouze toliko 

                                                                    

71 K tomu srov. op. cit. Pokyny Komise k implementaci a aplikaci směrnice 2005/29/ES, str. 2. 

72 SALAČ, J. K povaze evropského práva na ochranu spotřebitele. Evropské právo, 2000, č. 6, dostupné 

z databáze Beck-Online. 
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na potírání některých forem nedovolené reklamy a v tomto ohledu se rozsahem úpravy 

nedá srovnat s výrazně podrobnější směrnicí o nekalých obchodních praktikách v B2C 

vztazích. 

 Směrnice 2006/114/ES tak upravuje dva druhy nedovolené reklamy – (i) reklamu 

klamavou73 , která je zakázána obecně, a (ii) nedovolenou srovnávací reklamu.74 

Nedovolená srovnávací reklama je přitom v čl. 4 směrnice vymezena de facto negativně, 

když se v něm uvádí, za jakých podmínek je srovnávací reklama dovolena. Pokud tyto 

podmínky naplněny nejsou, má se za to, že jde o srovnávací reklamu nedovolenou. 

Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě se však nejprve snaží o pozitivní vymezení 

pojmu reklama. 

5.5.1 OBECNĚ K POJMU REKLAMA 

Definici reklamy nabízí směrnice 2006/114/ES ve svém čl. 2 písm. a) a již z jejího 

podání je zřejmé, že jde o kategorii velmi širokou.75 Nemá se jí tak na mysli pouze úzké 

vymezení reklamy, které by spočívalo například ve způsobu velmi aktivní marketingové 

propagace produktu obchodníkem. Sama směrnice v uvedeném ustanovení totiž stanoví, 

že jde o „každé předvedení související s obchodem, … jehož cílem je podpora odbytu zboží 

nebo poskytnutí služeb…“ Protože termín „předvedení související s obchodem“ sice na jedné 

straně naznačuje široký výklad tohoto pojmu, na straně druhé však dle autora práce jde 

o překlad, který nemá oporu v běžně užívaném jazyce, jeví se jako vhodné ho v první řadě 

zkonfrontovat s jinými jazykovými verzemi směrnice. Hned anglická verze přitom 

již velmi návodně říká, že reklamou se rozumí „… the making of a representation in any 

form in connection with a trade …“ a zdůrazňuje tak, že reklama ve smyslu předvedení 

souvisejícího s obchodem může nabrat skutečně jakoukoliv podobu.  

                                                                    

73 Viz zejména čl. 2 písm. b) a čl. 3 směrnice 2006/114/ES. 

74 Viz zejména čl. 2 písm. c) a čl. 4 směrnice 2006/114/ES. 

75 Obdobně přitom musí reklamu pojímat i členské státy transponující směrnici o klamavé a srovnávací 

reklamě. Široký výklad pojmu reklama vyplývajícího z české nekalosoutěžní úpravy potvrzuje 

i např. ŤOUKÁLEK, J. Nekalosoutěžní jednání v reklamě. Obchodní právo. 2009, č. 7-8, dostupné 

z databáze Codexis: „[N]elze reklamu chápat tak, jak ji většinou jako spotřebitelé chápeme [...] tato 

definice je velmi široká.“ 



 

31 

 

 Uvedený záběr potvrzuje i Komise, když uvádí, že „[směrnice 2006/114/ES] 

definuje reklamu velmi široce jako jakékoliv sdělení na podporu zboží a služeb nebo jejich 

představení, aniž by upřesňovala jejich formu.“ 76 Dle Komise se přitom reklamou rozumí 

jak tzv. klasická reklama, tak ostatní druhy marketingových praktik. 

5.5.2 NEDOVOLENÉ DRUHY REKLAMY DLE SMĚRNICE 2006/114/ES 

Směrnice 2006/114/ES následně vymezuje dva druhy nedovolené reklamy – 

(i) reklamu klamavou, která je zakázána obecně, a (ii) nedovolenou srovnávací reklamu. 

5.5.2.1 KLAMAVÁ REKLAMA  

Směrnice 2006/114/ES (a bylo tomu tak již od přijetí původní směrnice 

84/450/ES o klamavé reklamě) obsahuje v čl. 3 poměrně stručný výčet vlastností, které 

je třeba vzít v úvahu při posuzování, zda je reklama klamavá. Tento demonstrativní77 

výčet, provedený navíc ne formou konkrétních zakázaných nekalosoutěžních jednání, 

ale pouze určitých rysů reklamy, které je třeba „vzít v úvahu“ pak odpovídá charakteru 

minimální harmonizace, které podléhá úprava o klamavé reklamě ve smyslu 

čl. 3 směrnice. Je tak na členských státech, aby případně přijaly konkrétnější, podrobnější, 

rozsáhlejší nebo přísnější úpravu doplněnou například o konkrétní zakázaná jednání 

(čemuž odpovídá např. česká právní úprava některých zvláštních skutkových podstat 

nekalé soutěže v občanském zákoníku78). 

 Nutno poznamenat, že úprava klamavé reklamy dle směrnice 2006/114/ES 

je rozsáhlá ve stanovení, v čem všem konkrétně může ona klamavost spočívat. 

Zjednodušeně řečeno, při posuzování, zda je reklama klamavá, je nezbytné vzít v úvahu 

veškeré vlastnosti a charakteristiky zboží či služby ve vztahu k předmětné reklamě, 

způsob a propagaci jejich ocenění i podstatu a charakteristiky subjektu zadavatele této 

reklamy ve vztahu k ní. Dalo by se tak uzavřít, že směrnice o klamavé a srovnávací 

reklamě obsahuje velmi široké vymezení, v jakých situacích a na základě jakých faktorů 

                                                                    

76 Viz op. cit. Pokyny Komise, str. 2.  

77 Viz čl. 3 směrnice 2006/114/ES (zvýraznění doplněno): “Při posuzování, zda je reklama klamavá, 

je nezbytné vzít v úvahu všechny její rysy, zejména v ní obsažené informace […]” 

78 Viz např. zvláštní skutkové podstaty “klamavého označení zboží a služeb” nebo “vyvolání nebezpečí 

záměny v ustanoveních § 2978, resp. § 2981 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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je zejména nutné posuzovat, zda je reklama klamavá. Konkrétní úpravu toho, co však 

skutečně je klamavá reklama, již však směrnice nechává na národních zákonodárcích 

a rozhodovací praxi soudů národních soudů - a zprostředkovaně prostřednictvím 

řešením předběžných otázek i na Soudním dvoru EU. Právě prostřednictvím judikatury 

Soudního dvora EU tak bude na následujících řádcích této práce dále poznáván obsah 

práva proti klamavé reklamě na evropské úrovni.  

 Pro plné porozumění kontextu, v jakém v daných případech Soudní dvůr 

rozhodoval, je přitom nutné vzít v každé jednotlivé věci v úvahu hodnocení klamavosti 

daného jednání optikou průměrného spotřebitele. Právě jeho vnímání a vyhodnocení 

konkrétního jednání je totiž stěžejní pro posouzení potenciální nekalosoutěžní povahy 

tohoto jednání.79 

5.5.2.2 KLAMAVÁ REKLAMA V JUDIKATUŘE SOUDNÍHO DVORA EU 

 Úvodem se jeví jako vhodné uvést, že k charakteru harmonizace směrnice 

o klamavé reklamě se vyjádřil výslovně i Soudní dvůr EU v rozsudku ve věci 

Dahlhausen80  a potvrdil tak, že směrnice podléhá tzv. minimální harmonizaci.81 

Konkrétně se k charakteru úpravy směrnice o klamavé reklamě vyjádřil tak, že „směrnice 

se omezuje pouze na částečnou harmonizaci právních řádů členských států týkajících 

se klamavé reklamy v první řadě definováním minimálních objektivních kritérií pro určení, 

zdali je reklama klamavá, a v řadě druhé, stanovením minimálních požadavků prostředků 

ochrany před takovou reklamou.“82 

                                                                    

79 Viz PATĚK, D. Nad zákazem pravdivého zlehčování konkurenta. Obchodní právo, 2010, č. 7, dostupné 

z databáze Codexis. 

80 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-238/89 Pall Corp. proti P. J. Dahlhausen & Co. (Dahlhausen) 

ze dne 13. prosince 1990, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

81 Časově jde o období, kdy předmětem úpravy tehdejší směrnice 84/450/ES byla pouze klamavá 

reklama. Z dnešního pohledu má tak uvedený judikát Soudního dvora EU význam právě v tom rozsahu 

směrnice 2006/114/ES, který se dotýká toliko úpravy klamavé reklamy. Obdobně i ve všech 

následujících věcech. 

82 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Dahlhausen, odst. 22 (překlad vlastní). 

http://www.curia.europa.eu/
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 Skutečnost, že reklama nesmí být klamavá ještě neznamená, že by obchodníci 

neměli možnost přizpůsobovat svá reklamní sdělení marketingovým potřebám (tedy 

dopouštět se určitých sugestivních tvrzení, která jim pomáhají lépe prodat výrobek 

či službu). Závěr v tomto smyslu si lze učinit na základě rozsudku Soudního dvora EU 

ve věci C-373/9083, v němž Soudní dvůr posuzoval, zda lze označit za klamavou reklamu 

ve smyslu směrnice o klamavé reklamě jednání obchodníka, který prodával neoficiální 

cestou importované automobily jako nové a přitom levnější. Trik přitom spočíval v tom, 

že dané vozy byly levnější pouze proto, že byly vybaveny hůře, než činil standard jejich 

základní výbavy v daném členském státě u vozů stejné značky v rámci oficiálního dovozu 

a jednalo se tak o tzv. „šedý“ nebo „paralelní“ dovoz. Vzhledem k tomu, že však 

předmětné automobily skutečně byly nové (v tom smyslu, že nebyly uvedeny 

do provozu)84 a rovněž jejich cena byla skutečně nižší, Soudní dvůr dané jednání shledal 

jako souladné s úpravou směrnice o klamavé reklamě.85 Zároveň však muselo být 

obchodníkovo jednání v celém svém kontextu podrobeno testu hodnocení průměrného 

spotřebitele. Bylo tedy na národním soudu, aby vyloučil, že tvrzení o „novosti“ 

automobilů a jejich nižší ceně nebylo s to oklamat významný počet spotřebitelů 

dotčených předmětnou reklamou.86 Zásadním faktorem v rozhodování soudu se tak opět 

ukázalo být jeho pečlivé přeměření optikou průměrného spotřebitele. 

 Výše uvedené pak Soudní dvůr EU dále rozvinul v rozhodnutí ve věci Adolf 

Darbo87, jehož skutkové okolnosti spočívaly v tom, že rakouský producent ovocných 

džemů nabízel jeden ze svých produktů s označením „naturrein“, neboli „čistě přírodní“, 

a to přesto, že výrobek obsahoval i aditivum pectin. Pro Soudní dvůr však bylo v daném 

                                                                    

83 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-373/90 Trestní řízení proti X ze dne 16. ledna 1992, 

dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

84 Ibid, odst. 4. 

85 Ibid, odst. 19. 

86 Ibid, odst. 15 a 16. Soudní dvůr v daném případě sice nehovoří výslovně o „průměrném spotřebiteli“, 

lze ho však vysledovat v popisu „znatelného množství zákazníků, jimž je reklama adresována“ (překlad 

vlastní). 

87 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-465/98 Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln 

eV proti Adolf Darbo AG (Adolf Darbo) ze dne 4. dubna 2000, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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případě podstatné, že výrobek obsahoval informaci o obsahu pectinu v seznamu 

obsažených látek. V rozumné míře dobře informovaný, pozorný a obezřetný spotřebitel 

(tedy tzv. průměrný spotřebitel) by se však takovým označením výrobku neměl nechat 

oklamat88, a pokud se spotřebitel skutečně nechá tímto označením oklamat, nelze 

odpovědnost za to přičítat balení výrobku, respektive dotyčnému obchodníkovi.89 

V daném případě se tak nejednalo o klamavou reklamu ve smyslu příslušné směrnice. 

 Dle autora práce je přitom rozhodnutí ve věci Adolf Darbo zajímavé z toho 

pohledu, že v něm Soudní dvůr prostřednictvím své konstantní judikatury ohledně 

průměrného spotřebitele uzavřel, že určitá míra klamavosti reklamy je obecně 

připuštěna, pokud má průměrný spotřebitel zřejmou možnost se při dodržení určitých 

základních zásad opatrnosti informovat o skutečné povaze daného zboží či služby. 

5.5.2.3 NEDOVOLENÁ SROVNÁVACÍ REKLAMA  

 Nedovolená srovnávací reklama se stala součástí evropských směrnic proti nekalé 

soutěži směrnicí 97/55/ES, jíž byla doplněna původní směrnice 84/450/ES o klamavé 

reklamě. Jak však bude dále patrné, již dříve toto nekalosoutěžní identifikovala 

i judikatura Soudního dvora EU. 

 V současné době je nedovolená srovnávací reklama upravena 

v čl. 4 směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě. Ten je přitom (z pohledu 

její nedovolenosti) upraven tzv. negativním výčtem, když neurčuje, které konkrétní 

jednání je nutno považovat za nedovolenou srovnávací reklamu, ale naopak říká, 

za jakých podmínek je srovnávací reklama povolena. Ve všech ostatních případech 

by se tedy mělo jednat o srovnávací reklamu nedovolenou. Srovnávací reklama 

je zároveň směrnicí 2006/114/ES upravena formou tzv. úplné harmonizace, tj. členské 

státy jsou povinny k její transpozici v rozsahu jím daném a nemohou tedy přijmout ani 

úpravu vůči obchodníkům přísnější (a to ani tehdy, pokud by tím sledovali zvýšení 

úrovně ochrany spotřebitele či z jakéhokoli jiného zdánlivě ospravedlnitelného důvodu). 

                                                                    

88 Ibid, odst. 22. 

89 Ibid, odst. 33. 
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 Ze čl. 4 směrnice 2006/114/ES pak vyplývá, že srovnávací reklama je určitě 

nedovolená, pokud je (i) klamavá90, (ii) srovnává zboží či služby sloužící různým účelům 

(tedy „srovnává nesrovnatelné“)91, (iii) zavádějícím způsobem srovnává nepodstatné, 

neověřitelné nebo necharakteristické rysy výrobku či služby 92 , (iv) snižuje 

důvěryhodnost či znevažuje postavení dotčeného dalšího obchodníka93, (v) odvolává 

se na produkty s různými označeními původu94, (vi) parazituje na dobré pověsti či jiných 

znacích srovnávaného výrobku či služby95, (vii) jedná se o pouhou napodobeninu jiného 

výrobku či služby96, (viii) mate spotřebitele co do informací ohledně obchodníků 

či zadavatele reklamy nebo povahy samotného zboží či služby.97 

 Jak bylo výše uvedeno, se srovnávací reklamou jakožto nekalým jednáním 

v soutěži se již před přijetím směrnice 97/55/ES vypořádal rovněž Soudní dvůr EU. 

Při následující pasáži věnované přehledu jeho judikatury k nedovolené srovnávací 

reklamě je navíc, shodně se závěry vyslovenými v části věnované judikatuře Soudního 

dvora ke klamavé reklamě, vhodné mít na paměti, že každý jednotlivý případ tohoto 

nekalosoutěžního jednání je posuzován nejen optikou čl. 4 směrnice o klamavé 

a srovnávací reklamě (respektive transponovanou podobou), ale zejména i z hlediska 

tzv. průměrného spotřebitele. 

5.5.2.4 NEDOVOLENÁ SROVNÁVACÍ  REKLAMA V JUDIKATUŘE SOUDNÍHO DVORA EU 

 Pravděpodobně již v tom, že jednou z předvídaných forem nedovolené srovnávací 

reklamy je její klamavost98 , lze shledat určité východisko k výše indikovanému 

                                                                    

90 Srov. čl. 4 písm. a) směrnice 2006/114/ES. 

91 Srov. čl. 4 písm. b) tamtéž. 

92 Srov. čl. 4 písm. c) tamtéž. 

93 Srov. čl. 4 písm. d) tamtéž. 

94 Srov. čl. 4 písm. e) tamtéž. 

95 Srov. čl. 4 písm. f) tamtéž. 

96 Srov. čl. 4 písm. g) tamtéž. 

97 Srov. čl. 4 písm. h) tamtéž. 

98 Srov. op. čl. 4 písm. a) tamtéž. 
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konstatování, že Soudní dvůr EU se s problematikou nedovolené srovnávací 

ve své rozhodovací praxi setkal ještě před přijetím směrnice 97/55/ES. Bylo tomu tak 

např. v rozhodnutí Yves Rocher99 (týkající se cenového srovnání), který je v této práci 

analyzován v části věnované primárně konceptu průměrného spotřebitele.100 Skutečný 

judikatorní vývoj na poli práva proti nedovolené srovnávací reklamě však lze sledovat 

až přijetími přijetí příslušné směrnice. 

 Významným judikátem Soudního dvora EU určujícím charakter úpravy 

nedovolené srovnávací reklamy byl hned jeden z  prvních po přijetí směrnice 97/55/ES, 

a to ve věci Toshiba.101 V něm bylo v souladu se zásadou proporcionality řečeno, 

že „podmínky vyžadované po srovnávací reklamě musí být vykládány pro ni nejpříznivějším 

způsobem.“102 Tento přístup se pak odrazil i v rozhodnutí Soudního dvora, který uvedené 

jednání konkurenční společnosti Toshiby shledal jako dovolené ve smyslu směrnice 

o klamavé a srovnávací reklamě, neboť v daném případě naopak přispívalo k přesnému 

informování spotřebitele 103 , a to zejména proto, že konkurenční společnost 

Katun prokázala, že jí užívané (srovnávané) údaje o výrobcích společnosti Toshiba 

musela nezbytně použít pro účely informování o svých výrobcích. Bylo přitom shledáno, 

že srovnávala údaje podstatné, charakteristické pro dané výrobky a zcela srovnatelné 

a zároveň podle Soudního dvora dostatečně zřejmě odlišila výrobky své a výrobky 

                                                                    

99 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-126/91 Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. 

proti Yves Rocher GmbH  (Yves Rocher) ze dne 18. května 1993, dostupný 

z http://www.curia.europa.eu. 

100 K uvedenému podrobněji v kapitole 6.3.1. 

101 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-112/99 Toshiba Europe ze dne 25. října 2001, dostupný 

z http://www.curia.europa.eu. V uvedeném případě společnost Katun Germany GmbH přiváděla na trh 

součástky a náhradní díly své výroby kompatibilní s tiskárnami společnosti Toshiba. Pro tyto účely 

je uváděla v katalozích svých výrobků i kompletní výrobní kódy původních zařízení společnosti 

Toshiba, která v uvedeném shledala možné těžení z její dobré pověsti dle čl. 4 písm. f) směrnice 

97/55/ES. 

102 Srov. rozsudek Soudního dvora EU ve věci Toshiba, odst. 37. 

103 Ibid, odst.  38 až 40. 

www.curia.europa.eu
http://www.curia.europa.eu/
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společnosti Toshiba (tolik k namítanému těžení z dobré pověsti společnosti Toshiba).104 

Soudní dvůr se tak postavil proti tomu, že by obchodník měl být postižen za to, 

že konečného spotřebitele informoval o svých produktech více, než by měl dle právního 

názoru jeho obchodního konkurenta. 

 Následně byl judikaturou Soudního dvora EU v rozhodnutí ve věci 

Pippig Augenoptik105 potvrzen i charakter úplné harmonizace ustanovení o srovnávací 

reklamě, když dle Soudního dvora „[směrnice 84/450/ES ve znění směrnice 97/55/ES] 

vylučuje přijetí přísnějších národních ustanovení týkajících se srovnávací reklamy […] co se 

týče formy i obsahu srovnání.“106 

 Význam rozhodnutí ve věci Pippig Augenoptik však spočívá zejména v jeho 

přínosu k interpretaci nedovoleného cenového srovnání, když Soudní dvůr uzavřel, 

že „cenové srovnání nezavdává diskreditací jiného soutěžitele [...], ať již na základě toho, 

že rozdíl v ceně je větší než průměrný cenový rozdíl [mezi celou škálou výrobků obou 

obchodníků – soutěžitelů – pozn. autora] anebo na základě celkového počtu jednotlivých 

cenových srovnání.“107  

 Dle autora práce tak lze již na základě závěrů z výše uvedených rozhodnutí 

Soudního dvora EU dovodit, že srovnávací reklama v zásadě není nedovolenou, pokud 

v rámci ní obchodník srovnává plně substituovatelné výrobky či služby, neparazituje 

přitom na pověsti jiného, srovnává charakteristické a pro dané výrobky typické rysy, 

                                                                    

104 Ibid, zejména odst. 56 až 60. K tomu rovněž např. rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-59/05 

Siemens AG proti VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH 

ze dne 23. února 2006, odst. 17: „Jak vyplývá z předkládajícího usnesení, převzetí ústředního prvku 

číselného systému objednávek Siemens společností VIPA veřejnosti umožňuje dozvědět se o existenci 

rovnocennosti technických rysů obou dotčených výrobků. V důsledku toho se jedná o srovnání základních, 

důležitých, ověřitelných a charakteristických rysů ve smyslu [směrnice 97/55/ES].“  

105 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-44/01 Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG v Hartlauer 

Handelsgesellschaft mbH and Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef Hartlauer 

(Pippig Augenoptik) ze dne 8. dubna 2003, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

106 Srov. rozsudek Soudního dvora EU ve věci Pippig Augenoptik, odst. 43 a 44 a bod 1 závěrečného 

výroku. 

107 Ibid, odst. 84. 

http://www.curia.europa.eu/
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a to i tehdy, týká-li srovnání ceny výrobků či služeb. Obchodník přitom nemusí srovnávat 

kompletní sortiment zboží či služeb obou obchodníků. 

 Posledně uvedený závěr pak lze přitom vysledovat i z rozhodnutí 

Soudního dvora EU ve věci Lidl Belgium108, dle něhož obchodník – zadavatel reklamy 

nemusí při srovnání cen výrobků s cenami srovnatelných výrobků jiného obchodníka 

vyjmenovat jednotlivě všechny srovnatelné výrobky z obou sortimentů.109 Na druhé 

straně ovšem není možné, aby se cenové srovnání týkalo pouze hromadného odkazu bez 

individualizace obecné úrovně cen srovnávaných výrobků.110 Význam uvedeného pak lze 

spatřovat např. v oblíbené marketingové metodě srovnání celkové ceny nákupních košů 

obdobných či shodných sortimentů zboží nakoupených u obchodníků A a B. Ty nejsou 

obecně považovány za nedovolenou srovnávací reklamu, musí však srovnávat 

jednoznačně substituovatelné druhy zboží (což se bude obvykle týkat nejen jejich 

charakteristiky a vlastností, ale i např. lukrativnosti značky výrobce) a rovněž je v dané 

reklamě třeba identifikovat každý konkrétní produkt celého sortimentu, tedy nákupního 

koše v tomto případě.111 

 Závěrem se jeví rovněž jako vhodné upozornit na rozhodnutí ve věci Veuve 

Clicquot112, které má mimo jiné velký význam pro aplikaci části směrnice o srovnávací 

reklamě v tom smyslu, že reklama je považována za srovnávací i tehdy, pokud 

                                                                    

108 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-356/04 Lidl Belgium GmbH & Co KG proti Etablissementen 

Franz Colruyt NV ze dne 19. září 2006, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

109 Srov. rozsudek Soudního dvora EU ve věci Lidl Belgium, zejm. odst. 47. 

110 Ibid, odst. 85. 

111 Obdobně také např. rozsudek Soudního dvora ve věci C-159/09 Lidl SNC proti Vierzon Distribution 

SA ze dne 18. listopadu 2010, odst. 60 až 64 dostupný z http://www.curia.europa.eu. Praktický příklad 

pak lze vysledovat např. v internetové reklamní prezentaci společnosti Cornish Food Market „LATEST 

BOX COMPARISON: We beat the supermarkets again!“, dostupné 

z http://cornishfoodmarket.co.uk/blog/article/latest-box-comparison-we-beat-the-supermarkets-

again [cit. 10. prosince 2014]. 

112 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-381/05 De Landtsheer Emmanuel SA proti Comité 

Interprofessionnel du Vin de Champagne a Veuve Clicquot Ponsardin SA (Veuve Clicquot) 

ze dne 19. dubna 2007, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://cornishfoodmarket.co.uk/blog/article/latest-box-comparison-we-beat-the-supermarkets-again
http://cornishfoodmarket.co.uk/blog/article/latest-box-comparison-we-beat-the-supermarkets-again
http://www.curia.europa.eu/
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v ní výrobek či služba konkurenta nejsou přímo jmenovány, ale z reklamního sdělení 

přesto vyplývají.113  

Jak bylo v úvodu práce odůvodněno, následující pasáž bude věnována hledisku 

společném úpravě vztahů B2B dle směrnice 2006/114/ES, tak i dále rozebírané směrnici 

2005/29/ES upravující vztahy B2C, a sice konceptu tzv. průměrného spotřebitele.   

6 PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL 

6.1 KONCEPT PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE 

 Hledisko tzv. průměrného spotřebitele je jedním z vůbec nejdůležitějších aspektů 

celého systému práva proti nekalé soutěži114, neboť právě jím je nakonec poměřována 

nekalost určité obchodní praktiky.115 Význam konceptu průměrného spotřebitele spočívá 

v tom, že s výjimkou zakázaných jednání per se dle směrnice 2005/29/ES musí být vždy 

zváženo116, jak daná reklama působí na svou cílovou skupinu, na zákazníka a teprve 

na základě tohoto posouzení je hodnocena jako dovolená, či nedovolená. 

Jeho výjimečnost můžeme nakonec popsat i slovy P. Hajna, podle něhož se v tomto ohledu 

nabízí ironický postřeh, že „[a]dvokát, když připravuje žalobu z nekalé soutěže, si musí 

myslet, co si bude myslet soudce, že si myslel spotřebitel.“117 

 Koncept průměrného spotřebitele přitom judikatura Soudního dvora EU brala 

do úvahy v podstatě ještě před přijetím historicky první směrnice proti nekalé soutěži, 

                                                                    

113 Srov. rozsudek Soudního dvora EU ve věci Veuve Clicquot, odst. 24. 

114 Dle názoru autora práce, ale i např. dle názoru D. Ondrejové In ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž 

v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, str. 51. 

115 K tomu rovněž viz H. Micklitz In MICKLITZ, H., REICH, N., ROTT, P. Understanding EU Consumer 

Law. 1. vydání. Mortsel: Intersentia Publishers, 2009, str. 87 (překlad vlastní): „Průměrný spotřebitel 

je v [v aplikaci práva proti nekalé soutěži] měřítkem všeho.“  

116 Autor práce odlišný názor vysledoval pouze u českého zákonodárce při transpozici směrnice 

do českého právního řádu. K uvedenému podrobněji v kapitole 9.2. 

117 HAJN, P. Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních 

praktikách. Obchodněprávní revue, 2009, č. 2, dostupné z databáze Beck-Online. 
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směrnice 84/450/ES, ačkoli ho tehdy ještě neznala jménem. Jde tudíž o aspekt práva 

proti nekalé soutěži, který ho provázel již od samého počátku jeho unijní právní úpravy. 

S hlediskem průměrného spotřebitele, tj. s určitou mírou diskrece soudu či jiného 

obdobného orgánu, je tedy nezbytné počítat vždy, když soud řeší primárně jinou právní 

otázku v nekalé soutěži, například posouzení nedovolené srovnávací reklamy. Hledisko 

průměrného spotřebitele je pak jedním z kritérií takového posouzení. Je tomu 

tak mj. z toho důvodu, že samotnou podstatou reklamy je, aby na někoho působila. 

 Koncept průměrného spotřebitele je pak plně funkčním ve vztazích mezi 

obchodníky i obchodníkem a spotřebitelem. Jakkoli to přímo z uvedených směrnic 

nevyplývá, jasně se v tomto ohledu vyslovila judikatura Soudního dvora, a to ještě 

předtím, než došlo k rozvětvení evropského práva proti nekalé soutěži na větve B2B 

a B2C vztahů. Toto univerzální použití modelového průměrného spotřebitele bylo 

potvrzeno např. v rozsudku ve věci Toshiba.118 De facto však můžeme tvrdit, že vztah 

konceptu průměrného spotřebitele jak ke spotřebitelům jakožto fyzickým osobám, 

tak i obchodníkům, byl potvrzen každým jednotlivým rozhodnutím Soudního dvoru, 

v němž byl tento koncept použit právě i ve vztahu k posouzení otázek založených na B2B 

vztahu. 

 Pojem „průměrný spotřebitel“ není evropskými směrnicemi výslovně definován. 

119Nejblíže se této definiční úloze přiblížila směrnice o nekalých obchodních praktikách, 

                                                                    

118 Viz rozsudek Soudního dvora EU ve věci Toshiba, odst. 52, v němž je uvedeno, že při posuzování 

vnímání konkrétní reklamní praktiky průměrným spotřebitelem, (překlad vlastní), „je třeba vzít 

v úvahu povahu osoby, které je daná reklama adresována. V daném případě se takovými osobami zdají 

být specializování obchodníci, [...]“ 

Ještě výslovnější je ve shodné věci generální advokát Philippe Léger, jenž ve svém stanovisku 

k uvedené věci Toshiba vysvětluje, že „Konceptu spotřebitele je zde třeba rozumět tak, že zahrnuje 

rovněž spotřebitele – obchodníka, kteří jednoznačně jsou hlavní klientskou základnou v obchodu 

s fotokopírkami i jejich náhradními díly,“ viz stanovisko generální advokáta Légera k věci C-112/99 

ze dne 8. února 2011, odst. 25, pozn. pod čarou 8, dostupném z: www.curia.europa.eu.. 

119 Srov. ONDREJOVÁ, D. Hledisko tzv. průměrného spotřebitele v nekalé soutěži. Obchodněprávní 

revue, 2009, č. 8, dostupné z databáze Beck-Online. 
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která v úvodních ustanoveních120 shrnuje principy uvažování o průměrném spotřebiteli 

přibližně tak, jak bylo v podrobnostech rozvinuto v předchozích více než dvaceti letech 

rozhodovací praxe Soudního dvora vrcholících v přijetí tzv. formule Gut Spingenheide, 

přičemž kromě průměrného spotřebitele se zde hovoří i o tzv. „průměrném členu dané 

skupiny“. Akcentováno je v tom smyslu posuzování průměrného spotřebitele jakožto 

průměrného člena konkrétní skupiny, pokud je daná reklama zaměřena právě úzce 

na tuto skupinu (směrnice 2005/29/ES v tomto směru uvádí jako příklad skupinu 

„dětí“121).  

 Autor práce je přitom toho názoru, že jde o vzhledem k principu fungování 

konceptu průměrného spotřebitele o rozlišení nadbytečné. Právě vymezení konkrétní 

skupiny adresátů konkrétní reklamy je totiž základním předpokladem pro stanovení 

hlediska průměrného spotřebitele. Uvedené by mělo být patrné i z následující části práci 

v podrobnostech se zabývající vývojem problematiky průměrného spotřebitele 

v judikatuře Soudního dvoru. Nutno však podotknout, že tento autorův názor není plně 

odrážen soudobou právní vědou, neboť např. D. Ondrejová výslovně připouští rovněž 

existenci „všeobecného průměrného spotřebitele“, kterého konfrontuje s výše uvedeným 

„průměrným členem dané skupiny“.122 

 Někteří autoři pak pro průměrného spotřebitele užívají i jiná označení. 

Např. P. Hajn v tomto smyslu preferuje „běžného spotřebitele“123 s odkazem na znění 

směrnice o nekalých obchodních praktikách, která o něm takto v jednom případě 

poněkud nekoncepčně rovněž hovoří. Jednotné terminologie se přitom nedrží 

                                                                    

120 K tomu srov. zejména odst. 18 a 19 preambule směrnice 2005/29/ES. 

121 A O. Hruda k tomu dodává, že může jít skutečně o jakkoli vymezené skupiny, kromě dětí tak např. 

i důchodce, pijáky vína či kutily. In HRUDA, O. Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy a klamavá 

srovnávací reklama. Obchodněprávní revue, 2012, č. 11-12, dostupné z databáze Beck-Online. 

122 ONDREJOVÁ, D. Hledisko tzv. průměrného spotřebitele v nekalé soutěži. op. cit. (zvýraznění 

přidáno): „[…] Z uvedeného pak vyplývá, že pokud se určitá obchodní praktika vztahuje pouze na přesně 

vymezitelnou skupinu spotřebitelů, je nezbytné přihlédnout k hledisku průměrného člena takové skupiny, 

tedy na průměrného zranitelného spotřebitele, nikoliv na tzv. všeobecného průměrného spotřebitele.“ 

123 HAJN, P. Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních 

praktikách. op. cit., pozn. pod čarou 4. 
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ani judikatura Soudního dvora.124 Autor této práce je pak názoru, že problematičnost 

znění definice netkví ani tolik v tom, zda si spotřebitele označíme za „běžného“ 

či „průměrného“, neboť jde v obou případech o tolik obsahově nejednoznačné kategorie, 

že nutnost jejich bližšího judikatorního zkoumání je přesto nevyhnutelná. Jinak tomu už 

však je u pojmu prostého „spotřebitele“, neboť v tomto případě jde o pojem směrnicí 

běžně užívaný a dokonce definovaný v jiném významu a kontextu. Užívání názvosloví 

„běžný zákazník“ by k takovým nejasnostem nevedlo, neboť „zákazník“ je pojem širší 

a zahrnuje na rozdíl od „spotřebitele“ ve smyslu směrnic jak fyzické, tak právnické osoby 

a jak spotřebitele, tak obchodníka. Jeho výhoda spočívá rovněž v tom, že není vyhrazen 

jinému pojmu v institutech přímo definovaných oběma z „nekalosoutěžních“ směrnic.125 

Nicméně, významnější problémy v praxi tato pojmová zaměnitelnost soudě 

dle konstantní judikatury Soudního dvora nepřináší.126 Vzhledem k tomu, že terminologie 

hlediska „průměrného spotřebitele“ je ze všech nejvíce zažitá, bude i nadále v textu 

užívaná právě ta. 

 

 

 

                                                                    

124 Např. ve věci Toshiba se tak hovoří i o „průměrném jednotlivci“ (v anglické jazykové verzi „average 

individual“, původní německá verze však v tomto případě přistoupila k definici průměrného 

spotřebitele pouze opisem jeho vlastností; k uvedenému viz odst. 52 rozhodnutí ve věci Toshiba 

v příslušných jazykových verzích). Generální advokátka Verica Trstenjak dále např. ve stanovisku 

ve věci C-316/09 MSD Sharp & Dohme GmbH proti Merckle GmbH ze dne 24. listopadu 2010, 

dostupném z http://www.curia.europa.eu, použila pojmu „Das Verbraucherleitbild“ 

(viz pozn. pod čarou č. 90 příslušného stanoviska), česká jazyková verze uvádí jazykově odpovídající 

překlad „vzor spotřebitele“. 

125 Nejde přitom jen o problem českého překladu směrnice 2005/29/ES, případně rozhodnutí 

Soudního dvora, která se vztahují i na vztahy B2B upravené směrnicí 2006/114/ES, jak vyplývá 

například z anglických znění (užívajících pojmu “consumer”) nebo francouzských (“le consommateur”) 

odpovídajících českému “spotřebiteli”. 

126 K tomu srov. výše zmíněný rozsudek ve věci Toshiba i dále uvedená rozhodnutí vymezující 

v různých pojmech hledisko průměrného spotřebitele v B2B i B2C vztazích. 

http://www.curia.europa.eu/
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6.2 PŘÍSTUPY K VYMEZENÍ PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE 

 Vymezení průměrného spotřebitele je otázkou právní, ne skutkovou 127 , 

což znamená, že jeho určení vždy plně záleží na posouzení soudu – a to jak v případě 

Soudního dvora EU, tak soudů národních. Jaký pro jeho vymezení zvolí postup, je přitom 

ryze na uvážení soudce. Kromě vlastního uvážení či znaleckých posudků128 tak byly 

údajně zaznamenány i raritní případy, kdy soudci národních soudů „hledali“ průměrného 

spotřebitele i méně konvenčními metodami, jako je průzkum veřejného mínění. 

D. Ondrejová se v tomto ohledu zmiňuje o blíže neupřesněném příkladu z německé 

rozhodovací praxe, kdy soud považoval danou reklamní praktiku za klamavou 

(tedy schopnou oklamat průměrného spotřebitele) tehdy, pokud byla schopna oklamat 

pět až patnáct procent zákazníků z cílové skupiny, na které byla reklama zaměřena.129 

 Výše uvedená pomůcka k vymezení průměrného spotřebitele může nicméně být 

soudci pouze pomocné povahy, neboť průměrný spotřebitel je v každém daném případě 

stanoven nakonec jen a pouze jeho úsudkem a zásadně není pojmem statistickým.130 

Ke konceptu průměrného spotřebitele tak zejména nelze přistupovat tak, že by se snad 

soud snažil dopátrat takového spotřebitele, který by se nacházel přesně uprostřed škály, 

kterou by ohraničovali (i) spotřebitel nejbystřejší z jedné a (ii) spotřebitel nejméně 

pozorný z druhé strany. I ze samotné směrnice 2005/29/ES totiž plyne, že průměrný 

spotřebitel „[má] dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný[,]” na druhé 

straně však musí soud v souladu se zásadou proporcionality vážit i nutnost ochrany 

spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám ve smyslu směrnice 2005/29/ES.131  

Odlišnou úroveň ochrany, a tedy i vymezení obsahu institutu “průměrného 

spotřebitele” pak lze očekávat ve vztazích B2B dle směrnice 2006/114/ES a ve vztazích 

B2C dle směrnice 2005/29/ES. Na horizontální úrovni mezi obchodníky tak budou 

                                                                    

127 Viz ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku, op. cit., str. 51. 

128 Ty připadají v úvahu např. ve složitých případech, kdy předmět reklamy, resp. potenciálně 

nekalosoutěžní jednání spočívají v oboru, jehož souvislostmi si soudce není zcela jist. 

129 Ibid, str. 51 

130 Srov. odst. 18 preambule směrnice 2005/29/ES. 

131 Ibid 
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v zásadě dovoleny odvážnější reklamní praktiky. Vztah obchodníků a spotřebitelů je pak 

vztahem vertikálním, který je postaven i na ochraně spotřebitele jakožto slabší strany.132 

Obchodník totiž i ve vztazích B2C zůstává oním specializovaným profesionálem, který 

má navíc zpravidla na rozdíl od spotřebitele veškeré informace k jím nabízenému 

produktu.  

6.3 PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL V JUDIKATUŘE SOUDNÍHO DVORA 

6.3.1 NA PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE JSOU KLADENY URČITÉ NÁROKY 

 Autorova teze z úvodu práce, že Soudní dvůr ve své judikatuře rozpoznal 

nebezpečnost nekalého jednání v soutěži pro fungování společného trhu ještě před 

přijetím směrnice 84/450/ES, je  patrná i z dalších aspektů již výše rozebíraného 

rozsudku Soudního dvora ve věci Walter Rau.133 Soudní dvůr v této věci konstatoval, 

že tvrzení Belgie, že spotřebitelé by měli být dostatečně informováni o obsahu jim 

nabízeného výrobku, je správné pouze za předpokladu, že tak bylo učiněno prostředky, 

které co nejméně omezují volný pohyb zboží v rámci jednotného trhu. Průměrný 

spotřebitel by však měl být schopen rozeznat dva typově podobné výrobky (v daném 

případě máslo a margarín) i na základě jiných vlastností jejich balení, než je jeho tvar.134 

Ačkoli tak Soudní dvůr neučinil výslovně, lze v jeho rozhodnutí vysledovat i určité nároky 

kladené nároky na spotřebitele v B2C vztazích, v tomto případě minimálně nutnost 

základního kontrolní úsilí spočívajícího v očekávání, že si spotřebitel při pořizování 

výrobku prohlédne s určitou pozorností jeho etiketu.135 

                                                                    

132 Viz např. P. Hajn In HAJN, P. Komunitární a české právo proti nekalé soutěží, op. cit., str. 33 a 34, 

dle něhož jsou spotřebitelé „svým charakterem obzvláště zranitelní nekalými obchodními praktikami.“ 

133  Podrobněji k němu rovněž v kapitole 3.2.2.1. Skutkové okolnosti případu byly založeny 

na náročnosti belgické legislativy vůči zahraničním dovozcům másla a margarínu spočívající v pevně 

daných tvarech balení, různých pro máslo a margarín. Důvodnost uvedeného opatření přitom měla 

spočívat v lepší informovanosti spotřebitelů. 

134 Srov. zejména odst. 16 a 17 rozhodnutí Walter Rau. 

135 Obdobně rozsudek ve věci Walter Rau vykládá i D. Ondrejová In ONDREJOVÁ, D. Přehled judikatury 

ve věcech nekalé soutěže, str. 94. 
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 Složitější otázkou k posouzení jsou pak situace spočívající v tom, kdy samotná 

reklama prezentuje spotřebiteli určitým sugestivním (avšak ne klamavým) způsobem 

pravdivá data. Jak vyplývá z rozhodnutí Soudního dvora ve věci Yves Rocher136, reklama 

na spotřebitele klade určité nároky i v rámci jeho kritického hodnocení obchodníkem 

prezentovaných informací. Předpokládá se tedy, že průměrný spotřebitel není při styku 

s reklamou odkázán pouze na informace obsažené přímo v ní (které bez dalšího 

porovnání mohou být do určité míry zavádějící).  

 V uvedené věci totiž Soudní dvůr posoudil jako protiprávní německou úpravu, 

dle které obchodník nemohl založit svou reklamu na akcentaci srovnání nové (nižší) 

a staré (vyšší) ceny výrobku. Německý správní úřad, příslušný v této věci, spatřoval efekt 

ochrany spotřebitele v uvedeném opatření právě ve skutečnosti, že taková reklamní 

praktika působí na spotřebitele sugestivním dojmem, neboť ho vede k dojmu 

o výhodnosti zboží, spotřebitel však tuto informaci nemá možnost ani jednoduše 

ověřit.137 Za pozornost stojí i příslušné stanovisko generálního advokáta M. Darmona138, 

který poznamenává, že opatření, jež spotřebiteli odpírá určité informace, jeho ochranu 

naopak oslabuje139, konkrétněji řečeno „ochrana spotřebitele je tím silnější, čím více 

informací se mu dostane, ne naopak.“140 Průměrný spotřebitel musí takové nezkreslené 

informace již umět sám posoudit. Význam uvedeného pravidla pak lze spatřovat rovněž 

v posuzování klamavosti reklamy a rovněž lze tvrdit, že pokud by mělo platit 

pro B2C vztahy, bude tím spíše uplatnitelné i v rámci B2B vztahů. Soudní dvůr přitom již 

                                                                    

136 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Yves Rocher. Uvedené rozhodnutí bylo v rámci této práce 

podrobněji citováno v kapitole věnované nedovolené srovnávací reklamě. 

137 Srov. zejména odst. 14 rozhodnutí ve věci Yves Rocher. Předmětem řízení přitom nebylo posouzení 

(ne)pravdivosti použitých prostředků reklamy, neboť již samotné provedení této reklamy mělo být 

protiprávní a poškozovat práva spotřebitelů. 

138 Stanovisko generálního advokáta Darmona k věci C-126/91 ze dne 15. září 1992, dostupné 

z http://www.curia.europa.eu. Soudní dvůr EU se se závěry generálního advokáta Darmona v této věci 

ztotožnil. 

139 Ibid, odst. 36. 

140 Ibid, odst. 52 (překlad vlastní). 

http://www.curia.europa.eu/
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dříve rozhodoval ve velmi podobné věci GB-INNO-BM141, na kterou generální advokát 

Darmon v uvedené věci pouze argumentačně navázal.142 

 Soudní dvůr v následujících letech nejenže setrval u přístupu kladoucího 

na spotřebitele nároky spočívající v jejich obezřetnosti, pozornosti a schopnosti kriticky 

hodnotit informace, jimž jsou reklamou obchodníků vystaveni, ale tento přístup dále ještě 

zdůraznil. 

 Jestliže se v případě Yves Rocher Soudní dvůr vypořádal s vyhodnocením možného 

zásahu do práv spotřebitele reklamou sugestivní, avšak založenou na pravdivých143 

údajích, ve věci Mars144 se pak vypořádal se situací, kdy obchodníkem užitá reklamní 

praktika je již zjevně úmyslně provedena zavádějícím způsobem. Předmětné 

nekalosoutěžní jednání mělo v tomto případě dle německého práva spočívat ve způsobu 

balení tyčinek uvedené společnosti, které na svém obalu informovaly spotřebitele 

o desetiprocentním zvětšení objemu výrobku (klasická akce „+10 % zdarma“), avšak 

grafickým motivem, který zabíral výrazně více než 10 % plochy obalu. 

 Soudní dvůr ve věci Mars pracoval se zkušeností spotřebitele v postavení 

zákazníka a opět potvrdil, že od průměrného spotřebitele se očekává určitá míra 

kritičnosti, když judikoval, že „od rozumně obezřetného spotřebitele se očekává, že bude 

vědět, že mezi velikostí provedení reklamy naznačující zvětšení výrobku a jeho skutečným 

zvětšením, nemusí být přímý vztah.“ 145  Definici průměrného spotřebitele se však 

                                                                    

141 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-362/88 GB-INNO-BM proti Confédération du commerce 

luxembourgeois (GB-INNO-BM) ze dne 7. března 1990, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

142  Srov. zejména odst. 18 rozsudku Soudního dvora ve věci GB-INNO-BM (překlad vlastní): 

„[P]oskytování informací spotřebitelům je považováno za jednu z hlavních podmínek. čl. 30 tedy nemůže 

být interpretován tak, že by národní legislativa odpírající spotřebiteli přístup k některým druhům 

informací, mohla představovat nezbytný prostředek jeho ochrany.“  

143 Alespoň tak k ní přistupoval Soudní dvůr, neboť předběžná otázka jemu položená pravdivost údajů 

v reklamě neřešila. K tomu srov. znění předběžné otázky v rozsudku ve věci Yves Rocher, odst. 7. 

144 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-470/93 Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln 

e.V. proti Mars GmbH (Mars) ze dne 6. července 1995, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

145 Srov. rozsudek ve věci Mars, odst. 24 (překlad vlastní). 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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v odůvodnění svých rozhodnutí stále podrobněji nevěnoval a jeho přístup tak bylo možné 

pouze dovozovat dle jednotlivých pozic, které vůči němu zaujímal zejména 

v rozhodnutích výše uvedených. Institut průměrného spotřebitele se však v následujících 

letech měl přeci jen dočkat ještě větší pozornosti. 

6.3.2 PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL DLE FORMULE GUT SPRINGENHEIDE 

Zásadním rozhodnutím Soudního dvora EU v otázce definice průměrného 

spotřebitele bylo to z roku 1998 ve věci Gut Springenheide146, v němž se Soudní dvůr 

poprvé zaměřil na obecnou definici charakteristiky průměrného spotřebitele ve světle 

unijního práva proti nekalé soutěži. Dal tak vzniknout takzvané „formuli Gut 

Springenheide“, která se nakonec stala základem i pro popis základních znaků 

průměrného spotřebitele v úvodních ustanoveních směrnice o nekalých obchodních 

praktikách.147 Pro judikatorní vývoj konceptu průměrného spotřebitele bylo přitom velmi 

„nadějné“ právě již znění části předběžné otázky německého soudu148, která byla poprvé 

položena právě co do skutečného obsahu pojmu průměrného spotřebitele. Německý 

národní soud se totiž mimo jiné Soudního dvoru dotazoval, zda je správným testem 

průměrného spotřebitele ten, uvažující o něm jako o informovaném průměrném 

spotřebiteli, anebo spotřebiteli spíše nedbalém.149 Předběžná otázka tak jasně směřovala 

                                                                    

146 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky 

v Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung (Gut Springenheide) 

ze dne 16. července 1998, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

147 Konkrétně odst. 18 úvodních ustanovení směrnice 2005/29/ES koncept průměrného spotřebitele 

popisuje tak, že jde o běžného spotřebitele, který „má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný 

a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory.” 

148 Stojí rovněž za poznámku, že Gut Springenheide je dalším zlomovým rozhodnutím Soudního dvoru 

ve věcech evropského práva proti nekalé soutěži mající původ právě v rozhodování německých soudů. 

Z německé právní provenience pocházejí v této práci rovněž analyzovaná rozhodnutí Soudního dvora 

EU ve věcech Mars, Yves Rocher, Walter Rau, Toshiba a další. Lze se domnívat, že je to v první řadě 

z toho důvodu, že standard německé právní ochrany spotřebitele a regulace reklamy vůbec byl vždy 

položen nad evropským průměrem, respektive převyšoval úroveň minimální harmonizace dané 

původní směrnicí 84/450/ES (k tomu srov. kapitolu 3). 

149 Viz odst. 15 rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Gut Springenheide. 

http://www.curia.europa.eu/
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do obecného vymezení proporcionálního vztahu mezi volnějším soutěžním prostředím 

pro obchodníky na straně jedné a nutné míry ochrany spotřebitele na straně druhé. 

 Soudní dvůr EU pak ve vztahu k okolnostem případu Gut Springenheide150 

judikoval, že národní soudy musí vzít při posuzování nedovolenosti potenciálně 

klamavého jednání obchodníka v úvahu předpokládaná očekávání, která provedení 

reklamy vyvolají v průměrném spotřebiteli, jenž je přitom v rozumné míře dobře 

informovaný, v rozumné míře pozorný a obezřetný.151 Ačkoli, jak bylo výše uvedeno, 

nešlo v tomto případě ani o situaci posuzovanou přímo ve světle transponované směrnice 

o klamavé reklamě, nýbrž ve vztahu ke speciálnímu „vaječnému“ nařízení, bylo 

prezentované vymezení průměrného spotřebitele Soudním dvorem mnohokráte 

potvrzeno (k tomu viz dále) a příslušná pasáž judikátu ve věci se tak dočkala i široce 

užívaného pojmenování „formule Gut Springenheide“.152 

6.3.3 VÝVOJ KONCEPTU PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE PO ROZHODNUTÍ VE VĚCI GUT 

SPRINGENHEIDE 

Právě text formule Gut Springenheide byl pak téměř doslovně přenesen 

i do úvodních ustanovení platné směrnice 2005/29/ES, v čemž např. D. Patěk sleduje 

dokonce i zvýšení pravděpodobnosti jeho dalšího judikatorního vývoje. 153  

                                                                    

150  Podstatou případu Gut Springenheide bylo možné klamavé jednání producenta vajec, jenž 

prezentoval balení svých výrobku na první pohled způsobem, který u spotřebitelů mohl  evokovat 

závěr, že slepice byly krmeny výhradně výjimečně zdravou stravou, což by mělo mít pozitivní efekt 

i na kvalitu a zdraví vajec. Ve skutečnosti však byly touto speciální stravou krmeny pouze z 60 %. 

Předběžná otázka položená národním soudem se však nedotazovala souladnosti národní úpravy 

ve vztahu ke směrnici 84/450/ES, tedy obecné směrnici o klamavé reklamě, nýbrž speciálního 

ustanovení čl. 10 odst. 2 písm. e) nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 ze dne 26. června 1990 o některých 

obchodních normách pro vejce. 

151 Srov. rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Gut Springenheide, odst. 37. 

152 K tomu srov. např. HOWELLS, G., NORDHAUSEN, A., PARRY, D., TWIGG-FLESNER, C. The yearbook 

of Consumer Law 2007. 1. vydání. Aldershot: Ashgate 2007, str. 217 – 219. 

153 PATĚK, D. Nad zákazem pravdivého zlehčování konkurenta. op. cit. 
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Význam formule Gut Springenheide však nelze na druhou stranu ani příliš přeceňovat, 

a to zejména kvůli jeho stručnosti, možná až vágnosti a „neinvenčnosti“.154 

 Bezprostředně po vydání rozhodnutí ve věci Gut Springenheide se uvedená 

formule stala v  judikatuře Soudního dvora EU v podstatě doslovně přejímanou. Tak tomu 

bylo například v rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Lloyd155, v níž se Soudní dvůr 

zabýval nebezpečím záměny produktů (v tomto případě bot) z důvodu podobnosti dvou 

různých značek, „Lloyd“ a „Loint’s“, přičemž jejich podobnost byla spatřována především 

v jejich velmi obdobné výslovnosti) dvou různých společností (Lloyd a Kjilsen). Soudní 

dvůr přitom pouze potvrdil svou dosavadní judikatorní praxi, když ve vztahu 

k posuzovanému případu konstatoval, že i podobná výslovnost dvou značek může vést 

k jejich záměně. Zda tomu tak skutečně je (což lze rovněž vztáhnout na všechna 

nekalosoutěžní jednání obecně), je však nutné posoudit v širokém kontextu každého 

jednotlivého případu.156 Ve vztahu k průměrnému spotřebiteli pak byl plně potvrzen 

přístup založený rozhodnutím ve věci Gut Springenheide, neboť dle Soudního dvora 

je nutno „průměrného spotřebitele dotčené kategorie výrobků chápat jako v rozumné míře 

dobře informovaného, v rozumné míře pozorného a obezřetného.“157  

 Platnost a aktuálnost formule Gut Springenheide byla dále potvrzena v judikatuře 

Soudního dvora EU např. v rozhodnutí ve věci Philips158, kde Soudní dvůr průměrného 

spotřebitele definoval plně v souladu s formulí Gut Springenheide a nadto zopakoval, 

že spotřebitele chápeme vždy ve vztahu k dotčené skupině zboží a služeb, tedy 

spotřebitele, jemuž jsou reklama, potažmo výrobky samy o sobě, adresovány.159 

                                                                    

154 HOWELLS, G. A ostatní, op. cit., str. 217 a 218.  

155 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen 

Handel BV (Lloyd) ze dne 22. června 1999, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

156 Ibid, odst. 28. 

157 Ibid, odst. 26 (překlad vlastní). Uvedená definice je zopakováním formule Gut Springenheide, 

na níž v tomto Soudní dvůr rovněž výslovně odkazuje. 

158 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington 

Consumer Products Ltd (Philips) ze dne 18. června 2002, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

159 Srov. zejména odst. 63 rozsudku Soudního dvora EU ve věci Philips. 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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Uvedenou definici konceptu průměrného spotřebitele pak Soudní dvůr, respektive 

Tribunál, doslovně zopakoval i v rozhodnutí ve věci Ruiz-Picasso a další 160  nebo 

slavnějším Lidl Belgium161a řadě dalších. V posledně uvedeném se přitom Soudní dvůr 

užil mírně rozdílné terminologie, když se zde hovoří o „běžně informovaném 

spotřebiteli“. 162  Dle autora práce se však pravděpodobně jedná o pouhou 

terminologickou nedůslednost danou tím, že původní jazykové znění rozhodnutí bylo 

vyhotoveno v nizozemštině, přičemž rozhodnutí ve věci Gut Springenheide touto 

jazykovou mutací nedisponuje. Praktické nevýznamnosti této terminologické záměny 

ostatně nasvědčuje i následný přímý odkaz na rozhodnutí ve věci Gut Springenheide.163 

 Nakonec lze pro úplnost dodat, že Soudní dvůr svůj přístup ke konceptu 

průměrného spotřebitele v podobě formule Gut Springenheide výslovně potvrdil 

i v judikatuře následující přijetí směrnice 2005/29/ES, a to dokonce opakovaně.164 

6.4 SHRNUTÍ KE KONCEPTU PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE. POTŘEBUJE 

REVIZI? 

Autor práce si závěrem dovoluje upozornit na již výše popisovaný aspekt 

průměrného spotřebitele, a sice skutečnost, že průměrného spotřebitele nelze vnímat 

jako jednoho univerzálního evropského spotřebitele. Tento koncept totiž disponuje 

různou kvalitativní stránkou věci jak co do posouzení potenciální klamavosti výrobků, 

tak i co do předpokládaných společných vlastností skupiny osob, na něž obchodníci cílí 

                                                                    

160 Rozsudek Tribunálu ve věci T-185/02 Ruiz-Picasso a další v. OHMI - DaimlerChrysler (PICARO) 

(Ruiz-Picasso a další) ze dne 22. června 2004, dostupný z http://www.curia.europa.eu, srov. zejména 

jeho odst. 34 a 35. 

161 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-356/04 Lidl Belgium GmbH & Co KG proti Etablissementen 

Franz Colruyt NV (Lidl Belgium) ze dne 19. září 2006, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

162Srov. zejména odst. 78 rozsudku Soudního dvora EU ve věci Lidl Belgium. 

163 Ibid. 

164 K tomu srov. např. rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-478/07 Budějovický Budvar, národní 

podnik proti Rudolf Ammersin GmbH ze dne 5. února 2009, odst. 78, případně rozsudek Soudního 

dvora EU ve věci C-446/07 Alberto Severi proti Regione Emilia-Romagna ze dne 10. září 2009, 

odst. 60 a 61, vše dostupné z http://www.curia.europa.eu. 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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svou reklamou v konkrétním případě. Uvedené potvrzuje i znění směrnice 

2005/29/ES165 a judikatura Soudního dvora, jak je patrné například z výše uvedené 

citace z rozhodnutí ve věci Lloyd, která průměrného spotřebitele přibližuje jako 

„průměrného spotřebitele dotčené kategorie výrobků“. 

Dle autora práce je pak výše uvedený přístup uplatňovaný konstantním způsobem 

v judikatuře Soudního dvora skutečným klíčem k posouzení potenciálního 

nekalosoutěžního jednání. Zpřísnění úpravy dosavadních směrnic 2005/29/ES, 

respektive 2006/114/ES ve smyslu zvýšení společného standardu ochrany spotřebitele 

např. vyslovením dalších zakázaných praktik per se (a to například i ve vztahu mezi 

obchodníky), by mohlo vést ke ztrátě flexibility materiálního posouzení každého 

konkrétního případu. Autor práce by takový posun považoval za chybný, neboť právě 

stávající právní stav považuje za žádoucím způsobem rozumnou mírou vážící na jedné 

straně určitý standard ochrany spotřebitele ( který ho chrání před skutečně nekalým 

jednáním nepoctivých obchodníků), na straně druhé však klade na spotřebitele 

dotčeného výrobku určité nároky a neomezuje tak soutěž na společném trhu a volný 

pohyb zboží a služeb i v situacích, kdy to není nutné.  

Uvedeno na příkladu, právě tento přístup dle názoru autora umožňuje, aby značky 

určitého, zpravidla cenově a kvalitativně vyššího segmentu zboží a služeb mohly být 

na první pohled spíše zaměnitelné, neboť od jejich spotřebitelů se očekává vyšší míra 

erudice. Jako příklad lze uvést například italské módní značky Gucci a později založenou 

Pucci, mezi kterými nebyl dohledán žádný někalosoutěžní či spor z práva duševního 

vlastnictví. Podle autora práce jde přitom o vhodný případ poukazující na to, 

jak by z pohledu pouhé úpravy klamavé reklamy zcela shodný případ mohl být 

posuzován jinak v situaci, (i) kdy obě společnosti působí v segmentu „vysoké módy“ a dá 

se očekávat, že své výrobky nabízejí poučeným spotřebitelům a v situaci, (ii) kdy by se 

                                                                    

165 Viz bod 18 preambule směrnice 2005/29/ES: „[...] Zaměřuje-li se určitá obchodní praktika na určitou 

skupinu spotřebitelů, jako jsou například děti, je žádoucí, aby se dopad takové obchodní praktiky hodnotil 

z pohledu průměrného člena dané skupiny.“ 
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pohybovaly ve sféře trhu cenově dostupné módy každému.166 Autor práce si tak dovoluje 

nesouhlasit s kritickými názory ohledně vágnosti definice formule Gut Springenheide. 

Volnost definice konceptu průměrného spotřebitele a Soudním dvorem opakovaně 

kladený důraz hodnocení věci ve vztahu ke všem materiálním aspektům každého daného 

konkrétního případu naopak autor práce považuje za pozitivní. 

6.5 „PŘÍPADOVÁ STUDIE“ HODNOCENÍ PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE 

 Jak bylo výše v podrobnostech uvedeno, definovat koncept průměrného 

spotřebitele komplexní formou, která by mohla pokrýt všechny potenciální skutkové 

situace, v nichž se obchodníci a subjekty dotčené jejich reklamou, střetávají, se jeví 

nemožně. Jednotnost přístupu soudu k utváření průměrného spotřebitele je tak možno 

zkoumat spíše z hlediska užití povahově obdobných nekalosoutěžních praktik. Ideálním 

případem ke zkoumání by pak bylo, pokud by obchodníci svým jednáním záměrně 

využívali určitých nedokonalostí, které jsou společně většině občanů Evropské unie.  

 Autor práce identifikoval takovou situaci například v nekalosoutěžních praktikách 

zneužívajících relativní jazykovou nevybavenost Evropanů. Tato problematika přitom dle 

něj sama o sobě pokládá hned několik otázek. Může jít o klamavou reklamu jen z toho 

důvodu, že jí její zákazník nebude rozumět, ačkoli reklama sama nekalosoutěžní povahy 

není? Nakolik se od průměrného spotřebitele žádá znalost cizích jazyků a na jakých 

okolnostech je založena případná přísnost či benevolentnost Soudního dvora EU? 

6.5.1 „PŘÍPADOVÁ STUDIE“ HODNOCENÍ PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE: „JAKÝM JAZYKEM 

HOVOŘÍ PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL?“ 

 Následky uplatňování hlavní z hodnot chráněných evropským právem proti 

nekalé soutěži, a sice ochrana a podporování volného pohybu zboží a služeb napříč 

společným trhem, s sebou v určitých situacích nese určité negativní externality, které 

mohou oslabovat druhou chráněnou hodnotu – ochranu spotřebitele. Tuto situaci lze 

vysledovat například tehdy, když se spotřebitelé musejí vypořádat s reklamou v cizím 

jazyce, nebo přesněji – kriticky ji zhodnotit. Jen úředních jazyků přitom v současné době 

                                                                    

166 V uvedeném případě by však velkou roli hrála i dlouholetá zavedenost obou značek ve vnímání 

spotřebitelů, způsob vedení jejich reklamních kampaní a další faktory, které rovněž musí brát soud 

v potaz – viz rozsudek ve věci Lloyd, odst. 23- 28. 
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existuje na území Evropské unie dvacet čtyři.167 Jak bude vyplývat z následujícího textu, 

Soudní dvůr přitom i v tomto ohledu zastává postoj, který na průměrného spotřebitele 

klade určité nároky, zároveň však pochopitelně nepředpokládá, že by průměrný Evropan 

měl ovládat i všechny její jazyky, a z tohoto pohledu nakonec našel úroveň, v rámci níž 

je již takový spotřebitel chráněn. 

 Soudní dvůr EU poměrně brzy shledal, že spotřebitelé jsou vůči produktům 

cizojazyčné povahy skutečně obzvláště zranitelní. K uvedenému závěru došel v rozsudku 

ve věci Buet 168 , který se týkal nevýhodného postavení spotřebitelů ve vztahu 

k podomním prodejcům výukových materiálů cizího jazyka. Problematika posuzování 

průměrného spotřebitele zde byla hodnocena primárně optikou nevýhodného postavení 

spotřebitelů spočívajícího v jejich pozici coby subjektu podstupujícího obchodní transakci 

v oblasti, v níž je z logiky věci nepoučený a oproti obchodníkovi se nachází 

ve významném informačním deficitu.  

Soudní dvůr přitom v rozhodnutí ve věci Buet konstatoval, že v dané situaci jsou 

spotřebitelé oproti obchodníkům skutečně podstatně zranitelní 169  a nikterak dále 

nedovozoval jejich povinnost kritického hodnocení produktu, čímž nastavil poměrně 

vysokou úroveň jejich ochrany. Tu lze dle uvedeného judikátu ovšem spatřovat pouze 

v situacích, kdy jsou spotřebitelé vystaveni určitému náhlému, nepředpokládanému 

riziku transakce, v rámci níž by se ocitli na významně slabší straně. V rozsudku ve věci 

Buet se tento autorův závěr odráží v aplikaci principu proporcionality spočívající v tom, 

že Soudní dvůr shledal uvedené obchodní praktiky jako vyhovující, pokud 

je spotřebitelova ochrana realizována možností dodatečného odstoupení od smlouvy.170 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že obsahem hodnocení nekalosoutěžního jednání  

obchodníka musí být i místo a čas, v nichž se svých obchodník praktik „dopouští“. 

                                                                    

167 Viz a k této problematice dále podrobněji Memorandum Evropské komise ze dne 26. září 2013, 

dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-825_cs.htm. 

168 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-382/87 R. Buet a SARL Educational Business Services (EBS) 

proti Ministère public (Buet) ze dne 16. května 1989, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

169 Ibid, odst. 13. 

170 Ibid, odst. 16. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-825_cs.htm
http://www.curia.europa.eu/
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Ve vztahu k nárokům kladeným na průměrného spotřebitele v rámci kontextu této části 

práce pak Soudní dvůr předpokládá v některých situacích i spotřebitele poučeného 

a inteligentního. To vyplývá ze závěrů, k nimž dospěl ve věci Piageme171, dle nichž nelze 

vyloučit, že určité podstatné informace o povaze a kvalitě výrobku172 mohou být 

na etiketě obchodníkem nabízeného výrobku uvedeny i v jazyce cizím pro spotřebitele 

konkrétní země. V úvahu se přitom mají vzít předpokládané vlastnosti průměrného 

spotřebitele z cílové skupiny, pro kterou je výrobek určen, jazyková blízkost či masivnost 

reklamní kampaně daného výrobku, který by mohl založit určitou obeznámenost 

s vlastnostmi výrobku uvedenými v tomto cizím jazyce.173 Opět tedy převládá komplexní 

posuzování všech jednotlivých aspektů každého skutkově individuálního případu.174 

 Na výše uvedené závěry pak Soudní dvůr navázal v rozhodnutí 

Estée Lauder175, jehož skutkový základ spočíval v posouzení, zda může být součástí 

názvu v Německu prodávaného kosmetického produktu v podobě pleťového krému 

i slovo „lifting" (jehož význam spočívá primárně v chirurgickém zákroku pro dlouhodobé 

vyhlazení vrásek), aniž by dané jednání obchodníka mělo být shledáno jako klamavé. 

Soudní dvůr se přitom neodvážil dobrat závěru jiného, než že zůstává na národním 

soudu, aby dle okolností případu určil souladnost takového jednání v reklamě 

se zákonem. Soudní dvůr tak určil, že obdobné jednání může být považováno 

za protiprávní176, národní soud však vždy musí mít v souladu se směrnici o klamavé 

a srovnávací reklamě prostor pro posouzení skutkových okolností případu testem 

průměrného spotřebitele dle formule Gut Springenheide. Právě a pouze tak může totiž 

                                                                    

171 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-85/94 Groupement des producteurs, importateurs et agents 

généraux d'eaux minérales étrangères, VZW (Piageme) a další proti Peeters NV ze dne 12. října 1995, 

dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

172 Zpravidla vynucované veřejnoprávními normami na ochranu spotřebitele, ale nejen ty. 

173 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Piageme, odst. 29 a 30. 

174 Ibid, odst. 31. 

175 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-220/98 Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG 

v Lancaster Group GmbH (Estée Lauder) ze dne 13. ledna 2000, dostupný 

z http://www.curia.europa.eu. 

176 Ibid, odst. 32. 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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být dosaženo proporcionálního efektu mezi ochranou spotřebitele a nekladení překážek 

volnému pohybu zboží a služeb v rámci společného trhu.177 

 Jestliže posuzování účinků slova „lifting“ (které ač původem z angličtiny, 

je užívané a srozumitelné i v cizích jazycích) na průměrného spotřebitele nechal Soudní 

dvůr plně na posouzení národních soudů, přičemž pouze zopakoval nutnost použití 

formule Gut Springenheide a povinnost přihlédnout ke všem kulturním, jazykovým 

a dalším specifikům prostředí, v němž byl výraz jako součást reklamy užit, v jiném, 

pozdějším případu ve věci CeWe Color178 již vymezil průměrného spotřebitele úžeji. 

Ačkoli CeWe Color má původ ve známkoprávním sporu, pro nekalosoutěžní problematiku 

lze spatřovat jeho význam v tom, že zvýšené nároky kladené na spotřebitele při jejich 

pochopení názvu výrobku skládajícího se ze tří slov („digi“, „film“ a „maker“) vysledoval 

Tribunál pouze při konfrontaci reklamy s anglicky hovořícím průměrným 

spotřebitelem.179 

6.5.2 ZÁVĚR PLYNOUCÍ Z PŘÍPADOVÉ STUDIE POSUZOVÁNÍ PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE 

 Výše rozvedená „případová studia“ pak dle názoru autora dobře ukazuje vývoj 

konceptu průměrného spotřebitele v rozhodovací praxi Soudního dvora EU ve vztahu 

k věcně obdobným případům. Lze v ní přitom vysledovat, že na spotřebitele jsou 

skutečně kladeny určité nároky, přičemž jejich míra je proměnlivá dle prostředí, v rámci 

něhož jsou posuzovány a rovněž dle vlastností cílové skupiny dotčené reklamou. Autor 

tak shrnuje, že ve většině případů by se míra ochrany spotřebitele (v širokém smyslu 

vztahů B2C i B2B) poskytovaná mu zprostředkovaně unijním právem proti nekalé 

soutěži, dala zjednodušit tak, že spotřebitel je chráněn před nekalosoutěžním jednáním 

obchodníků, ne však již před sebou samým. 

                                                                    

177 Ibid, odst. 27 a 28. 

178 Rozsudek Tribunálu ve spojených věcech T-178/03 a T-179/03 CeWe Color AG & Co. OHG v Office 

for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (Cewe Color) 

ze dne 8. září 2005, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

179 Srov. rozsudek Tribunálu ve věci CeWe Color, odst. 28, 35 a 36. 

http://www.curia.europa.eu/
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7 NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY VE VZTAZÍCH OBCHODNÍKŮ SE 

SPOTŘEBITELI 

 Právní úprava vztahů mezi obchodníky a spotřebiteli v nekalé soutěži je na unijní 

úrovni upravena směrnicí 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách. I jejím 

primárním cílem je přitom ochrana volného pohybu zboží a služeb, a tak i zajištění 

hladkého fungování vnitřního trhu.180 Snaží se tak přitom činit prostřednictvím ochrany 

spotřebitele181  sledujíce záměr, že soutěžní prostředí zbavené obchodníků užívajících 

nekalých obchodních praktik pomůže v konečném důsledku jak ochraně spotřebitelů, tak 

čistotě tržního prostředí. Jak již bylo dříve uvedeno, tyto dva cíle se leckdy vzájemně 

střetávají a konkurují si. Zprostředkovaně patrné je to například z častého testování 

případů principem proporcionality Soudním dvorem EU a judikováné podoby konceptu 

průměrného spotřebitele v jeho judikatuře, která na spotřebitele klade určité nároky, 

aby jeho ochranou došlo k co možná nejmenšímu narušení soutěže na vnitřním trhu. 

7.1 SMĚRNICE 2005/29/ES O NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH 

 Dle D. Ondrejové se směrnice o nekalých obchodních praktikách „vyznačuje 

obzvláště širokým věcným rozsahem působnosti vztahujícím se na všechny praktiky, které 

přímo souvisejí s propagací, prodejem nebo dodáním produktu spotřebitelům.“182 Směrnice 

o nekalých obchodních praktikách přitom podléhá úplné harmonizaci183 a členské státy 

                                                                    

180 K tomu srov. zejména body 2 až 5 a 23 úvodních ustanovení a čl. 1 směrnice 2005/29/ES, akcentaci 

cíle „umožnění dosažení vnitřního trhu“ pak výslovně uvádí bod 12 úvodních ustanovení uvedené 

směrnice. 

181 K tomu srov. zejména body 3 až a 23 preambule a čl. 1 směrnice 2005/29/ES, ale rovněž 

již bod 1 úvodních ustanovení uvedené směrnice hovoří o cílech [Evropské unie] „přispívat k dosažení 

vysoké úrovně ochrany spotřebitele[.]“ 

182 ONDREJOVÁ, D. Nekalé obchodní praktiky uplatňované vůči spotřebitelům pohledem aktuální 

rozhodovací praxe (zejména) Soudního dvora EU. Obchodněprávní revue, 2008, č. 7-8, dostupné 

z databáze Beck-Online. 

183 Ačkoli stanovení rozsahu harmonizace bylo před přijetím směrnice dlouho předmětem sporů 

členských států a výsledný kompromis se rovněž promítl v dlouhé, šestileté transpoziční lhůtě 

směrnice 2005/29/ES. K uvedenému srov. H. Micklitz In MICKLITZ, H. a ostatní, op. cit., str. 77. 
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ji tak musí transponovat do svých právních řádů v plném rozsahu. Nesmí tak jít ani 

nad její rámec, tedy přijmout právní úpravu pro dotčené subjekty náročnější, ve smyslu 

úpravy přísnější.184 To mimo jiné zaručuje, že žádný z členských států neupřednostní 

ochranu spotřebitele před cílem zajištění hladkého fungování společného trhu přijetím 

dalších omezujících opatření nad rámec úpravy směrnice – primát tohoto cíle tak zůstane 

zachován.185 Ochrana spotřebitelů má být přitom zajištěna především zákazem nekalých 

obchodních praktik, které dezinformují a matou spotřebitele při jeho ekonomickém 

rozhodování. 186  Z ochrany spotřebitele poskytované mu dle směrnice o nekalých 

obchodních praktikách by pak rovněž měli kromě samotných spotřebitelů těžit 

zprostředkovaně i obchodníci – alespoň ti, kteří upřednostňují férovou soutěž a nerušené 

fungování společného trhu.187 

 Působnost směrnice o nekalých obchodních praktikách je vymezena 

v čl. 3 ve spojením s čl. 5 směrnice, podle nichž se tato směrnice „vztahuje na nekalé 

obchodní praktiky vůči spotřebitelům […] před obchodní transakcí týkající se produktu, 

v jejím průběhu a po ní[,]“ přičemž dle čl. 5 jsou nekalé obchodníky praktiky obecně 

zakázány. Směrnice přitom dále rozlišuje nekalé obchodní praktiky na klamavé 

a agresivní, když v čl. 5 odst. 4 uvádí, že nekalými obchodními praktikami jsou zejména 

praktiky agresivní. Dá se tedy předpokládat, že aby byla obchodní praktika nekalá, může 

být i jiná než klamavá či agresivní ve smyslu směrnice, čemuž odpovídá i určitá forma 
                                                                    

184 Dle čl. 3 odst. 5 směrnice 2005/29/ES byly členské státy povinny odstranit veškerá omezující 

opatření nad rámec úpravy této směrnice do 12. června 2013. 

185 Viz body 14 a 15 úvodních ustanovení směrnice 2005/29/ES a rovněž rozsudek Soudního dvora 

ve věci C-304/08 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV proti Plus 

Warenhandelsgesellschaft mbH ze dne 14. ledna 2010, odst. 41 (zvýraznění doplněno): „Je třeba dále 

připomenout, že směrnice 2005/29 úplně harmonizuje na úrovni Společenství pravidla týkající se 

nekalých obchodních praktik podniků vůči spotřebitelům. Jak výslovně stanoví článek 4 této 

směrnice, členské státy tudíž nemohou přijmout více omezující opatření, než jaká jsou stanovená 

uvedenou směrnicí, a to ani s cílem dosáhnout vyšší úrovně ochrany spotřebitelů[.]“ 

186 K tomu srov. bod 13 preambule směrnice 2005/29/ES. 

187 Zejména pak v důsledku charakteru úplné harmonizace směrnice, která pro obchodníky zvyšuje 

právní jistotu při přeshraničním obchodu. K uvedenému srov. H. Micklitz In MICKLITZ, H. a ostatní, 

op. cit., str. 80. 
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generální klauzule v čl. 5 odst. 2 směrnice. Jak však bude dále patrné, oba uvedené 

konkrétní druhy nekalých obchodních praktik pokrývají širokou a reprezentativní škálu 

vztahů v nekalé soutěži, včetně jednání dle tzv. černé listiny obchodních praktik 

zakázaných za každých okolností dle čl. 5 odst. 5 směrnice, které jsou vyjmenovány 

v příloze I  k této směrnici. 

7.2 PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL V B2C VZTAZÍCH 

 Rovněž pro B2C část úpravy unijního práva proti nekalé soutěži je zcela zásadní 

znalost konceptu průměrného spotřebitele, který se i zde, ve specificích daných 

okolnostmi každého jednotlivého případu, uplatňuje stejně jako v B2B vztazích. Určitou 

výjimkou jsou v tomto ohledu pak obchodní praktiky zakázané per se dle 

přílohy I směrnice 2005/29/ES. Sama směrnice o nekalých obchodních praktikách 

zásady aplikace konceptu průměrného spotřebitele shrnuje v bodu 18 preambule, která 

v podstatě cituje závěry Soudního dvora např. z věci Gut Springenheide. Autor práce však 

v tomto ohledu odkazuje v plném rozsahu na kapitolu 6 věnovanou výhradně konceptu 

průměrného spotřebitele jakožto institutu společnému (s dílčími rozdíly pro konkrétní 

jednotlivé případy B2B a B2C vztahů) celému evropskému právu proti nekalé soutěži. 

7.3 NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY 

 Podle čl. 5 odst. 2 směrnice se nekalou obchodní praktikou rozumí taková, jež 

je „v rozporu s požadavky náležité profesionální péče“ a přitom narušuje, případně 

je schopna narušit (jde tedy o ohrožovací delikt), ekonomické chování spotřebitele 

dotčeného předmětnou obchodní praktikou. Čl. 5 odst. 3 směrnice pak uvedené 

konkretizuje ve vztahu k některým ohroženým skupinám spotřebitelů (například 

duševně či fyzicky slabším jedincům). S potřebou „hodnocení [konkrétní obchodní 

praktiky] z pohledu průměrného člena dané skupiny“ však již počítá samotný model 

průměrného spotřebitele, jak bylo v podrobnostech vysvětleno výše. 

7.3.1 KLAMAVÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY 

 Směrnice 2005/29/ES rozlišuje nad rámec své velké generální klauzule 

v čl. 5 odst. 2 i další zvláštní skutkové podstaty, klamavé a agresivní obchodní praktiky. 



 

59 

 

Klamavé obchodní praktiky pak v tomto dále rozlišuje na klamavá jednání188 a klamavá 

opomenutí. 189  Zejména v úpravě klamavých opomenutí, která rozšiřuje ochranu 

spotřebitele i ve vztahu k některým omisivním jednáním obchodníka, je spatřován přínos 

směrnice 2005/29/ES oproti předcházející úpravě.190 

7.3.1.1 KLAMAVÁ JEDNÁNÍ 

 Za nekalou obchodní praktiku je dle čl. 6 směrnice 2005/29/ES obecně 

považováno takové jednání obchodníka, které užívá buď informace nesprávné, 

respektive klamavé („[jsou schopny] uvést průměrného spotřebitele v omyl“)191  vztahující 

se k některému z dále taxativně vyjmenovaných charakteristických rysů výrobku, služby 

či povaze závazku, a to za předpokladu, že takové jednání vedlo anebo pouze mohlo vést 

k rozhodnutí spotřebitele o dotyčné obchodní transakci, které by jinak neučinil.192 Ačkoli 

taxativní výčet v uvedeném ustanovení pokrývá velmi širokou řadu myslitelných vztahů 

a situací mezi obchodníkem a spotřebitelem, v ustanovení následujícím je pak rozsah této 

působnosti rozšířen již na obchodní praktiky vedoucí k ovlivnění ekonomického 

rozhodování ve výše uvedeném smyslu při jakémkoli uvádění produktu na trh včetně 

srovnávací reklamy a rovněž pak i v situacích, kdy obchodník nedodržuje kodex chování, 

k jehož dodržování se zavázal.193  

Naplnění podmínky, že dané jednání je posuzováno za klamavé až tehdy, kdy vede 

k rozhodnutí spotřebitele, které by jinak neučinil, pak lze dle autora funkčně vnímat jako 

zavedení určité nutnosti prokázání příčinné souvislosti mezi jednáním obchodníka 

a (ne)ekonomickým rozhodnutím spotřebitele. P. Hajn pak v uvedeném sleduje výslovné 

                                                                    

188 Srov. čl. 6 uvedené směrnice. 

189 Srov. čl. 7 uvedené směrnice. 

190 Viz HAJN, P. Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních 

praktikách, op. cit. 

191  Právě důraz na informovanost spotřebitelů je totiž hlavním parametrem jejich ochrany. 

K tomu srov. H. Micklitz In MICKLITZ, H., a ostatní, op. cit., str. 72. 

192 Srov. čl. 6 odst. 1 směrnice 2005/29/ES. 

193 Problematiku kodexů chování směrnice 2005/29/ES dále upravuje v čl. 10. 
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uplatnění pravidla de minimis v právu proti nekalé soutěži.194 Tato podmínka samozřejmě 

do určité míry snižuje úroveň ochrany spotřebitelů proti některým zejména méně 

závažným jednáním obchodníků, která mohou být „na hraně“ případné klamavosti. Autor 

práce se však domnívá, že platná úprava je v souladu s proklamovaným primátem cíle 

fungování společného trhu před spotřebitelskou ochranou, když mírní potenciální 

favorizování ochrany spotřebitele v rozhodování v konkrétních případech o tom, zda 

dané obchodníkovo jednání je klamavé (a tedy zakázané), či nikoliv. 

7.3.1.2 KLAMAVÁ OPOMENUTÍ  

 Shodné závěry přitom platí i pro úpravu klamavých opomenutí195, která jsou opět 

podmíněna ovlivněním průměrného spotřebitele do té míry, že učiní rozhodnutí 

o obchodní transakci, které by jinak neučinil. Je rovněž otázkou, do jaké míry jsou 

klamavá opomenutí vlastně omisivním druhem jednání, neboť za klamavými 

opomenutími může v mnoha situacích stát obchodníkovo vědomé (a tedy aktivní) 

rozhodnutí zamlčet spotřebiteli určité podstatné informace o produktu či službě. 

Za klamavá opomenutí se přitom považuje jak kompletní neuvedení podstatných 

informací schopných ovlivnit spotřebitelovo ekonomické rozhodnutí, tak i určitý klamavý 

způsob informování spočívající například v jakkoli nesrozumitelném či nevhodném 

popisu produktu.196  

7.3.2 AGRESIVNÍ OBCHODNÍ PRAKTIKY 

 Další dostatečně typizovanou kategorií nekalých obchodních praktik, které 

předjímá přímo směrnice 2005/29/ES jsou dle čl. 8 a 9 agresivní obchodní praktiky. 

Jejich úprava je založena na tzv. malé generální klauzuli dle čl. 8, která popisuje obecné 

rysy agresivních praktik, které výrazně zhoršují nebo mohou výrazně zhoršit svobodné 

rozhodování průměrného spotřebitele ve vztahu k produktu, o němž činí své ekonomické 

rozhodnutí. Tyto praktiky zahrnují jak použití fyzické síly, tak i jakékoliv jiné, dále blíže 

nespecifikované ovlivnění.  Shodně jako v úpravě klamavých obchodních praktik i zde 

                                                                    

194 K tomu srov. HAJN, P. Směrnice o nekalých obchodních praktikách a české právo. Právní rozhledy, 

2007, č. 22, str. II. 

195 Viz čl. 7 směrnice 2005/29/ES. 

196 Viz zejména čl. 7 odst. 2 tamtéž. 
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se vyžaduje ovlivnění průměrného spotřebitele alespoň do té míry, že by mohl učinit 

rozhodnutí, které by bez působení agresivních obchodních praktik neučinil. To by mělo 

shodně vést ke zúžení rozsahu obchodních praktik, které budou považovány za agresivní. 

V situaci, kdy směrnice 2005/29/ES staví na primátu cíle ochrany fungování společného 

trhu, respektive volného zboží a služeb, se však jedná o účinek logický, což ostatně 

potvrzuje i P. Hajn.197 

7.3.3 OBCHODNÍ PRAKTIKY, JEŽ JSOU ZA VŠECH OKOLNOSTÍ POVAŽOVÁNY ZA NEKALÉ 

 Nad rámec výše uvedeného je pak směrnice 2005/29/ES v příloze I rovněž 

vybavena tzv. „černou listinou“ třiadvaceti klamavých obchodních praktik a osmi 

agresivních obchodních praktik, které jsou zakázány za všech okolností. Jedná se o taková 

jednání obchodníků vůči spotřebitelům, která byla identifikována (i) dostatečně 

konkrétním způsobem a (ii) jako natolik závažná sama o sobě, že není třeba zkoumat 

další okolnosti. Zpravidla přitom vycházejí již z dřívější rozhodovací praxe národních 

soudů členských států, ale i z činnosti veřejnoprávních orgánů ochrany spotřebitele.198 

 Význam tohoto seznamu nekalých obchodních praktik zakázaných per se přílohou 

I lze pak shledávat nejen ve zvýšení ochrany spotřebitele, ale obráceně i v efektivnějším 

fungování trhu, neboť dává obchodníkům jasný návod o tom, jakým obchodním 

praktikám by se měli při stanovení své obchodní strategie určitě vyhnout a zvyšuje 

tak jejich právní jistotu. 

                                                                    

197 HAJN, P. Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních 

praktikách, op. cit. 

198 Viz HAJN, P. Jak postihnout nekalé jednání vůči soutěžitelům nebo spotřebitelům (O smyslu 

evropských směrnic. Obchodněprávní revue, 2009, č. 9, dostupné z databáze Beck-Online: 

„Normotvorná role právní praxe byla rozsáhle využita (reflektována) ve směrnici č. 2005/29/ES 

a zejména v její příloze I. („černé listině“).“ 

Uvedené rovněž vyplývá např. z líčení případů spotřebitelů dotčených obchodními praktikami 

podomovních prodejců vysavačů, jejichž jednání by mohlo zřejmě naplňovat hned několik skutkových 

podstat klamavých a agresivních obchodních praktik z uvedené černé listiny. K tomu podrobněji 

„Podomní prodejci vysavačů využívají emoce zákazníků“, iDnes.cz, 14. listopadu 2000. Dostupné 

z http://ekonomika.idnes.cz/podomni-prodejci-vysavacu-vyuzivaji-emoce-zakazniku-pda-

/test.aspx?c=A001108_124606_test_bac [cit. 10. prosince 2014]. 

http://ekonomika.idnes.cz/podomni-prodejci-vysavacu-vyuzivaji-emoce-zakazniku-pda-/test.aspx?c=A001108_124606_test_bac
http://ekonomika.idnes.cz/podomni-prodejci-vysavacu-vyuzivaji-emoce-zakazniku-pda-/test.aspx?c=A001108_124606_test_bac
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7.4 NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY DLE SMĚRNICE 2005/29/ES 

V JUDIKATUŘE SOUDNÍHO DVORA EU 

 Soudní dvůr při své rozhodovací praxi v oblasti nekalých obchodních praktik musí 

v první řadě vycházet z charakteru úplné harmonizace směrnice 2005/29/ES. 

V tomto směru tak již potvrdil, že „členské státy [...] nemohou přijmout více omezující 

opatření, než jaká jsou stanovená uvedenou směrnicí, a to ani s cílem dosáhnout vyšší 

úrovně ochrany spotřebitelů.“199 

 Výše citované rozhodnutí Soudního dvora však stojí za zmínku i z toho důvodu, 

že je z něj patrné, jakým způsobem Soudní dvůr interpretuje směrnici 2005/29/ES, když 

zkoumanou obchodní praktiku (jíž byla výzva spotřebitelům k účasti na soutěži, 

kde kvalifikačním předpokladem pro účast byl nákup určitého množství zboží) nejprve 

zkoumal z hlediska souladnosti s černou listinou nekalých obchodních praktik dle přílohy 

I směrnice200 a teprve, když zjistil, že jí žádné ze zde uvedených skutkových podstat 

neodpovídá, posuzoval ji dále s ohledem na úpravu dle čl. 5 až 9, tedy ve zbylém rozsahu 

směrnice o nekalých obchodních praktikách. 201  Obdobný přístup, avšak s jiným 

výsledkem, lze pak demonstrovat na případu Purely Creative Ltd202, který se týkal 

vytváření klamného dojmu, že spotřebitel, adresát nevyžádané pošty, vyhrál určitou 

cenu. Takové jednání je však přímo s rozporu s odst. 31 Přílohy I směrnice 

2005/29/ES.203 

                                                                    

199 Viz rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-304/08, op. cit. pozn. pod čarou 185. 

200 Ibid, odst. 49. 

201 Rovněž P. Hajn uvádí, že „Praktický postup při nakládání se směrnicí bude takový, že nejprve zjistíme, 

zda posuzované jednání není zahrnuto ve výčtu klamavých či agresivních praktik, které jsou vyjmenovány 

v „černé listině“. Pokud je tam nalezneme, nemusíme již zkoumat, zda jsou dány obecnější podmínky 

nekalých obchodních praktik [...].“ In HAJN, P. Směrnice o nekalých obchodních praktikách a české 

právo, op. cit. 

202 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-428/11 Purely Creative Ltd a ostatní proti Office of Fair 

Trading (Purely Creative Ltd) ze dne 18. října 2012, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

203 Ibid, odst. 57. 

http://www.curia.europa.eu/
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 Závěrem se rovněž jeví jako vhodné upozornit rovněž na rozhodnutí ve věci Total 

Belgium204, které je významné pro výklad posuzování nekalých obchodních praktik 

dle směrnice 2005/29/ES (s výjimkou jednání zakázaných per se dle přílohy I). 

Soudní dvůr totiž uzavřel, že není možné určité potenciálně nekalé jednání zakázat, aniž 

by byly zkoumány všechny okolnosti v každém takovém jednotlivém případě205, čímž 

potvrdil charakter úplné harmonizace směrnice o nekalých obchodních 

praktikách a posílil nutnost individuálního posuzování všech skutkových okolností 

případ od případu. Obecně lze pak v rozhodovací praxi Soudního dvora ve vztahu 

k uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách sledovat tendenci akcentace 

její úplné harmonizace i ve smyslu zásadního nerozšiřování per se zakázaných praktik 

ve smyslu její přílohy I.206 

7.5 SKRYTÍ OBCHODNÍCI JAKO ÚSKALÍ VYMÁHÁNÍ SMĚRNICE O NEKALÝCH 

OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH 

Autor práce by na tomto místě rád na tomto místě upozornil i na jeden, v odborné 

literatuře do určité míry přehlížený problém s vymáháním směrnice o nekalých 

obchodních praktikách, který sleduje v problematice tzv. „skrytých obchodníků“. 207  

Režim spotřebitelské ochrany založený směrnicí 2005/29/ES sice na jednu stranu 

zvyšuje úroveň ochrany spotřebitele, což je však na straně druhé „vykoupeno“ vyššími 

nároky na obchodníky. Právě snaha vyhnout se transponované národní úpravě směrnice 

o nekalých obchodních praktikách motivuje některé obchodníky na oko zastřít skutečnou 

                                                                    

204 Rozsudek Soudního dvora EU ve spojených věcech C-261/07 a C-299/07 VTB-VAB NV proti Total 

Belgium NV a  Galatea BVBA proti Sanoma Magazines Belgium NV (Total Belgium) 

ze dne 23. dubna 2009, dostupný z http://www.curia.europa.eu. 

205 Ibid, odst.  43, 56, 61 a 68. 

206 K uvedenému závěru viz ONDREJOVÁ, D. Nekalé obchodní praktiky uplatňované vůči spotřebitelům 

pohledem aktuální rozhodovací praxe (zejména) Soudního dvora EU, op cit. 

207 Pokyny Komise k implementaci a aplikaci směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách 

z 3. prosince 2009, str. 15. Pokyny Komise v originálním anglickém znění užívají pro tyto vztahy 

termínu “Hidden B2C sales” odpovídající spíše překladu “skryté B2C prodeje”. Autor práce však 

pro totéž volí dle jeho názoru výstižnější termín “skrytí obchodníci”. 

http://www.curia.europa.eu/
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povahu své činnosti. V některých situacích přitom může být rozlišení pro příslušný 

národní orgán poměrně složité určit, zda je zde skutečně vztah B2C založen. Národní 

soud či jiný obdobný orgán pak musí vzít do úvahy všechny skutkové a právní okolnosti 

tohoto vztahu a pečlivě zvážit jeho materiální stránku. Jde zejména o situace, kdy 

se obchodník při prodeji zboží či služeb spotřebiteli snaží vytvořit dojem, že je rovněž 

spotřebitelem. Orgány členského státu by přitom pro určení skutečné povahy vztahu 

a vysledování, zda ve skutečnosti nečelí skrytému obchodníkovi, měly vzít v úvahu 

především, zda (i) prodávající činí transakci s motivem zisku, (ii) množství a frekvenci 

těchto prodejů, (iii) prodejcův celkový obrat z těchto prodejů a zda (iv) prodejce sám 

pořizuje obchodované produkty s úmyslem je dále prodávat.208 

 Jak dokládají opakovaně citované Pokyny Komise, ani pečlivá aplikace výše 

uvedených kritérií přitom nemusí plně dostačovat k definitivnímu určení, zda se již 

pohybujeme v úrovni B2C vztahů. Jako příklad přitom uvádějí uživatele aukčních 

internetových portálů209, kteří z vlastního domova za použití domácího počítače jejich 

prostřednictvím opakovaně prodávají zboží. Vzhledem k principu fungování aukčních 

portálů v podobě „šponování“ ceny vzhůru tak je obvykle naplněn požadavek motivace 

zisku. Napovědět v takové situaci, zda se daný vztah odehrává stále ještě v rovině C2C210, 

anebo zdali již dosáhl úrovně B2C vztahů, může potom zejména míra frekvence takových 

prodejů prováděných uživatelem aukčního portálu či původ prodávaného zboží. 

 Na pomezí B2C a C2C vztahů se pak často pohybují některé aktivity charitativních 

a obecně tzv. dobročinných subjektů. Klíč k určení, zda se ta či ona jejich aktivita 

podřazuje pod působnost směrnice o nekalých obchodních praktikách (tedy zda zde byl 

založen B2C vztah), pak spočívá v přísné vzájemné izolaci jednotlivých aktivit těchto 

subjektů.211 Činnost potenciálního obchodníka tedy nelze posuzovat v jejím souhrnném 
                                                                    

208 Ibid, str. 15 a 16. 

209 V českém prostředí je takovým příkladem Aukro.cz (http://www.aukro.cz), v celosvětovém měřítku 

pak zejména eBay.com (http://www.ebay.com).  

210  Consumer-to-consumer relation, čili vztah, kde ani jeden z jeho subjektů není považován 

za obchodníka ve smyslu směrnice o nekalých obchodních praktikách. 

211 Pokyny Komise k implementaci a aplikaci směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách, 

op. cit., str. 16. 

http://www.aukro.cz/
http://www.ebay.com/
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celku, ale dle povahy jednotlivých aktivit. Ty je však nutno vnímat ve svém celkovém 

kontextu (například prodeje na aukčním portálu vzhledem k míře jejich frekvence). 

Charitativní, tedy nepodnikatelská právnická osoba nezaložená za účelem zisku212 

tak může v některých vztazích vystupovat na stejné úrovni jako „spotřebitel“ a v jiných 

jako obchodník, čímž se takový vztah již dostane do působnosti směrnice 2005/29/ES 

o nekalých obchodních praktikách, respektive do působnosti příslušné národní 

transponované úpravy. Jako obchodník přitom mohou za dodržení stejných zásad 

v určitých případech vystupovat i veřejnoprávní subjekty, a to ať už při již zmíněném 

odprodeji vlastního majetku, tak například při prodeji vstupenek na kulturní představení 

či prodeji vlastních tiskovin (a s nimi spojených marketingových praktik). 

 V praxi byl identifikován již bezpočet konkrétních případů, kdy se (v daném 

vztahu) obchodník snažil uniknout z přísněji posuzovaného vztahu B2C. Dle citovaných 

Pokynů Komise již několik členských států zaznamenalo situaci, kdy sdružení 

hendikepovaných výtvarníků nabízelo zdarma jednoduché výrobky vyrobené jeho členy, 

avšak bezprostředně v souvislosti s tím aktivně vybízelo veřejnost k poskytnutí 

příspěvku na činnost jejich sdružení, což je shledáváno již jako B2C vztah. Některé 

případy úmyslného pokusu zastřít existenci B2C vztahu při klamavém jednání se přitom 

mohou pohybovat i na hraně veřejnoprávního postihu i ve formě trestného činu. V tomto 

kontextu lze zmínit například konkrétní případ ze Spojeného království213, kde muž, jenž 

nepodnikal v oblasti prodeje automobilů, prodal zákazníkovi automobil s podvodně 

přetočeným tachometrem indikujícím nižší počet najetých kilometrů, než odpovídalo 

                                                                    

212 Skutečnost, že právnická osoba byla založena jako nezisková, totiž sama o sobě neznamená, 

že v některých vztazích nevystupuje jako obchodník. Opakovaně citované Pokyny Komise v tomto 

ohledu uvádějí jako vhodný příklad například soukromou zdravotní pojišťovnu založenou jako 

neziskovou organizaci, z povahy její činnosti je zřejmé, že v některých vztazích jako obchodník 

vystupuje (např. při realizaci úhradového vztahu s nemocničními zařízení anebo při odprodeji 

vlastního majetku – pozn. autora). 

213  O případu konkrétně informovala severoirská Rada pro spotřebitele. Zpráva dostupná 

z http://www.consumerline.org/newsroom/news/140/armagh-man-fined-for-selling-clocked-car-

and-denying-he-was-a-trader [cit. 10. prosince 2014]. 

http://www.consumerline.org/newsroom/news/140/armagh-man-fined-for-selling-clocked-car-and-denying-he-was-a-trader
http://www.consumerline.org/newsroom/news/140/armagh-man-fined-for-selling-clocked-car-and-denying-he-was-a-trader
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skutečnému stavu. 214 Muž přitom tvrdil (kromě toho, že s přetočením tachometru nemá 

co dočinění), že rozhodně není obchodníkem, a to z důvodu, aby se na něj nevztahovala 

přísnější úprava vyplývající ze vztahu obchodník – spotřebitel. Soud vzal při svém 

rozhodování do úvahy všechny relevantní skutečnosti215 a za užití výše uvedeného testu 

došel k závěru, že ho je nutné za obchodníka považovat. V daném případě tak byl shledán 

odpovědným z klamavého jednání vůči spotřebiteli spočívajícím v tom, že mu prodal 

výrobek obsahující nepravdivé informace prokazatelně schopné uvést spotřebitele 

v omyl216 a na základě nároku zákazníka z jeho nekalosoutežního počínání byl rovněž 

povinen k náhradě škody. Uvedený příklad je však jen jedním z mnoha podobných a dle 

autora práce pouze názorně dokládá, o jak významný problém vymáhání práv 

a povinností vyplývajících z úpravy směrnice o nekalých obchodních praktikách 

se v případě odhalování tzv. „skrytých obchodníků“ jedná. 

 Determinování skrytých obchodníků nicméně dle autora práce zůstane zřejmě 

věčným problémem, s nímž se budou zejména národní orgány dbající na dodržování 

nekalosoutěžních předpisů, případně předpisů na ochranu spotřebitele, potýkat 

dlouhodobě. Jak bylo výše v podrobnostech rozvedeno, musejí se řídit skutečnou 

povahou jednotlivých izolovaných vztahů, na které je přitom třeba nahlížet v jejich celém 

kontextu. Právní forma posuzovaného subjektu přitom není rozhodující, takovým 

faktorem je pouze její chování vůči spotřebitelům, které je posuzováno materiálně. 

                                                                    

214 Na rozdíl od některých jiných evropských zemí nebylo samotné přetočení tachometru, považováno 

za trestný čin. Pokud by se však daný případ stal například v Německu, podléhal by takový prodejce 

vozidla rovněž trestněprávní odpovědnosti, jak vyplývá z §22b odst. 1 německého silničního zákona, 

dostupného z http://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__22b.html [cit. 10. prosince 2014]. 

215 Bylo prokázáno, že muž uskutečnil v průběhu několika posledních let celou řadu obdobných 

prodejů automobilu. 

216 Právě nesprávný údaj na tachometru vozidla prodávaného obchodníkem spotřebiteli je přitom 

výslovně považováno za činnost podřazující se pod klamavá jednání dle Obchodních standardů 

vydaných severoirským Oddělením pro podnikání, obchod a investice k efektivnějšímu vymáhání 

transponované úpravy směrnice 2005/29/ES, dokument dostupný 

z http://www.consumercouncil.org.uk/filestore/documents/Consumer_Protection_from_Unfair_Tradi

ng_Regulations_Factsheet.pdf [cit. 10. prosince 2014]. 

http://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__22b.html
http://www.consumercouncil.org.uk/filestore/documents/Consumer_Protection_from_Unfair_Trading_Regulations_Factsheet.pdf
http://www.consumercouncil.org.uk/filestore/documents/Consumer_Protection_from_Unfair_Trading_Regulations_Factsheet.pdf
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8 PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI 

8.1 PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI V UNIJNÍCH 

SMĚRNICÍCH 

 Poslední obsahovou část obou podrobněji rozebíraných směrnic, vyjma 

závěrečných ustanovení, tvoří ustanovení o právních prostředcích ochrany (respektive 

„boje“, jak uvádí v čl. 5 odst. 1 směrnice 2006/114/ES a v čl. 11 odst. 1 směrnice 

2005/29/ES) proti klamavé a nedovolené srovnávací reklamě, případně nekalým 

obchodním praktikám ve smyslu obou uvedených směrnic. 

 Obdobná úprava obou směrnic vede členské státy k zajištění přiměřených 

a účinných prostředků pro vymáhání pravidel stanovených směrnicemi, jejich konkrétní 

úpravu však již nechává na nich. To se odráží i ve velmi odlišné transpozici uvedených 

směrnic, respektive způsobů jejich vymáhání stanovených členskými státy, jak bude 

rovněž patrné z následující kapitoly této práce. Členský stát má tak i volnost ve stanovení, 

zda upřednostní ochranu dotčených subjektů formou soudní či správní 

(a tedy i soukromoprávní či veřejnoprávní). 

 Určitý význam by pak mohla mít skutečnost, že směrnice o nekalých obchodních 

praktikách je na rozdíl od směrnice o klamavé a srovnávací reklamě vybavena 

i návodným ustanovením217, které členské státy povinuje k přijetí „účinných, přiměřených 

a odrazujících“ sankcí za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě směrnice. 

Jak dovozuje i P. Hajn218, z uvedeného by se pak dalo rovněž usuzovat, že právní sankce 

proti nekalému jednání v B2B vztazích ve smyslu směrnice o klamavé a srovnávací 

reklamě, mají být důrazné méně.  

 Autor práce shledává význam uvedeného ve skutečnosti, že u problematiky 

B2C vztahů se očekává, že tyto vztahy budou (i) vertikální povahy s (více či méně) 

výrazně slabší stranou v podobě spotřebitele oproti obchodníkovi a (ii) vystaveny spíše 

                                                                    

217 K tomu srov. čl. 13 směrnice 2005/29/ES. 

218 HAJN, P. Komunitární a české právo proti nekalé soutěži, op. cit., str. 56. 
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veřejnoprávní regulaci. Toto návodné ustanovení tak autorovi práce svým smyslem 

zapadá do konceptu směrnice 2005/29/ES. 

 Důležitým procesním aspektem je rovněž pravomoc obrácení důkazního břemene 

soudem či správním orgánem členského státu vůči obchodníkovi, jenž se měl dopustit 

klamavé či nedovolené srovnávací reklamy219 nebo nekalých obchodních praktik.220 

Zároveň je ovšem třeba uvést, že k tomuto obrácení důkazního břemena má dojít jen, 

pokud se to „jeví jako přiměřené vzhledem k okolnostem daného případu,“221 což například 

český zákonodárce při transpozici směrnice evidentně nereflektoval, jak bude dále 

uvedeno. 

9 EVROPSKÉ PRÁVO PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI V PRÁVNÍCH 

ŘÁDECH ČLENSKÝCH STÁTŮ 

9.1 TRANSPOZICE SMĚRNIC 2005/29/ES A 2006/114/ES VYBRANÝMI 

ČLENSKÝMI STÁTY 

 Ačkoli detailní rozbor transpozice obou směrnic na poli evropského práva proti 

nekalé soutěži si autor nevymezil jako hlavní cíle této práce, považuje za vhodné pro její 

dosazení do kontextu, alespoň ve stručnosti naznačit různé přístupy k transpozici 

směrnic na příkladu tří členských zemí Evropské unie. Kromě České republiky, tak bude 

v hrubých konturách nastíněna podoba transpozice na, kulturně a právním řádem 

blízkém, Slovensku a v tomto ohledu naopak velmi odlišném Spojené království. 

9.2 ČESKÉ PRÁVO PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI POD VLIVEM EVROPSKÉHO 

9.2.1 K TRANSPOZICI SMĚRNICE O KLAMAVÉ A SROVNÁVACÍ REKLAMĚ  

 Základ české úpravy práva proti nekalé soutěži tvoří zejména ustanovení § 2976  -

 § 2989 části čtvrté, hlavy třetí, dílu druhého, oddílu 2 občanského zákoníku, obecná 

ustanovení o nekalé soutěži začínají však již v § 2972 občanského zákoníku, které 

                                                                    

219 K tomu srov. čl. 7 směrnice 2006/114/ES. 

220 K tomu srov. čl. 12 směrnice 2005/29/ES. 

221 Ibid. 
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uvozuje, že „[k]do se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, 

ani při sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní účast v hospodářské soutěži zneužívat, 

ani účast jiných v hospodářské soutěži omezovat.“  Zvláštní úprava nekalé soutěže 

se pak skládá z generální klauzule v § 2976 odst. 1 občanského zákoníku, jejíž samotné 

naplnění přitom stačí ke shledání z odpovědnosti za jednání v nekalé soutěži. 

V ustanoveních § 2977 - § 2987 občanského zákoníku se pak nacházejí jednotlivé 

pojmenované zvláštní skutkové podstaty, které přitom částečně vycházejí ze směrnice 

o klamavé a srovnávací reklamě (zejména ustanovení § 2977 - § 2982 či § 2984 

občanského zákoníku, která obsahují v podstatě různé formy klamavé reklamy a rovněž 

ustanovení věnované nedovolené srovnávací reklamě.222 To je provedeno obdobně jako 

ve směrnici o klamavé a srovnávací reklamě, tedy vymezuj, v jakých případech 

je srovnávací reklama dovolená. Tento výčet v § 2980 občanského zákoníku přitom musí 

být nutně kumulativního charakteru223, v opačném případě by totiž nebylo již zřejmé, kdy 

lze srovnávací reklamu považovat za dovolenou a kdy za nedovolenou. Účelem úpravy 

tak stejně jako v případě příslušné unijní směrnice není srovnávací reklamu zakázat, 

ale sjednotit podmínky, za nichž je přípustná.224 V úpravě nekalé soutěže v občanském 

zákoníku pak můžeme mezi jejími zvláštními skutkovými podstatami vysledovat ale 

i takovou, která obsahově odpovídá nekalé obchodní praktice dle směrnice 2005/29/ES, 

a to dotěrné obtěžování dle § 2986 občanského zákoníku.225 

 

                                                                    

222  Nedovolená srovnávací reklama přitom byla před přijetím harmonizační novely zákonem 

č. 370/2000 Sb. tehdy ještě obchodního zákoníku postihována na základě generální klauzule nekalé 

soutěže jako její nepojmenovaná skutková podstata. K tomu srov. ČERNÝ, M. Česká a evropská úprava 

srovnávací reklamy. Právní rádce, 2001, č. 8, str. 23. 

223 K tomu srov. HRUDA, O. Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy a klamavá srovnávací reklama. 

Obchodněprávní revue, op. cit. 

224 Viz ČERNÝ, M., op. cit. 

225 Přes ne zcela výmluvné pojmenování se v praxi jedná v podstatě o obtěžování nevyžádanou 

reklamou, jde například o tzv. „spam“. Uvedené ustanovení přitom nebylo součástí ustanovení nekalé 

soutěže v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 

zákoník“), z něhož úprava v občanském zákoníku vychází. 
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9.2.2 K TRANSPOZICI SMĚRNICE O NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH 

 Vyjma výše uvedeného byla směrnice 2005/29/ES do českého právního řádu 

transponována zákonem č. 36/2008 Sb.226, který v tomto ohledu novelizoval zejména 

zákon o ochraně spotřebitele.227 Právě tento veřejnoprávní předpis tak představuje 

hlavní podobu české transpozice směrnice o nekalých obchodních praktikách.  

 K této transpozici přitom došlo opožděně, neboť transpoziční lhůta 

dle čl. 19 směrnice uplynula 12. června 2007, přičemž výše indikovaná novelizace zákona 

o ochraně spotřebitele byla schválena až na počátku roku následujícího. Jak však bude 

dále zřejmé, ani zdaleka nejde o největší problém celého transpozičního úsilí. 

 Ačkoli směrnice 2005/29/ES předepisuje členským státům její úplnou 

harmonizaci, český zákonodárce k ní však přistoupil nedůsledně, jak mimo jiné tvrdí 

rovněž P. Čech.228 Zákon tak sice na první pohled kopíruje strukturu směrnice, když 

v § 4 odst. 1 přejímá generální klauzuli z čl. 5 směrnice, v následujícím § 5 pak ve čtyřech 

odstavcích stanovuje, jaké obchodní praktiky je nutno považovat za klamavé, aby posléze 

shodně učinil ve vztahu k praktikám agresivním v § 5a. Oproti úpravě ve směrnici je však 

ta zákonná výrazně úspornější, když například v § 5 zákon o ochraně spotřebitele 

jen velmi stroze rozlišuje mezi klamavým jednáním a opomenutím a směrnicí konkrétně 

vyjmenované znaky těchto klamavých obchodních praktik se snaží zobecnit do širokých 

sběrných kategorií.  

 Mezi nejzávažnější obsahové nedostatky české transpozice směrnice 2005/29/ES 

pak lze vnímat záměnu „průměrného spotřebitele“ (tedy spotřebitele, na něhož jsou 

kladeny určité nároky) za spotřebitele „prostého“, kterého zákon o ochraně spotřebitele 

                                                                    

226 Zákon č. 36/2008. Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 

č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

227 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (v této práci „zákon 

o ochraně spotřebitele“). 

228 ČECH, P. Nedotažená revoluce v úpravě nekalých obchodních praktik. Právní zpravodaj, 2008, 

dostupné z databáze Beck-Online. 
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popisuje v § 1 odst. 1 písm. a) jako „[fyzickou osobu] která nejedná v rámci své 

podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“. 

Uvedené záměny se pak zákonodárce dopustil v generální klauzuli nekalých obchodních 

praktik dle § 4 zákona o ochraně spotřebitele. Tím zákon de facto klade skutečné nároky 

naopak na obchodníky, kteří by při doslovném znění zákona museli svůj obchodní modus 

operandi podřídit spotřebiteli ne poučenému a dobře informovanému, ale v podstatě 

jakémukoliv, tedy i tomu mimořádně zranitelnému (čili v určitém ohledu 

„podprůměrnému“). 

 Zmíněná stručnost úpravy klamavých a agresivních obchodních praktik se pak 

projevila mimo jiné, avšak zcela zásadně, v tom, že zákonodárce oproti generální klauzuli 

nekalé obchodní praktiky v § 4 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele opomněl v § 5, 

resp. § 5a zákona zmínit, že dané obchodní praktiky lze za klamavé či agresivní považovat 

jen tehdy, byly-ly způsobilé přimět spotřebitele učinit obchodní rozhodnutí, které by 

jinak neučinil (tedy byla-li naplněna jakási příčinná souvislost mezi nepoctivou obchodní 

praktikou a „špatným“ rozhodnutím spotřebitele). Dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně 

spotřebitele jsou přitom klamavé i agresivní obchodní praktiky zejména (sic!) 

považovány za nekalé ve smyslu tohoto zákona. Zákonodárce tak v rozporu 

s maximálním harmonizačním charakterem směrnice rozšiřuje věcnou působnost její 

transponované úpravy.229  

 Dle autora práce sice jde o chyby téměř jistě odstranitelné eurokonformním 

výkladem (tj. povinností vykládat a aplikovat národní právní předpisy ve smyslu cílů 

a záměru unijních směrnic) zákona o ochraně spotřebitele, k němuž bude posuzující 

správní orgán ostatně povinen.230 To však lze jen složitě považovat za ospravedlnitelné, 

a to jak z důvodu zvýšení právní nejistoty obchodníků (což míří v podstatě přímo proti 

hlavnímu cíli směrnici v podobě ochrany a podpory vnitřního trhu) a do určité míry 

i spotřebitelů, tak rovněž z toho důvodu, že neochota českých správních orgánů 

                                                                    

229 ČECH, P. Nedotažená revoluce v úpravě nekalých obchodních praktik. op. cit. 

230 Srov. BOBEK, M. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 1. vydání Praha: C. H. Beck, 2011, 

str. 153: „Povinnost vykládat vnitrostátní právo v souladu s právem EU by měla vázat nejen soudy, 

ale i všechny ostatní vnitrostátní orgány, tedy jak orgány moci zákonodárné, tak orgány správní.“ 
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přistupovat k  náročnému eurokonformnímu výkladu není případem zcela 

výjimečným.231 

9.2.3 DALŠÍ SPECIFIKA A NEDOSTATKY TRANSPOZICE A JEJÍ DALŠÍ MOŽNÝ VÝVOJ 

Co se hodnocení transpozice unijních směrnic práva proti nekalé soutěži 

do českého právního řádu týče, jeví se jako vhodné poukázat nad rámec výše uvedeného 

rovněž na tři další potenciální de lege ferenda výzvy pro českého zákonodárce.  

Zaprvé, lze tak uvést, že ani přesnost transpozice „hmotněprávní“ materie 

směrnice o klamavé a srovnávací reklamě se neobešla bez nepřesností. Ačkoli je celkově, 

ve světle všech zvláštních skutkových podstat, úprava klamavé a nedovolené srovnávací 

reklamy v občanském zákoníku obsáhlejší, je dle autora poněkud s podivem, že v úpravě 

podmínek, kdy je srovnávací reklama považována za dovolenou, zvolil zákonodárce 

poněkud úspornější metodu a neobsáhl do její úpravy v § 2980 občanského zákoníku 

všechny okolnosti, za níž je považována za dovolenou.232 Autor práce se domnívá, 

že zákonodárce mohl dané okolnosti považovat již za „pokryté“ ostatními ustanoveními 

o nekalé soutěži, případně její generální klauzulí. Rovněž s ohledem na charakteru úplné 

harmonizace čl. 4 směrnice 2006/114/ES a kumulativnímu výčtu podmínek, za nichž 

je srovnávací reklama dovolená v § 2980 občanského zákoníku, to však nepovažuje 

za šťastné řešení. 

 Zadruhé, transpozice procesních prostředků ochrany proti nekalé soutěži pak 

nalezneme ve stručné podobě v § 2988 - § 2989 občanského zákoníku, přičemž 

dle § 2988 občanského zákoníku má osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo 

nebo porušeno, proti rušiteli nárok zdržovací i odstraňovací. Může tak žádat náhradu 

škody, vydání bezdůvodného obohacení a v určitých případech i požadovat přiměřené 

zadostiučinění. Jako problematické je pak ovšem shledáváno obrácení důkazního 

břemene v případech, kdy se práva na ochranu proti nekalé soutěži domáhá 

                                                                    

231 Výstižný přehled v tomto ohledu uvedl v nedávné době na právním blogu Jiné Právo Tomáš Pavelka 

v příspěvku „Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie po 10 letech“, dostupném 

z http://jinepravo.blogspot.cz/2014/11/vnitrostatni-aplikace-prava-evropske.html 

[cit. 10. prosince 2014]. 

232 Konkrétně ustanovení čl. 4 písm. f) a h) směrnice 2006/114/ES. 

http://jinepravo.blogspot.cz/2014/11/vnitrostatni-aplikace-prava-evropske.html
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spotřebitel.233 Dle § 2989 odst. 2 občanského zákoníku totiž v takových případech 

je na rušiteli, aby prokázal, že se nekalosoutěžního jednání nedopustil. Jak však bylo 

již výše v podrobnostech uvedeno, unijním právem bylo takového obrácení důkazního 

břemene vyžadováno jen v odůvodněných případech spočívajících vždy na posouzení 

situace soudem, a to případ od případu. Nebezpečí výše popsaného lze sledovat rovněž 

v tom, že tato ochrana spotřebitele jakožto slabší strany je rovněž zneužitelná 

obchodníky v případě takového sporu z nekalé soutěže, kdy by obchodník do role žalobce 

úmyslně „na oko“ postavil spotřebitele, aby pro sebe získal zmíněnou procesní výhodu.234 

Autor práce považuje uvedené za největší nedostatek české transpozice směrnic 

o klamavé a srovnávací reklamě, respektive o nekalých obchodních praktikách. K tomuto 

problematickému posílení ochrany spotřebitele jakožto slabší strany ve vztahu 

s obchodníkem nebyl dle autora důvod i proto, že spotřebitel je výrazně chráněn již 

předpisy veřejného práva v rozsahu transponované směrnice o nekalých obchodních 

praktikách. 

 V právě uvedeném lze sledovat i třetí problematické specifikum české právní 

úpravy nekalé soutěže. Spotřebitel je v něm totiž chráněn jak veřejnoprávními předpisy, 

do nichž zejména byla transponována směrnice 2005/29/ES, tak se svých nároků může 

domáhat i soukromoprávní cestou viz výše. Minimálně v českém právu proti nekalé 

soutěži tak i nadále zůstává jeho subjektem, vzhledem k trendu v jiných členských zemích 

se však objevují názory, že by mohl být v budoucnu „vytlačen“ z práva proti nekalé 

                                                                    

233 Např. P. Hajn k tomu uvádí, že „[b]udoucí úprava českého práva proti nekalé soutěži by se [...] měla 

přizpůsobit řešení zmíněné směrnice [směrnice 2006/14/ES, autor článku však dále v obdobném 

smyslu hovoří i o transpozici směrnice 2005/29/ES – pozn. autora], které je méně rigidní než 

to současné naše.“ In HAJN, P. Kdo má dokazovat a kdo vysvětlovat ve sporech z nekalé soutěže? 

Obchodněprávní revue, 2011, č. 3, dostupné z databáze Beck-Online. 

234 Viz HAJN, P. Kdo má dokazovat a kdo vysvětlovat ve sporech z nekalé soutěže, op. cit. 
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soutěži235, a to jak dalším vývojem unijních směrnic či novelizací úpravy občanského 

zákoníku v mezích evropských směrnic. V tomto ohledu je však třeba brát v úvahu další 

aspekt úpravy nekalé soutěže v občanském zákoníku, a sice že spotřebitel je na jedné 

straně jedním z jejích subjektů, v souladu s úplným harmonizačním charakterem 

směrnice o nekalých obchodních praktikách je jím však pouze v jejím rozsahu. 

Autor práce přitom v posledně jmenovaném sleduje největší výzvu pro českého 

zákonodárce, která by de facto „vyřešila“ (ačkoli zákonodárce by jistě měl oba problémy 

vnímat odděleně) i problematickou úpravu automatického obracení důkazního břemena 

ve sporech se spotřebiteli dle § 2989 odst. 2 občanského zákoníku. Autor práce přitom 

považuje za pravděpodobné, že spotřebitel (zejména s ohledem na dosavadní trend 

rozvětvování unijního práva proti nekalé soutěži na B2B a B2C vztahy) bude nakonec 

„vytlačen“ z českého práva proti nekalé soutěži. Tohoto názoru je přesto, že nesouhlasí 

s výše uvedeným argumentem P. Hajna o možné zneužitelnosti institutu obrácení 

důkazního břemene ve prospěch spotřebitelů obchodníky. Autor se totiž domnívá, 

že častost tohoto zneužití je v praxi nepravděpodobná, neboť obchodníci budou 

v nekalosoutěžních sporech zřejmě zpravidla (i) preferovat aktivní argumentační roli 

vzhledem k namítanému deliktnímu jednání, budou spíše (ii) disponovat kvalitním 

právním zastoupením a rovněž (iii) ze své pozice aktivně legitimovaného ve sporu 

se budou snázeji domáhat jim konvenujícího nároku. 

9.3 SLOVENSKÉ PRÁVO PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI POD VLIVEM EVROPSKÉHO 

 Slovenská úprava práva proti nekalé soutěži v mnohém odpovídá té české, 

a to zejména její podobě z obchodního zákoníku – právě zákon 

č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, (dále jen „obchodný 

zákonník“) je totiž na Slovensku stále platnou soukromě-právní úpravou nekalé soutěže. 

Ačkoli její pojetí do velké míry odpovídá úpravě známé z obchodního zákoníku, a tedy 

                                                                    

235 Viz PATĚK, D. Bude spotřebitel vytlačen z práva nekalé soutěže? Obchodní právo, 2009, č. 10. 

Dostupné z databáze Codexis. Nutno dodat, že D. Patěk na uvedenou tendenci odjímání aktivní 

legitimace spotřebiteli v nekalosoutěžních sporech poukazuje s konstatováním, že úvahy o úplném 

odnětí této aktivní legitimace spotřebiteli „jsou v tuto chvíli [říjen 2009 – pozn. autora] přinejmenším 

předčasné.“ 
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i platnému občanskému zákoníku, na první pohled je patrný jeden nedostatek spočívající 

v úplné absenci ustanovení o možnosti obrácení důkazního břemene předjímané 

příslušnými evropskými směrnicemi. Rovněž nedovolená srovnávací reklama nebyla 

transponována do úpravy nekalé soutěže v obchodném zákonníku, nýbrž do zákona 

č. 147/2001 Z. z. o reklame, v znení neskorších zmien a doplnkov. Slovenská úprava proti 

nekalé soutěži tak kromě zjevných nedostatků vykazuje v oblasti úpravy srovnávací 

reklamy i určitou dichotomii, jak poznamenává i M. Varga236 a dle autora práce ji tak 

nelze považovat za kvalitní inspiraci pro českého zákonodárce. 

9.4 BRITSKÉ PRÁVO PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI POD VLIVEM EVROPSKÉHO 

 Na rozdíl od výše uvedených případů z příbuzných české a slovenské úpravy 

práva proti nekalé soutěži, které i přes dílčí nedostatky transponovaly evropskou úpravu 

práva proti nekalé soutěži kodifikovanou formou, britský právní řád žádnou obdobnou 

úpravu dlouho nenabízel. Jak uvádí J. Davis237, Spojené království relativně dlouho 

nedisponovalo žádným zvláštním právním předpisem věnovaným nekalé soutěži238, 

ani odpovídajícím civilním deliktem.239 Jinak tomu nicméně bylo v částečně související 

oblasti ochrany spotřebitele, který byl před nekalým jednáním obchodníků chráněn 

například normami zákona o nekalých smluvních ustanoveních, který vstoupil v platnost 

již v roce 1977, tedy ještě před přijetím první unijní směrnice o klamavé reklamě 

84/450/ES.240  

                                                                    

236 Viz VARGA, M. Komparácia právnej regulácie porovnávacej reklamy v slovenskom a českom 

obchodnem práve a ich konformita s komunitárnou právnou úpravou. Atlas Consulting, nedatováno, 

dostupné z databáze Codexis. 

237 DAVIS, J. In HENNING-BOGEWIG, F., HILTY, R. Law Against Unfair Competition: Towards a New 

Paradigm in Europe?, op. cit., str. 183. 

238 Jako byl například československý „prvorepublikový“ zákon č. 111/ 1927 Sb. z. a n., proti nekalé 

soutěži. 

239 Jako je zejména generální klauzule nekalé soutěže v § 2976 občanského zákoníku. 

240 Viz SALAČ, J. K povaze evropského práva na ochranu spotřebitele, op. cit. Uvedený právní předpis: 

Unfair Contract Terms Act 1977, dostupný z http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/50 

[cit. 10. prosince 2014]. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/50
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Britská právní praxe tak obsah směrnice o klamavé a srovnávací reklamě 

promítala zejména v rozhodovací praxi soudů, které tak např. shledaly některé formy 

klamavé reklamy ve známkoprávním deliktech jako „neoprávněné nakládání 

s označením“ („passing off“). Britské soudy uzavřely, že tento civilní delikt v sobě 

zahrnuje i nekalou soutěž.241 Z dnešního pohledu již však lze tento závěr považovat 

za obsoletní a zajímavý spíše z historického hlediska, a to díky přijetí nařízení 

pro ochranu obchodníků před klamavou reklamou242 pro B2B vztahy představující 

transpozici směrnice 2006/114/ES a nařízením pro ochranu spotřebitelů před nekalými 

obchodními praktikami243 jakožto transpozici směrnice 2005/29/ES pro B2C vztahy.  

Pozoruhodné přitom je, že Spojení království přitom v tomto ohledu učinilo krok 

od transpozice minimální k transpozici směrnic prakticky doslovné. Uvedené právní 

předpisy odpovídají svým předlohám v podobě obou směrnice nejen obsahově, ale i svou 

strukturou.  

Již uvedený stručný exkurz do tří podob transpozice směrnic o klamavé 

a srovnávací reklamě a směrnice o nekalých obchodních praktikách přitom poměrně 

zřetelně ukazuje, s jak podstatnými rozdíly v přístupu k transpozici se lze v jednotlivých 

členských státech setkat. 

 

 

 

 

 

                                                                    

241 DAVIS, J. In HENNING-BOGEWIG, F., HILTY, R. Law Against Unfair Competition: Towards a New 

Paradigm in Europe?, op. cit, str. 183. 

242  The Business Protection from Misleading Marketing Regulations 2008, dostupné 

z http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1276/contents/made [cit. 10. prosince 2014]. 

243  The Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008, dostupné 

z http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2008/9780110811574/contents [cit. 10. prosince 2014]. 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1276/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2008/9780110811574/contents
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10 ZÁVĚR A DE LEGE FERENDA 

 K dalšímu vývoji unijního práva proti nekalé soutěži lze nad rámec dílčích závěrů 

z průběhu práce uvést, že případné větší změny se dají očekávat spíše ve větvi jeho B2C 

vztahů. Tomu ostatně může napovídat i Zpráva o uplatňování směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2005/29/ES244 přijatá na půdě Evropského parlamentu, která 

hodnotí prvních pět let účinnosti uvedené směrnice.  Komise v ní na jedné straně kvituje 

zvýšení ochrany spotřebitele, na druhé straně však dodává, že se nepodařilo odstranit 

některé nekalé obchodní praktiky spočívající např. v nepřesném užívání tzv. 

„ekologického tvrzení“ (produkty označené jako „bio“, „organický“, „přírodní“ atp.). 

Neefektivní je úprava směrnice rovněž např. ve sféře agresivních obchodních praktik 

zaměřených na děti v oblasti počítačových a mobilních on-line her. Lze tak zřejmě 

v blízké budoucnosti očekávat rozšíření seznamu nekalých obchodních praktik 

zakázaných per se v Příloze I směrnice 2005/29/ES. Dle autora práce přitom nelze ani 

vyloučit, že by nekalé obchodní praktiky mohly být do budoucna namísto směrnice 

upraveny nařízením. Evropská unie však dle citované Zprávy momentálně hodlá 

pro posilování vymahatelnosti práv náležejících spotřebiteli ze směrnice 2005/29/ES 

pořádat např. školení a workshopy na úrovni členských států a dalšími obdobnými „soft“ 

prostředky tak posilovat právní vědomí v této oblasti. 

 Jak bylo rovněž uvedeno v práci, minimálně na akademické půdě se dlouhodobě 

hovoří o zavedení obdobného seznamu jednání zakázaných za všech okolností i pro B2B 

vztahy dle směrnice 2006/114/ES. Z dohledaných zdrojů se však nedá říci, že by to mělo 

pro evropského zákonodárce představovat aktuální téma. 

 Autor práce tak shrnuje, že diplomová práce potvrdila zásadní vliv unijního práva 

na právní úpravu jednání v nekalé soutěži na úrovni jednotlivých členských států, 

a to i s ohledem na to, že hmotněprávní úprava obou analyzovaných směrnic, směrnice 

2006/114/ES i 2005/29/ES, podléhá charakteru úplné harmonizace. V práci přitom bylo 

                                                                    

244 Zpráva o provádění směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách (2013/2116(INI)), 

dostupná z 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-

0474+0+DOC+PDF+V0//CS 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0474+0+DOC+PDF+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0474+0+DOC+PDF+V0//CS
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tohoto závěru dosaženo podrobným zkoumáním obsahu obou uvedených směrnic, včetně 

institutů jí výslovně neupravených a doprovodné judikatury Soudního dvora EU, čímž byl 

splněn hlavní cíl vytyčený v jejím úvodu. 

Velký vliv na vývoj a výklad unijního práva proti nekalé soutěži má právě 

judikatura Soudního dvoru EU, který prostřednictvím řešení předběžných otázek mohl 

plně rozvinout například koncept tzv. průměrného spotřebitele. Tím se dle formule Gut 

Springenheide rozumí spotřebitel, který je v rozumné míře dobře informovaný, 

v rozumné míře pozorný a obezřetný. Hledisko průměrného spotřebitele musí být přitom 

bráno v úvahu při hodnocení každého jednání v nekalé soutěži. Z toho důvodu byl v práci 

tomuto konceptu, vyvinutému plně zejména prostřednictvím judikatury Soudního dvora 

EU, věnován značný prostor. 

Autor se dále zabýval prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Členským státům 

je přitom při jejich stanovování ponechávána poměrně značná volnost. Přesto musí 

do svých právních řádů transponovat zejména možnost obrácení důkazního břemene 

v odůvodněných případech ve prospěch spotřebitele. Tato možnost se tak týká v první 

řadě transponované úpravy směrnice o nekalých obchodních praktikách. 

V návaznosti na výše uvedené bylo v závěrečné kapitole věnované transpozici 

unijních nekalosoutěžních směrnic do českého (a ve stručnosti i slovenského a britského) 

právního řádu dosaženo závěru, že český zákonodárce nepostupoval správně, když 

výhodu otočení důkazního břemeno ve prospěch spotřebitele nařizuje ve všech 

případech. 

Lze se však domnívat, že mnohé transpoziční nepřesnosti by měly být 

odstranitelné eurokonformním výkladem českého práva s unijním. K tomu jsou přitom 

povinny jak soudy, tak i správní orgány. Vzhledem k tomu by takovým způsobem měla 

být interpretována celá úprava platného unijního práva proti nekalé soutěži, a to včetně 

judikatury Soudního dvora. Právě touto optikou se tak jeví jako vhodné nahlížet na tuto 

diplomovou práci v celém jejím rozsahu s pochopitelnou výjimkou historických 

souvislostí z jejího úvodu. 
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Seznam zkratek: 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

SES – Smlouva o založení evropského společenství 

Soudní dvůr EU – Soudní dvůr Evropské unie 

B2B – Business to Business (Obchodník – Obchodník) 

B2C – Business to Consumer (Obchodník – Spotřebitel) 

C2C – Consumer to Consumer (Spotřebitel – Spotřebitel) 
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Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-382/87 R. Buet a SARL Educational Business 

Services (EBS) proti Ministère public ze dne 16. května 1989; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-362/88 GB-INNO-BM proti Confédération du 

commerce luxembourgeois ze dne 7. března 1990; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-238/89 Pall Corp. proti P. J. Dahlhausen & Co. ze 

dne 13. prosince 1990; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-373/90 Trestní řízení proti X ze dne 16. ledna 

1992; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-126/91 Schutzverband gegen Unwesen in der 

Wirtschaft e.V. proti Yves Rocher GmbH ze dne 18. května 1993; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-470/93 Verein gegen Unwesen in Handel und 

Gewerbe Köln e.V. proti Mars GmbH ze dne 6. července 1995; 

http://www.curia.europa.eu/
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Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-85/94 Groupement des producteurs, 

importateurs et agents généraux d'eaux minérales étrangères, VZW (Piageme) a další 

proti Peeters NV ze dne 12. října 1995; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH and Rudolf 

Tusky v Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung ze 

dne 16. července 1998; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v 

Klijsen Handel BV ze dne 22. června 1999; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-220/98 Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG 

v Lancaster Group GmbH ze dne 13. ledna 2000; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-465/98 Verein gegen Unwesen in Handel und 

Gewerbe Köln eV proti Adolf Darbo AG ze dne 4. dubna 2000; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-112/99 Toshiba Europe ze dne 25. října 2001; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV proti 

Remington Consumer Products Ltd ze dne 18. června 2002; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-44/01 Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG v 

Hartlauer Handelsgesellschaft mbH and Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz 

Josef Hartlauer ze dne 8. dubna 2003; 

Rozsudek Tribunálu ve věci T-185/02 Ruiz-Picasso a další v. OHMI - DaimlerChrysler 

(PICARO) ze dne 22. června 2004; 

Rozsudek Tribunálu ve spojených věcech T-178/03 a T-179/03 CeWe Color AG & Co. 

OHG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) 

(OHIM) ze dne 8. září 2005; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-59/05 Siemens AG proti VIPA Gesellschaft für 

Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH ze dne 23. února 2006; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-356/04 Lidl Belgium GmbH & Co KG proti 

Etablissementen Franz Colruyt NV ze dne 19. září 2006; 
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Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-381/05 De Landtsheer Emmanuel SA proti 

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne a Veuve Clicquot Ponsardin SA ze dne 

19. dubna 2007; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-478/07 Budějovický Budvar, národní podnik 

proti Rudolf Ammersin GmbH ze dne 5. února 2009; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve spojených věcech C-261/07 a C-299/07 VTB-VAB NV 

proti Total Belgium NV a  Galatea BVBA proti Sanoma Magazines Belgium NV; 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-446/07 Alberto Severi proti Regione Emilia-

Romagna ze dne 10. září 2009; 

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-304/08 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 

Wettbewerbs eV proti Plus Warenhandelsgesellschaft mbH ze dne 14. ledna 2010; 

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-159/09 Lidl SNC proti Vierzon Distribution SA ze dne 

18. listopadu 2010. 

Právní předpisy: 

Směrnice Rady ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských 

států týkajících se klamavé reklamy (84/450/EHS); 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění 

směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala srovnávací reklamu; 

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

obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 

84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004; 

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

klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění); 

Směrnice Rady ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů 

týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (67/548/EHS); 

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se kosmetických prostředků (76/768/EHS); 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých 

právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na 

vnitřním trhu; 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se 

sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění); 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o 

režimech jakosti zemědělských produktů a potravin; 

Nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních 

normách pro vejce; 

Smlouva o založení Evropského společenství (ES); 

Smlouva o Evropské unii; 

Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění); 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpis; 

Zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský 

řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o 

změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění 

pozdějších předpisů; 

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb. ze dne 13. ledna 1975 o Pařížské 

úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v 

Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 

6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve 

Stockholmu dne 14. července 1967; 

Zákon č. 111/ 1927 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži; 
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Zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame, v znení neskorších zmien a doplnkov; 

Unfair Contract Terms Act 1977. 
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European Law Against Unfair Competition 

Abstract 

 

 The scope of this thesis is intended to cover mainly two branches of the European 

law against unfair competition. Those two branches were recognized in (i) business-to-

business relations governed mostly by the European Union Directive 2006/114/ES and 

in (ii) business-to-consumer relations governed by the European Union directive 

2005/29/ES respectively. Taking in consideration the above-said, it can be stated that 

this thesis predominantly analyzes what should be in more precise way called as 

“European Union law against unfair competition”. 

 The thesis is divided into ten chapters while five of them should be considered as 

the leading ones. First of them is the chapter number five dedicated to B2B relations. The 

author examines the respective directive 2006/114/ES also to the extent of its relevant 

jurisprudence of the European Court of Justice. The same approach was chosen to 

describe functioning of B2C relations under directive 2005/29/ES in chapter number 

seven. 

 Chapter number six focuses on so called “Average Consumer” model that has been 

found as one of the most important elements of EU law against unfair competition. 

Because of its exceptional relevance, chapter six deals with the average consumer in a 

very detail, emphasizing important role of the European Court of Justice in describing 

what are specifics of such an average consumer model. 

 The penultimate of the leading chapters describes procedural aspects of the 

above-mentioned EU directives. This is developed even more in the following chapter 

number nine that aims to provide an insight to the way chosen by several Member States 

(especially the Czech Republic) to implement both the (i) EU Directive 2006/114/ES and 

the (ii) EU Directive 2005/29/ES. In this respect, the author focuses mainly on the most 

problematic parts of the Czech implementation. 

 In the end, the author states that the main aim of this thesis, which was to provide 

a scope on how the European Union law against unfair competition is governed, has been 

reached.  
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Evropské právo proti nekalé soutěži 

Abstrakt 

 Diplomová práce se v celém svém rozsahu snaží pokrýt zejména dvě větve 

evropského práva proti nekalé soutěži. Tyto dvě větve přitom spočívají ve vztazích (i) 

obchodníků s obchodníky a v takových případech se řídí směrnicí 2006/114/ES a (ii) ve 

vztazích obchodníků se spotřebiteli, přičemž v takovém případě podléhají úpravě 

směrnice 2005/29/ES. S ohledem na výše uvedené, tak lze rovněž konstatovat, že tato 

diplomová práce se ještě o něco přesněji zabývá právem Evropské unie proti nekalé 

soutěži. 

 Tato práce je rozdělena celkem do deseti kapitol, když pět z nich je považováno za 

výjimečně důležité. První z nich je kapitola pět věnovaná vztahům mezi obchodníky. 

Autor v tomto ohledu podrobuje zkoumání příslušnou směrnici 2006/114/ES rovněž do 

rozsahu její relevantní judikatury Soudního dvora EU. Stejný přístup byl přitom zvolen i 

pro deskripci fungování vztahů obchodníků se spotřebiteli regulovaných směrnicí 

2005/29/ES, a to v kapitole sedm. 

 Kapitola šest se pak zaměřuje na tzv. koncept “průměrného spotřebitele”, kterýžto 

byl shledán jako jeden z nejvýznamnějších prvků unijního práva proti nekalé soutěži. Pro 

jeho mimořádný význam se kapitola šest zabývá průměrným spotřebitelem velmi 

podrobným způsobem a vyzdvihuje přitom roli Soudního dvora EU při vytváření definice 

konceptu průměrného spotřebitele. 

 Předposlední z hlavních kapitol této práce popisuje prostředky procesní ochrany 

obou výše uvedených unijních směrnic. Tento aspekt je přitom ještě podrobněji rozebrán 

v následující kapitole devět, která cílí na poskytnutí přehledu různých variant transpozice 

směrnic (i) 2006/114/ES i (ii) 2005/29/ES. V tomto ohledu se pak autor zejména 

zaměřuje na problematické body transpozice do českého právního řádu. 

 Na závěr pak autor konstatuje, že hlavní cíl této práce, jímž bylo poskytnout 

přehled o úpravě evropského práva proti nekalé soutěži, byl dosažen. 
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