
 

 

Univerzita Karlova v Prahe 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIGORÓZNA PRÁCA 

 

GENERÁLNA KLAUZULA NEKALEJ SÚŤAŽE V                  

ČESKO-SLOVENSKOM POROVNÁVACOM POHĽADE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultant:   prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 

Autor práce:  Mgr. Ján Kapel 

 

 

august, 2013 



 

 

PREHLÁSENIE 

 
Prehlasujem, že som predkladanú rigoróznu prácu vypracoval samostatne, všetky 

použité pramene a literatúra boli riadne citované a práca nebola použitá k získaniu iného 

alebo rovnakého titulu. 

 

V Prahe dňa 15.08.2013 

 

 
Mgr. Ján Kapel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POĎAKOVANIE 

 
Týmto chcem srdečne poďakovať prof. JUDr. Stanislave Černej, CSc. za čas, ktorý mi 

venovala pri konzultovaní tento práce, ako i za jej cenné rady, ktoré mi pomohli k jej 

vypracovaniu. 

 

V Prahe dňa 15.08.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSAH 
 
ÚVOD .......................................................................................................................... 1 

1 HISTORICKÝ VÝVOJ PRÁVA NEKALEJ SÚŤAŽE .................................. 6 

1.1  Stručný vývoj práva nekalej súťaže v Európe ...................................................... 6 

1.2  Vývoj práva nekalej súťaže na našom území po roku 1918 .................................. 9 

1.2.1  Zákon č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži .......................... 10 

1.3  Vývoj práva nekalej súťaže na našom území po roku 1945  ............................... 16 

1.4  Vývoj práva nekalej súťaže na našom území po roku 1989  ............................... 18 

2 GENERÁLNA KLAUZULA NEKALEJ SÚŤAŽE ....................................... 20 

2.1  Všeobecne ku generálnej klauzule ..................................................................... 20 

2.2  Generálna klauzula v Českej republike a v Slovenskej republike v súčasnosti ... 23 

2.3  Funkcie generálnej klauzuly .............................................................................. 27 

2.4  Vzťah generálnej klauzuly k špeciálnym skutkovým podstatám ........................ 30 

2.5  Význam a vzťah zákazu nekalej súťaže k špeciálnym skutkovým podstatám ..... 32 

3 KONANIE V HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽI ALEBO V HOSPODÁRSKOM 

STYKU  .................................................................................................................. 39 

3.1  Všeobecne ku konaniu v hospodárskej súťaži alebo v hospodárskom styku ....... 39 

3.2  Konanie v hospodárskej súťaži .......................................................................... 40 

3.3  Konanie v hospodárskom styku ......................................................................... 46 

4 ROZPOR KONANIA S DOBRÝMI MRAVMI SÚŤAŽE  .......................... 47 

4.1 Všeobecne k rozporu konania s dobrými mravmi súťaže .................................... 47 

4.2 Charakteristika dobrých mravov súťaže.............................................................. 48 

4.3 Dobré mravy súťaže a dobré mravy všeobecne ................................................... 56 

4.4 Dobré mravy súťaže ako otázka práva ................................................................ 60 

4.5 Dobré mravy súťaže ako predpoklad objektívny ................................................. 65 

4.6 Konania v rozpore s dobrými mravmi súťaže - judikatúra................................... 69 

5 SPÔSOBILOSŤ PRIVODIŤ UJMU INÝM SÚŤAŽITEĽOM,  

SPOTREBITEĽOM ALEBO ĎALŠÍM ZÁKAZNÍKOM  ............................ 88 

5.1 Všeobecne k spôsobilosti privodiť ujmu ............................................................. 88 

5.2 Spôsobilosť privodiť ujmu ................................................................................. 89 

5.3 Súťažitelia, spotrebitelia a ďalší zákazníci .......................................................... 95 



 

 

5.3.1  Súťažiteľ  ....................................................................................................... 96 

5.3.2  Spotrebiteľ  .................................................................................................... 99 

5.3.2.1  Hľadisko tzv. priemerného spotrebiteľa  .................................................... 103 

5.3.3  Ďalší zákazník  ............................................................................................. 105 

6 GENERÁLNA KLAUZULA NEKALEJ SÚŤAŽE V NOVOM 

OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU ....................................................................... 106 

ZÁVER .................................................................................................................... 109 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY A PRAMEŇOV ...................................... 110 

ZOZNAM POUŽITEJ JUDIKATÚRY .................................................................. 116 

ZOZNAM POUŽITÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV .......................................... 119 

NÁZOV PRÁCE V ČESKOM JAZYKU A V SLOVENSKOM JAZYKU .......... 120 

ABSTRAKT A KĽÚČOVÉ SLOVÁ ...................................................................... 120 

NÁZOV PRÁCE V ANGLICKOM JAZYKU ....................................................... 121 

ABSTRACT AND KEYWORDS ............................................................................ 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ÚVOD 

 Súťaživosť je prirodzená ľudská vlastnosť. Sprevádza nás každý deň počas 

celého života presne tak, ako sprevádza samotné ľudstvo počas celej jeho histórie. 

Nemôžeme ju však obmedzovať iba na súťaž športovú, vedomostnú či súťaž vo forme 

hazardnej hry alebo lotérie. Súťažou je napríklad aj súperenie politických strán či 

politikov vo voľbách a snaha o získanie čo najväčšej podpory voličov, získavanie 

divákov televíznymi spoločnosťami a záujem o čo najvyššiu sledovanosť a podobne.   

O tom, že človek bol tvor súťaživý už aj v tých najstarších dobách netreba 

pochybovať. Stačí si spomenúť na legendu o založení mesta Rím, datovanú do roku 753 

pred Kr. Bratia Romulus a Remus, ktorých vychovala vlčica žijúca na jednom 

z rímskych vrchov, sa sporili o to, kto bude vládnuť mestu, ktoré založili a po kom sa 

bude toto mesto volať. Pre obdobie starovekého Ríma sú typické tiež gladiátorské 

zápasy či preteky konských záprahov v slávnom štadióne Circus Maximus, staroveké  

Grécko je známe organizovaním Olympijských hier ako poctou Diovi.  

 Každá súťaž, a to nie len tá športová, by sa mala riadiť určitými svojimi 

pravidlami, ktoré zaručujú, že jej víťazom bude ten najlepší súťažiteľ. Rovnako toto 

pravidlo môžeme aplikovať aj na oblasť hospodárskej súťaže. I tu musia subjekty, ktoré 

sa v nej stretnú, rešpektovať jej pravidlá a nezneužívať účasť v nej nekalým súťažným 

konaním alebo jej nedovoleným obmedzovaním.   

Témou predkladanej rigoróznej práce (ďalej len „práca“) je generálna klauzula 

nekalej súťaže (ďalej aj ako „generálna klauzula“) ako otvorený právny koncept 

obsahujúci tri podmienky, ktoré musí kumulatívne naplniť každé konanie, aby mohlo 

byť označené za konanie nekalosúťažné. V súvislosti s analýzou predmetného 

ustanovenia § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších 

předpisů (ďalej aj ako „Obchodní zákoník“, „český obchodný zákonník“ alebo v skratke 

„ObchZ“), ktoré stojí v centre našej pozornosti, chceme upozorniť na rozdiely 

v porovnaní so znením obdobného ustanovenia v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“ alebo 

„slovenský obchodný zákonník“) v Slovenskej republike a poskytnúť tak komparatívny 

pohľad na generálne klauzuly nekalej súťaže týchto krajín. Predložená práca zohľadňuje 

právny stav k mesiacu august 2013. 
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 Z uvedeného teda vyplýva, že cieľom predloženej práce je analýza generálnej 

klauzuly ako celku a osobitne jej jednotlivých podmienok. Popri analýze spomínaných 

znakov chceme zároveň poukázať na existujúce rozdiely v znení generálnej klauzuly 

v Českej republike a v Slovenskej republike a poskytnúť tak pohľad aj na právnu 

úpravu v tejto krajine.  

Z hľadiska štruktúry je práca rozdelená do šiestich kapitol, ktoré obsahovo 

vzájomne na seba nadväzujú a všetky sú zamerané výlučne na generálnu klauzulu. 

Vzhľadom na uvedené tematické zameranie práce sme preto nepristúpili k bližšej 

a hlbšej analýze špeciálnych skutkových podstát (ďalej aj ako „osobitné skutkové 

podstaty“ alebo „zákonné skutkové podstaty“) nekalej súťaže a vyjadrujeme sa k nim 

iba na miestach, kde si to dosiahnutie cieľu práce a povaha veci vyžadujú.  

Prvá kapitola je venovaná historickému vývoju práva nekalej súťaže s osobitným 

zreteľom na generálnu klauzulu nekalej súťaže. Historický exkurz, s ohľadom najmä na 

územie Československa, resp. Českej republiky a Slovenskej republiky, je časovo 

ohraničený, a to obdobím od roku 1918 do súčasnosti. Pomerne široký priestor v tejto 

časti práce sme sa rozhodli venovať zákonu č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti 

nekalé soutěži (ďalej aj ako „zákon proti nekalej súťaži“). To predznačuje, že uvedený 

právny predpis a najmä jeho generálna klauzula, nám bude v predloženej práci tvoriť 

isté vodítko pre komparáciu súčasnej právnej úpravy s právnou úpravou prvej 

Československej republiky.  

Prvorepublikový zákon proti nekalej súťaži sme si ako pomocný právny predpis 

vybrali z dvoch dôvodov. Na jednej strane je to vysoká kvalita a komplexnosť právnej 

úpravy obsiahnutej v uvedenom právnom predpise, a to i vzhľadom na dobu, v ktorej 

bol tento zákon vytvorený, prijatý a následne aj aplikovaný. Druhým, a vzhľadom na 

charakter súťažného práva ako práva sudcovského nie menej podstatným dôvodom, je 

judikatúra súdov prvej Československej republiky. Predvojnovú judikatúru považujeme 

z hľadiska právnej argumentácie súdov a ich rozhodovania za mimoriadne inšpiratívnu 

aj pre schopnosť súdov veľmi výstižne a jednoznačne pomenovať posudzované konania 

a svoj názor aj náležite odôvodniť. Taktiež zo skutkového hľadiska považujeme 

rozhodované prípady za veľmi zaujímavé, i keď nad niektorými z nich by sme sa 

v dnešnej dobe už asi len pousmiali. 



3 

 

V druhej kapitole sme zhrnuli základné informácie o generálnej klauzule, a to 

nie len z hľadiska jej súčasného znenia v Českej republike a v Slovenskej republike, ale 

i z hľadiska jej funkcií a vzťahu k špeciálnym skutkovým podstatám nekalej súťaže. 

Súčasťou tejto kapitoly je i podkapitola, v ktorej sa venujeme analýze druhej vety § 44 

odst. 1 ObchZ. Táto časť, v ktorej sme tzv. zakazujúci dodatok analyzovali z hľadiska 

teórie práva a legislatívnej techniky, vznikla pomerne neplánovane počas písania tejto 

práce, a to ako reakcia na výrok z  publikácie v nej uvedený, s ktorým sme sa ani po 

dlhšej úvahe nedokázali stotožniť.   

Tretia až piata kapitola predstavujú jadro predloženej práce. Obsahom týchto 

kapitol sú analýzy jednotlivých podmienok generálnej klauzuly, ktoré musia byť 

kumulatívne naplnené, aby sa o konkrétne posudzovanom konaní mohlo hovoriť ako 

o konaní nekalosúťažnom. V úvode každej z týchto kapitol najprv podávame všeobecnú 

informáciu o danom znaku generálnej klauzuly a následne približujeme uvedený znak 

podrobnejšie, pričom s bohatým využitím judikatúry sa snažíme podať odpovede na 

otázky, ktoré so sebou jednotlivé podmienky prinášajú. 

Prvú podmienku generálnej klauzuly, ktorou je konanie v hospodárskej súťaži 

alebo hospodárskom styku, analyzujeme v tretej kapitole.  

Obsahom štvrtej kapitoly je analýza druhej podmienky generálnej klauzuly, teda 

rozporu konania s dobrými mravmi súťaže. V tejto kapitole práce charakterizujeme 

dobré mravy súťaže z viacerých pohľadov. V prvom rade z pohľadu prvorepublikového 

zákona proti nekalej súťaži. Ďalej poskytujeme objasnenie pojmu dobré mravy súťaže 

z hľadiska teórie i súčasnej českej a slovenskej judikatúry, pričom v tejto časti kapitoly 

uvádzame i našu vlastnú definíciu uvedeného pojmu. Okrem samotného výkladu sa 

venujeme aj poukázaniu na rozdiely medzi pojmami dobré mravy súťaže 

charakteristickými pre oblasť hospodárskej súťaže a všeobecné dobré mravy obsiahnuté 

v kódexoch občianskeho práva. 

Piatu kapitolu práce sme venovali spôsobilosti konania privodiť ujmu iným 

súťažiteľom, spotrebiteľom alebo ďalším zákazníkom. Ide o tretiu podmienku 

generálnej klauzuly nekalej súťaže. V rámci tejto kapitoly rozoberáme samostatne 

spôsobilosť konania privodiť ujmu a osobitne tiež pristupujeme k analýze subjektov 

nekalej súťaže.  
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Posledná, šiesta kapitola práce je venovaná generálnej klauzule nekalej súťaže 

v tzv. novom občianskom zákonníku Českej republiky (zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník), ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2014. I keď zákonodarca pri právnej 

úprave nekalej súťaže a formulovaní generálnej klauzuly išiel cestou istoty a pre právnu 

úpravu zvolil model zavedený už prvorepublikovým zákonom o ochraně proti nekalé 

soutěži, v uvedenej kapitole upozorníme i na isté zmeny a rozdiely oproti terajšiemu 

zneniu generálnej klauzuly. 

„Právo proti nekalé soutěži je označováno rovněž jako právo soudcovské. 

Význam judikatury právě v této právní oblasti je tak nemalý, a proto je její znalost 

nezbytným předpokladem pro všechny, kdo se chtějí nekalosoutěžnímu jednání 

„vyhnout“ či být úspěšní v soudním řízení.“
1
 S uvedeným výrokom jednoznačne 

súhlasíme, a po napísaní tejto práce ešte o to viac. Štúdium judikatúry považujeme pre 

pochopenie a porozumenie právu nekalej súťaže za nevyhnutnosť. Ide najmä o poznanie 

typov konaní, ktoré súdy označili za konania nekalosúťažné, avšak rozhodnutia súdov 

sú podľa nášho názoru taktiež mimoriadne dôležité z hľadiska objasňovania pojmov 

použitých zákonodarcom pri formulovaní znenia generálnej klauzuly, nakoľko sa 

definície alebo bližšie objasnenia spomínaných výrazov v zákone vlastne ani 

nenachádzajú. Pri písaní tejto práce sme používali tak predvojnovú judikatúru, ako aj 

súčasnú judikatúru českých a slovenských súdov.  

V jednotlivých častiach práce budeme s judikatúrou pracovať veľmi  výrazne, 

pričom skutkovo zaujímavé prípady i z obdobia predvojnového Československa 

uvedieme aj z hľadiska obsahu daného konania a argumentácie súdov pri posudzovaní, 

či uvedené konania naplnilo jednotlivé podmienky generálnej klauzuly alebo nie. 

Myslíme si, že i tento spôsob komparácie a práce s judikatúrou nám pomôže lepšie 

pochopiť vtedajšie nazeranie na generálnu klauzulu a prístup k jej jednotlivým 

podmienkam aj vo vzťahu k súčasnej právnej úprave a novodobej judikatúre. 

 Konštatujeme, že ponuka odbornej literatúry k problematike, ktorej sa 

v predloženej práci venujeme, je dostatočná. Témou nekalej súťaže alebo jej 

parciálnymi časťami a praktickými problémami sa zaoberajú mnohí právnici z teórie 

                                                
1 ONDREJOVÁ, Dana. Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 

a.s., 2011. s. 5. 
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i praxe. Tí svoje právne názory, závery zo svojej vedeckej činnosti či skúsenosti 

z aplikačnej praxe prezentujú nie len v odborných právnických periodikách, ale aj vo 

svojich samostatných monografiách. Výraznou pomôckou pri hľadaní súčasných, ale      

i  starších právnych predpisov a judikatúry, nám bol Automatizovaný systém právnych 

informácií (ASPI). Príjemne nás prekvapilo zistenie, aké množstvo judikátov, a to 

i prvorepublikových, tento systém obsahuje. Pri písaní predloženej práce sme tiež 

použili pomerne mnoho príspevkov uverejnených v odborných právnických časopisoch 

vydávaných v Českej republike aj v Slovenskej republike, ako sú napr. časopisy 

Právník, Právny obzor, Justičná revue, Obchodní právo či Obchodněprávní revue. 

Citácie použité z odborných článkov v nich uverejnených sme ponechali v pôvodnom 

jazyku (český jazyk alebo slovenský jazyk). Podobne sme sa rozhodli postupovať 

i v prípade citácií odborných publikácií, právnych predpisov či súdnej judikatúry, a to 

tiež v prípade judikatúry súdov prvej Československej republiky, ktoré nás zaujali 

svojou archaickou, dobovou češtinou. Domnievame sa, že takto si uvedené právne 

názory zachovajú svoju autenticitu a vyhneme sa tiež prípadným nepresnostiam, ktoré 

by vznikli snahou nútene preložiť uvedené právne názory a prispôsobiť ich 

slovenskému jazyku, i keď by sa táto skutočnosť nemusela na prvý pohľad javiť ako 

veľký problém.   

 Dúfame, že predložená práca čitateľa zaujme a bude predstavovať prínos 

a obohatenie jeho vedomostí z oblasti práva nekalej súťaže. Veríme, že po jej prečítaní 

čitateľ nadobudne ucelený prehľad o generálnej klauzule nekalej súťaže, jej význame 

v právnej úprave nekalej súťaže, o troch podmienkach v nej uvedených a o právnych 

názoroch súdov pri aplikovaní uvedeného ustanovenia v rozhodovacej praxi. 
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1 HISTORICKÝ VÝVOJ PRÁVA NEKALEJ SÚŤAŽE 

1.1    Stručný vývoj práva nekalej súťaže v Európe 

Každé právne odvetvie alebo časť práva upravujúca a regulujúca určitú oblasť či 

vzťahy, má za sebou určitý vývoj z hľadiska histórie. Vplyv na takýto vývoj práva má 

najmä spoločnosť a procesy v nej, rôzne udalosti, objavy, technologické pokroky a iné 

faktory, ktoré sa v histórii ľudstva vyskytujú a právo ovplyvňujú a formujú. Svojim 

historickým vývojom prešlo aj právo proti nekalej súťaži. V tejto časti práce stručne 

priblížime históriu práva nekalej súťaže, a to ako v Európe, tak i konkrétne na území 

Československa, resp. i v samostatnej Českej republike a v Slovenskej republike.  

Na európskom kontinente môžeme vznik a vývoj moderného práva nekalej 

súťaže datovať do obdobia 18. storočia, kedy zanikli staré feudálne organizácie a začala 

sa rozvíjať hospodárska súťaž, slobodný trh a obchod. Základy právnej úpravy nekalej 

súťaže boli položené vo Francúzsku a súvisia s napoleonským občianskym zákonníkom 

Code civil. Sudcovia tu postihovali nekalosúťažné konania na základe uvedeného 

občianskeho zákonníka, konkrétne jeho článkov 1382 a 1383, ktoré predstavovali 

všeobecné ustanovenia o náhrade škody. Spomenuté ustanovenia Code civil zneli 

nasledovne: Článok 1382: „Akékoľvek previnenie človeka, ktoré inému spôsobuje 

škodu, zakladá povinnosť toho, koho vinou k nej došlo, nahradiť ju.“ Článok 1383: 

„Každý je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil nielen svojim previnením, ale tiež 

svojou nedbalosťou alebo svojou neopatrnosťou.“
2
 Francúzski sudcovia ako prví 

v Európe vyjadrili zásadu, že pri slobodnej súťaži sa nemajú používať také prostriedky, 

ktoré na úkor dobrých mravov poškodzujú druhého podnikateľa.
3
 Podľa vzoru 

Francúzska sa vyvíjalo právo nekalej súťaže aj napr. v Belgicku či Taliansku. 

V uvedených krajinách sa však neskôr dostal do popredia názor, že existujúca právna 

                                                
2 Article 1382: „Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autri un dommage, oblige celui par la faute 

du quel il est arrivé, à le réparer.“ 

   Article 1383: “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais 

encore par sa négligence ou par son imprudence.“  

Code civil. Dostupné z WWW: <http://perlpot.net/cod/civil.pdf>  

K tomu pozri: LAPŠANSKÝ, Lukáš. Náčrt právneho režimu nekalej súťaže vo Francúzsku. Právny 

obzor. 2010, č. 6, s. 573. 

3 Pozri: VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno : Masarykova 

univerzita v Brne, 2005, s. 14. 
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úprava nie je dostatočná, a preto je potrebné prijať špeciálny zákon proti nekalej súťaži, 

ktorý by vedel účinne nekalú súťaž postihovať. 

V Nemecku bol prvý špeciálny zákon proti nekalej súťaži prijatý v roku 1896. 

Právna úprava bola založená výlučne na kazuistike, pričom všeobecné ustanovenie 

schopné postihovať i konania v zákone výslovne neupravené absentovalo. Aj 

v dôsledku nedostatočnej právnej úpravy a chýbajúcej generálnej klauzuly bol uvedený 

právny predpis v roku 1909 nahradený novým zákonom s generálnou klauzulou. Na 

základe tohto nového zákona sa právo proti nekalej súťaži mohlo v Nemecku ďalej 

rozvíjať. Podľa vzoru nemeckej právnej úpravy boli neskôr prijímané osobitné zákony 

aj v iných krajinách Európy, napr. v Poľsku, v Nórsku, v Juhoslávii alebo vo 

Švajčiarsku. 

Významné miesto vo vývoji práva nekalej súťaže mal Parížsky dohovor na 

ochranu priemyselného vlastníctva
4
 (Pařížska únijní úmluva na ochranu průmyslového 

vlastnictví) (ďalej len „parížsky dohovor“ alebo „Dohovor“), ktorý bol vzorom pri 

koncepcii a príprave legislatívneho riešenia práva nekalej súťaže v európskych 

krajinách. Išlo o medzinárodnú zmluvu uzavretú dňa 20. marca 1883 v Paríži. Zmluvné 

štáty vytvorili podľa čl. 1 Úniu na ochranu priemyselného vlastníctva a boli zaviazané 

k zaisteniu ochrany proti nekalosúťažnému konaniu, čo v mnohých štátoch vyvinulo 

tlak na prípravu novej právnej úpravy proti nekalej súťaži. Dohovor prešiel od svojho 

vzniku viacerými revíziami.
5
 Nekalá súťaž bola definovaná v čl. 10bis ods. 2 ako 

„každá súťažná činnosť, ktorá odporuje poctivým zvyklostiam v priemysle alebo 

v obchode.“ Uvedený článok dopĺňal odsek 3 obsahujúci demonštratívny výpočet 

najčastejších konaní, ktoré je podľa všeobecnej definície nekalej súťaže možné označiť 

za nekalosúťažné konania.
6
 Už v prípade parížskeho dohovoru tak môžeme hovoriť 

                                                
4 Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva; Dostupné z WWW:  
<http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html>   

5 Revízie Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z roku 1883: Rím (1886), Madrid 

(1890, 1891), Brusel (1897, 1900), Washington (1911), Haag (1925), Londýn (1934), Lisabon (1958), 

Štokholm (1967). 

6 Čl. 10 bis ods. 4 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva:  

(3) Musia sa najmä zakázať:  

1. akékoľvek činy, ktoré by mohli akokoľvek spôsobiť zámenu s podnikom, výrobkami alebo s 

priemyslovou alebo obchodnou činnosťou súťažiteľa;  

2. falošné údaje pri vykonávaní obchodu, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť podniku, výrobkov 

alebo priemyslovej alebo obchodnej činnosti súťažiteľa;  

http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html
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o generálnej klauzule nekalej súťaže a osobitných skutkových podstatách, teda 

o koncepcii práva proti nekalej súťaži, ktorá sa neskôr úspešne uplatnila v legislatíve 

mnohých európskych štátov vrátane prvej Československej republiky a následne 

i samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky. 

 Významné miesto vo vývoji práva proti nekalej súťaži mal aj ďalší 

medzinárodný dokument, a to Madridská dohoda o potlačovaní falošných alebo 

klamných údajov o pôvode tovaru
7
 (Madridská dohoda o potlačování falešných nebo 

klamavých údajů o původu zboží) (ďalej len „madridský dohovor“), ktorá bola 

podpísaná dňa 14. apríla 1891 v Madride. Podobne ako parížsky dohovor, aj madridský 

dohovor prešiel mnohými revíziami.
8
  

V Rakúsku bol prvá osnova osobitného zákona proti nekalej súťaži vypracovaná 

v roku 1901. Právna úprava bola založená na princípe výlučnej kazuistiky s vylúčením 

generálnej klauzuly. Proti návrhu osnovy sa postavili všetky priemyselné odvetvia, 

živnosti, odborové organizácie a ďalšie subjekty, ktoré požadovali zákon založený na 

kazuistike s podpornou funkciou všeobecnej generálnej klauzuly. 

 V nadväznosti na neúspech prvého návrhu zákona bola v roku 1906 vypracovaná 

nová osnova zákona, ktorý bol založený na zmiešanom systéme právnej úpravy nekalej 

súťaže, teda na princípe existencie generálnej klauzuly a kazuistiky. I keď bol zákon 

v roku 1907 schválený parlamentom, k jeho ďalšiemu prerokovaniu v panskej snemovni 

nedošlo. Rakúsko tak nesplnilo svoj medzinárodný záväzok vyplývajúci mu z čl. 10bis 

parížskeho dohovoru (v znení bruselskej revízie z roku 1900), podľa ktorého mala 

krajina zabezpečiť pre občanov ostatných zmluvných štátov rovnako účinnú ochranu 

proti nekalej súťaži, akú požívali občania Rakúska.  

 

 

                                                                                                                                          
3. údaje alebo tvrdenia, ktorých používanie pri prevádzke obchodu by mohlo uvádzať verejnosť do 

omylu o vlastnosti, spôsobe výroby, charakteristike, spôsobilosti na použitie alebo o množstve tovaru. 

7 Madridská dohoda o potlačovaní falošných alebo klamných údajov o pôvode tovaru; Dostupné 

z WWW: <http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html>   

8 Revízie Madridskej dohody o potlačovaní falošných alebo klamných údajov o pôvode tovaru z roku 

1891: Washington (1911), Haag (1925), Londýn (1934), Lisabon (1958), Štokholm (1967). 

http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html
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1.2    Vývoj práva nekalej súťaže na našom území po roku 1918 

 Novovzniknutá Československá republika pristúpila k medzinárodným 

dokumentom po svojom vzniku v roku 1918, teda k parížskemu dohovoru ako 

i k madridskej dohode. Tým prevzala z nich vyplývajúce práva a povinnosti 

rozpadnutého Rakúsko-Uhorska.  

K parížskemu dohovoru v znení jeho washingtonskej revízie z 2. júna 1911, 

pristúpila Československá republika nótou Ministerstva zahraničných vecí 

Československej republiky zo dňa 20. júna 1919, ktorá bola následne doplnená nótou zo 

dňa 8. augusta 1919. Zmluva o pristúpení bola podpísaná medzi Čelnými mocnosťami 

spojenými a združenými a Československou republikou dňa 10. septembra 1919 

v Saint-Germain-en-Laye vo Francúzsku. Dňa 7. novembra 1919 bola schválená 

Národným zhromaždením a o tri dni neskôr, dňa 10. novembra 1919, ju ratifikoval i 

prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Dohovor bol publikovaný vyhláškou 

ministra zahraničných vecí Československej republiky zo dňa 6. októbra 1921               

č. 364/1921 Sb. z. a n.  

 Československá republika sa pristúpením k parížskemu dohovoru stala podľa 

jeho článku 1 ods. 1 súčasťou Únie na ochranu priemyselného vlastníctva (ďalej len 

„Únia“), a ako krajine, na ktorú sa predmetný Dohovor vzťahoval, jej z neho vyplývali 

príslušné práva a povinnosti.  

 Jednou z povinností, ktorá Československej republike, ako i ďalším zmluvným 

štátom Únie vyplývala z článku 1 ods. 2 druhá veta  Dohovoru, bolo potlačovanie 

nekalej súťaže: „Ďalšou úlohou ochrany priemyslového vlastníctva je aj potlačovanie 

nekalej súťaže.“ Na toto ustanovenie obsahovo nadväzoval článok 10bis ods. 1 

Dohovoru: „Únijné krajiny sú povinné zabezpečiť príslušníkom Únie účinnú ochranu 

proti nekalej súťaži.“ Z dikcie tohto ustanovenia nevyplývala pre zmluvné štáty 

Dohovoru povinnosť poskytovať ochranu proti nekalej súťaži, ale povinnosť garantovať 

príslušníkom iných štátov Únie rovnaké postavenie, ako mali príslušníci zmluvného 

štátu, v tomto prípade teda Československej republiky. 

Od septembra 1921 bola Československá republika viazaná aj madridským 

dohovorom, pričom v nadväznosti na povinnosti jej z neho vyplývajúce vypracovalo 
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Ministerstvo obchodu Československej republiky v roku 1923 zákon o označovaní 

pôvodu tovaru.  

1.2.1  Zákon č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži 

 S cieľom splniť medzinárodné záväzky vyplývajúce najmä z parížskeho 

dohovoru pristúpila Československá republika začiatkom 20. rokov 20. storočia 

k prípravám prvého legislatívneho riešenia právnej úpravy zakazujúcej nekalú súťaž.  

 Prvý návrh zákona o nekalej súťaži vo forme jeho osnovy vypracoval v roku 

1923 F. Müller. Podľa francúzskeho vzoru bol založený na princípe tzv. výlučného 

uplatnenia generálnej klauzuly,
9
 kazuistika vo forme taxatívneho alebo 

demonštratívneho výpočtu skutkových podstát nekalosúťažného konania v ňom 

absentovala. Na rozdiel od generálnej klauzuly zákona proti nekalej súťaži prijatého 

neskôr, zakazovalo znenie generálnej klauzuly F. Müllera konanie, ktoré je v rozpore 

s dobrými mravmi. Tento rozpor nebol obmedzený iba na dobré mravy súťaže tak, ako 

to môžeme vidieť v následných právnych úpravách. Ďalší rozdiel v porovnaní 

s následnými úpravami spočíval i v otázke charakteru rozporu konania s dobrými 

mravmi. Ten tu bol chápaný ako otázka skutková a nie právna. Odpoveď na otázku, či 

konanie je v rozpore s dobrými mravmi alebo nie, mal dať zbor znalcov, ktorý mal byť 

pre takéto rozhodovanie konštituovaný a posudzovať jednotlivé prípady ad hoc podľa 

vlastného uváženia a pri prihliadnutí na všetky okolnosti konkrétneho prípadu. Takto 

konštruované ustanovenie generálnej klauzuly predstavovalo nový prvok v dovtedy 

existujúcej legislatíve a návrh zákona bol z profesionálneho hľadiska uznaný ako 

originálny, pokrokový a demokratický. Samotné znenie generálnej klauzuly však bolo 

odbornou verejnosťou hodnotené ako neurčité a aj pre jej prílišnú pružnosť sa v radoch 

odbornej verejnosti stalo terčom kritiky a návrh bol zamietnutý. 

 Po neúspechu prvého návrhu bol v roku 1925 vypracovaný nový, druhý návrh 

zákona proti nekalej súťaži. Gestorom tohto právneho predpisu bolo Ministerstvo 

                                                
9 Generálna klauzula podľa návrhu zákona F. Müllera znela takto: „Kdo za účelem hospodářské soutěže 

jedná způsobem, příčícím se dobrým mravům, nese toho důsledky po rozumu tohoto zákona.“  

In: VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno : Masarykova 

univerzita v Brne, 2005. s. 18. K tomu pozri aj Dôvodovú správu k zákonu č. 111/1927 Sb. z.  a n. 

o ochraně proti nekalé soutěži; Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0255_01.htm> 
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priemyslu, obchodu a živností Československej republiky, ktoré tak bolo zodpovedné za 

jeho vypracovanie i celý legislatívny proces súvisiaci s jeho prijatím. Autormi návrhu 

zákona boli Karel Skála a Karel Hermann-Otavský, ktorí sa pri jeho príprave nechali 

inšpirovať podobnými legislatívnymi materiálmi viacerých európskych krajín. Ich 

najväčšou inšpiráciou však boli aplikačnou praxou preverený a osvedčený zákon 

o nekalej súťaži vtedajšej Nemeckej ríše z roku 1909, ktorý nahradil podobný právny 

predpis z roku 1896. Návrh zákona v Československu vznikal i s prihliadnutím na 

výsledky pomerne rozsiahlej expertízy, ktorá mu predchádzala s cieľom vyhnúť sa 

chybám, ktoré sprevádzali prípravu osnovy prvého návrhu zákona v roku 1923. 

Pripravovaný právny predpis bol tiež prerokovaný na množstve stretnutí a porád so 

záujemcami o pomoc pri príprave zákona, pričom všetky vznesené pripomienky boli 

vyhodnotené a z nich dôvodné pripomienky do zákona zapracované.   

 Podstatným rozdielom, ktorým sa tento návrh zákona o nekalej súťaži odlišoval 

od návrhu zákona z roku 1923 však bola úprava zákazu nekalosúťažného konania. Kým 

prvý návrh zákona bol podľa vzoru obdobného francúzskeho zákona postavený na 

princípe tzv. výlučnej generálnej klauzuly bez uvedenia konkrétnych foriem 

nekalosúťažného konania, pri príprave nového zákona sa chceli jeho tvorcovia tomuto 

konceptu vyhnúť, nakoľko „pouhá generální klausule pak při své neurčitosti 

a povšechnosti skýtá příliš nedostatečný podklad pro soudní zjištění, zda a o jaké nekalé 

jednání jde.“
10

  

 Karel Skála a Karel Hermann-Otavský sa priklonili k vzoru rakúskeho zákona
11

 

proti nekalej súťaži z roku 1923, maďarského zákona
12

 o nekalej súťaži z roku 1923 

                                                
10 Z dôvodovej správy k zákonu č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži. Dostupné 

z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0255_01.htm>  

11 Generálna klauzula rakúskeho zákona proti nekalej súťaži z roku 1923 znela takto: „Kdo při 

obchodování za účelem soutěže jedná proti dobrým mravům, může být stíhán nárokem, aby toho zanechal 

a nahradil škodu.“ In HAVLÍN, Miroslav. Historický vývoj právní úpravy nekalé soutěže. Právník. 1996, 

č. 9, s. 824.  

12 Generálna klauzula maďarského zákona proti nekalej súťaži z roku 1923 znela takto: „Soutěž 

v obchodě nesmí být provozována způsobem, příčícím se obchodní cti nebo všeobecně dobrým mravům. 

Osoba dle tohoto zákona k tomu oprávněná může od té osoby, jejíž jednání příčí se předešlému odstavci 

(nekalá soutěž), požadovati, aby se takového jednání zdržela a v případě úmyslnosti nebo nedbalosti 

nahradila škodu.“ In HAVLÍN, Miroslav. Historický vývoj právní úpravy nekalé soutěže. Právník. 1996, 

č. 9, s. 824. 
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a najmä nemeckého zákona
13

 o nekalej súťaži z roku 1909, ktorý nahradil zákon z roku 

1896 a bol založený na tzv. zmiešanom systéme, čo predstavovalo istý kompromis 

medzi systémom výlučnej kazuistiky a systémom výlučnej generálnej klauzuly. Nový 

právny predpis tak okrem všeobecného ustanovenia obsahoval tiež niekoľko ustanovení, 

predstavujúcich skutkové podstaty jednotlivých typických prípadov nekalej súťaže, 

ktoré boli okrem nemeckého či rakúskeho zákona v tom čase obdobné aj v právnych 

úpravách iných krajín. Voči týmto skutkovým podstatám, ako to vyplývalo aj 

z dôvodovej správy k zákonu, mala generálna klauzula subsidiárnu a podpornú funkciu: 

„Aby však bylo umožněno zachytiti i takové případy nekalé soutěže, které nejsou do té 

míry vyhraněny, aby mohly tvořiti samostatné skutkové podstaty neb ke kterým teprve 

časem dospěti by mohla vynalézavost nesvědomitého konkurenta, pojata byla v čelo 

osnovy (§ 1) tak zv. generální klausule, jež má postihnouti všechny ostatní případy 

nekalé soutěže, pokud jen vyhovují náležitostem v paragrafu tomto uvedeným.“
14

 

Môžeme teda konštatovať, že predmetný zákon proti nekalej súťaži bol založený na 

rovnakom princípe, na akom je postavená i súčasná právna regulácia nekalej súťaže 

v Českej republike i na Slovensku. 

 Ako vyplýva z vládnej dôvodovej správy k predmetnému právnemu predpisu, 

jeho účelom bolo urobiť opatrenia na to, aby súťažitelia v súťaži používali len čestné 

a poctivé prostriedky medzi podnikateľmi obvyklé. Na druhej strane mal zákon aj 

represívny účel, a to stíhať nedovolené činy sankciami v ňom upravenými. 

 Z hľadiska svojej štruktúry sa zákon proti nekalej súťaži delil na štyri hlavy 

(Hlava I. – Ochrana soukromoprávní, Hlava II. – Ochrana trestní, Hlava III – 

Ustanovení správní, Hlava IV – Ustanovení všeobecná). Hlavy sa následne delili na 

oddiely a tie na jednotlivé paragrafy. Z uvedených nadpisov jednotlivých častí zákona 

môžeme konštatovať, že právna úprava bola naozaj komplexná. Okrem noriem 

súkromnoprávneho charakteru, ktoré upravovali nekalosúťažné konanie všeobecne i cez 

kazuistiku, obsahoval zákon i úpravu trestnoprávnu. V rámci nej boli v zákone upravené 

                                                
13 Generálna klauzula nemeckého zákona na ochranu proti nekalej súťaži z roku 1909 znela takto: „Vůči 

tomu, kdo v obchodním styku uskuteční jednání ze účelem soutěže, která porušují dobré mravy, může být 

uplatňován nárok na zdržení se jednání a na náhradu škody.“ In SPARFELDOVÁ, Sylvia. Nekalá soutěž 

v německém právu. Bulletin advokacie. 1999, č. 1, s. 87. 

14 Z dôvodovej správy k zákonu č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži. Dostupné 

z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0255_01.htm>  
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priestupky a prečiny súvisiace s nekalosúťažným konaním vrátane represívnych 

prostriedkov proti takému konaniu, ktorými boli žaloba zdržovacia (odstraňovacia) 

a žaloba o náhradu škody. Tvorcovia zákona neopomenuli ani úpravu nároku na 

náhradu škody a odškodné, uverejnenie rozsudku, úpravu možných trestov za 

nekalosúťažné konanie, ktorými boli trest väzenia (uzamčení) a peňažný trest a zákon 

obsahoval aj procesnoprávne normy. Štruktúra zákona, ako i jednotlivé ustanovenia 

v rámci nej, boli zaradené logicky a prehľadne.  

S ohľadom na tému a zameranie tejto práce sa budeme v nasledujúcich riadkoch 

venovať len prvému oddielu prvej hlavy predmetného zákona, obsahujúcu 

súkromnoprávne ustanovenia upravujúce konania nekalej súťaže. Prvá hlava zákona 

proti nekalej súťaži bola pomenovaná Ochrana soukromoprávní a z hľadiska vnútornej 

štruktúry sa delila na dva oddiely s nadpismi Jednání nekalé soutěže a Společná 

ustanovení o ochraně soukromoprávní.  

Ako sme už uviedli, druhý oddiel prvej hlavy zákona proti nekalej súťaži 

obsahoval ustanovenia súkromnoprávneho charakteru rozdelené do paragrafov 1 až 14. 

Ako i z jeho nadpisu vyplýva, obsahoval právnu úpravu výlučne nekalosúťažného 

konania. § 1 obsahoval generálnu klauzulu nekalej súťaže, ktorá znela: „Kdo dostane se 

v hospodářském styku v rozpor s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým poškoditi 

soutěžitele, může býti žalován, aby se zdržel takového jednání a odstranil závadný stav 

jím způsobený; vědel-li pak, nebo musel-li vědět, že jednání jeho jest způsobilé poškoditi 

soutěžitele, též, aby nahradil škodu tím způsobenou.“
15

 Generálna klauzula bola, ako je 

tomu i v súčasnej právnej úprave, formulovaná všeobecne obsahujúc vo svojej prvej 

časti tri podmienky nekalosúťažného konania. Z dikcie predmetného ustanovenia teda 

vyplýva, že nekalou súťažou bolo konanie v hospodárskom styku, ktoré bolo v rozpore 

s dobrými mravmi súťaže a súčasne spôsobilé poškodiť súťažiteľa. Úloha výkladu 

použitých neurčitých právnych pojmov, napr. dobré mravy súťaže, ako i úloha 

objasnenia ďalších otázok, ktoré by sa mohli objaviť alebo sa aj objavili v súvislosti 

s aplikáciou tohto zákona, bola ponechaná na súdy a súdnu judikatúru, čo uviedli aj 

autori právneho predpisu v dôvodovej správe. „Jednání, jež bude lze podle tohoto 

                                                
15

 Československá republika: Zákon č. 111 zo dňa 15. júla 1927, o ochraně proti nekalé soutěži, § 1. 

Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0255_01.htm>  
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paragrafu posuzovati, budou velmi různá a dlužno ponechati soudům, aby pečlivým 

přihlížením ke zvláštnostem dění a potřeb hospodářského života daly generální klausuli 

vhodné upotřebení, při čemž budou musiti dbát toho, aby jí byly zachyceny případy 

ochrany vskutku vyžadující, s druhé strany však, aby nebylo jí zneužíváno na úkor 

žádoucí volnosti soutěžní.“
16

  

Súdy a súdne judikáty mali teda významné a mimoriadne dôležité miesto 

v práve proti nekalej súťaži v období prvej Československej republiky. Od januára 1928 

do apríla 1938 bolo v zbierke rozhodnutí Najvyššieho súdu ČSR vo veciach civilných 

uverejnených takmer 150 judikátov Najvyššieho súdu v Brne z oblasti nekalej súťaže. 

Išlo o judikáty týkajúce sa konania nekalosúťažného, ako i konania nezávadného. 

Mnohé judikáty slúžili ako prevencia súťažiteľov pri ich konaní v hospodárskej súťaži 

a mnohé právne vety z predvojnovej judikatúry je možné nájsť aj v dnešných 

rozhodnutiach súdov.
17

 Mimoriadny význam poznania a štúdia judikatúry tak bol 

nepochybne dôležitý pre teóriu i prax, pričom toto konštatovanie je nanajvýš aktuálne aj 

v dnešnej dobe. 

Ako sme už uviedli vyššie, generálna klauzula v § 1 zákona obsahovala, 

podobne ako aj v súčasnej právnej úprave, tri podmienky, ktoré museli byť kumulatívne 

naplnené, aby mohlo byť určité konanie považované za konanie nekalosúťažné. 

Nakoľko objasňovaniu a bližšej analýze jednotlivých podmienok v súčasnosti platnej 

a účinnej generálnej klauzule nekalej súťaže (§ 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník v znení neskorších predpisov) sa budeme venovať v osobitných 

kapitolách tejto práce, kde uvedieme aj podmienky nekalosúťažného konania podľa 

zákona z roku 1927, v tejto časti práce sa nebudeme uvedenými podmienkami zaoberať.  

Kým § 1 zákona obsahoval generálnu klauzulu nekalej súťaže, v ustanoveniach 

§ 2 až 14 boli rozpracované špeciálne skutkové podstaty nekalosúťažného konania. Išlo 

konkrétne o nasledujúcich sedem konaní: nekalá reklama (§ 2 a 3), nesprávné 

označování původu zboží (§ 4 až 9), zlehčování (§ 10), zneužívání podnikových značek 

a zevnějších zařízení podniku (§ 11), podplácení (§12), porušování a využívání 

                                                
16

 Z dôvodovej správy k zákonu č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži. Dostupné 

z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0255_01.htm>  

17 Pozri: VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno : Masarykova 

univerzita v Brne, 2005. s. 21. 
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obchodních a výrobních tajemství (§13) a nekalá soutěž osob pomocných a používání 

její soutěžitelem (§ 14).  

Návrhom zákona, už v pozícii vládneho návrhu, sa ešte pred jeho ústavným 

prerokovaním Poslaneckou snemovňou Národného zhromaždenia republiky 

Československej zaoberali Výbor ústavno-právny a Výbor pre záležitosti priemyslu, 

živností a obchodu, ktoré predložený právny predpis a novú právnu úpravu nekalej 

súťaže privítali. Ako vyplýva zo správy týchto výborov, návrhom zákona sa 

„hospodářské soutěži mají vytýčiti nové směrnice, zejména vymýcením nečestných 

a nepoctivých prostředků z konkurenčního boje a uplatněním principu pravdy, 

solidnosti a slušnosti ve veškerém hospodářském životě.“
18

 I keď vhodnosť tzv. 

zmiešaného systému kazuistiky s podpornou funkciou generálnej klauzuly bol 

predmetom mnohých úvah, správa výborov konštatuje, že obavy z nebezpečenstva 

prílišnej pružnosti ustanovenia § 1 pre hospodársky život nie sú na mieste. Oba výbory 

Národného zhromaždenia republiky Československej ocenili štruktúru a systematiku 

zákona, ako aj dôsledné odlíšenie v ňom uvedených civilných a trestných sankčných 

prostriedkov. 

Následne sa vládnym návrhom zákona (tlač 255) zaoberala na svojej 89. schôdzi 

dňa 24. júna 1927 Poslanecká snemovňa Národného zhromaždenia republiky 

Československej. V pomerne širokej rozprave k predloženému návrhu zákona sa 

poslanci poslaneckej snemovne vyjadrovali nie len k samotnej generálnej klauzule,
19

 k 

pojmom súťaž či dobré mravy súťaže, ale i k špeciálnym skutkovým podstatám a ďalším 

častiam návrhu zákona. 

                                                
18 Správa Výboru ústavno-právneho a Výboru pre záležitosti priemyslu, živností a obchodu o vládnom 

návrhu (tlač 255) zákona proti nekalé soutěži zo dňa 14. júna 1927. Dostupné z WWW: 

 <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t1078_01.htm>   

19 Napríklad poslanec Robert Klein za Česloslovenskou sociálně demokratickou stranu dělnickou 
považoval generálnu klauzulu za príliš nebezpečnú: „Osnova zákona o nekalé soutěži je zahájena 

nešťastnou generální klausulí. Každá generální klausule je problémem nesmírně těžkým, doznávám to 

velmi rád, ale generální klausule v této osnově je tak nebezpečná, zejména pro sociálně a hospodářsky 

slabého činitele, jako je zaměstnanec, že opravdu plným právem již dnes musíme protestovati proti všem 

partiím této osnovy, které se dotýkajú služebního poměru zaměstnanců.“ Poslanec Alois Muna za 

Komunistickou stranu Československa označil zákon o nekalej súťaži za zákon protisociálny a dodal, že 

„z předlohy tohoto zákona vysvítá, že se bude díti pravý opak, že zákon tento bude chrániti podnikatele 

nesvědomitého a neslušného proti podnikateli slušnému a solidními.“ (stenoprotokol schôdze Poslaneckej 

snemovne Národného zhromaždenia republiky Československej zo dňa 24. júna 1927); Dostupné 

z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/089schuz/s089005.htm>   
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Vládny návrh zákona o ochraně proti nekalé soutěži bol Poslaneckou 

snemovňou Národného zhromaždenie republiky Československej schválený dňa 15. júla 

1927 a po jeho publikácii v Sbírke zákonů a nařízení pod číslom 111/1927 Sb. z. a n. 

nadobudol účinnosť dňa 28. januára 1929. Súčasťou právneho poriadku bol až do konca 

roku 1950.  

1.3 Vývoj práva nekalej súťaže na našom území po roku 1945 

Vývoj súťažnej legislatívy v období po druhej svetovej vojne bol ovplyvnený 

najmä nástupom socialistického režimu, zavedením plánovaného hospodárstva, 

direktívneho riadenia a procesom znárodňovania.  

Dňa 1. januára 1951 nadobudol účinnosť zákon č. 141/1950 Sb., občanský 

zákoník, ktorý zrušil zákon proti nekalej súťaži z roku 1927. V novom kódexe malo 

povahu generálnej klauzuly nekalej súťaže ustanovenie § 352 odst. 1, ktoré znelo: „Na 

tom, kdo se octne v hospodářském styku v rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním 

způsobilým poškodit soutěžitele, může se každý soutěžitel, který tímto jednáním utrpěl 

škodu, nebo jemuž škoda přímo hrozí, domáhat, aby se zdržel takového jednání a 

odstranil závadný stav jím způsobený. Kdo věděl, že jeho jednání je způsobilé poškodit 

soutěžitele, je povinen mu nahradit způsobenou škodu.“
20

 Uvedené ustanovenie bolo 

modifikáciu generálnej klauzuly z prvorepublikového zákona proti nekalej súťaži. 

Navyše bola skôr formulovaná ako druh náhrady škody spôsobenej nekalosúťažným 

konaním v hospodárskom styku, čo vyplývalo aj z umiestnenia tohto ustanovenia 

v rámci štruktúry občianskeho zákonníka (§ 337 až 359: závazky k náhradě škody). 

Odôvodnenie predmetného ustanovenia vo vládnej dôvodovej správe bolo pomerne 

stručné. Podľa predkladateľa návrhu zákona splnila Československá republika 

predmetnou právnou reguláciou nekalej súťaže svoj medzinárodný záväzok vyplývajúci 

z parížskej dohody, pričom pružná osnova bez kazuistiky, umožňujúca sa prispôsobiť 

hospodárskemu vývoju, bude schopná postihnúť všetky prípady, ktoré môžu v praxi 

nastať.
21

 Z dôvodu zavedenia plánovaného hospodárstva a neexistencie hospodárskej 

                                                
20 Československá republika: Zákon č. 141 zo dňa 26. októbra 1950, občanský zákoník,  § 352 odst. 1. 

Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_04.htm>  

21 Pozri: Dôvodová správa k zákonu č. 141/1950 Sb., občanský zákoník.  

Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_14.htm>   
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súťaže, nebolo ustanovenie § 352, až na isté výnimky, vôbec používané. „Nekalá 

(právem zakazovaná) soutěž totiž může existovat jen tam, kde se vůbec vyskytuje 

hospodářská soutěž (právem uznávaná).“
22

 „Nelze mluvit o soutěži v pravém slova 

smyslu, když vedle sebe stojící subjekty neusilují o to, aby se prosadily vůči sobě 

navzájem, a spokojují se s prostou distribucí.“
23

  

Ustanovenie § 352 bolo súčasťou právneho poriadku presne 41 rokov, kým ho 

s účinnosťou od 1. januára 1992 nezrušil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákonník, 

ktorý je po mnohých novelizáciách účinný až doteraz.  

Medzitým prišlo v právnej regulácii nekalej súťaže k legislatívnym zmenám. 

V roku 1964 bol prijatý zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ktorý nadobudol 

účinnosť 1. apríla 1964 a s výnimkou § 12 a § 352 zrušil občanský zákoník z roku 1950.   

Druhým významným právnym predpisom prijatým v roku 1964 bol zákon          

č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník s účinnosťou od 1. júla 1964. Ten sa vzťahoval 

na socialistické hospodárske organizácie a jeho prijatie znamenalo zmenu koncepcie  

právnej úpravy hospodárskej súťaže z monistickej na dualistickú. Občianskoprávnu 

úpravu tvorilo stále platné a účinné ustanovenie § 352 občanského zákoníku z roku 

1950. Hospodárskoprávnu úpravu predstavoval § 119 novoprijatého hospodářského 

zákoníku, ktorý znel: „Organizace jsou povinny při zajišťování plánovaných úkolů 

spolupracovat a pomáhat si tak, aby byly co nejlépe zajištěny potřeby národního 

hospodářství. Zejména jsou povinny zavazovat se při uzavírání hospodářských smluv k 

dodávkám výrobků nebo prací v jakosti a sortimentu, které jsou z hlediska celého 

národního hospodářství pro plnění plánovaných úkolů nejvhodnější, a své závazky 

řádně plnit.“
24

 Išlo o pomerne vágne a ničnehovoriace ustanovenie, pri formulácii 

ktorého boli zákonodarcom použité neurčité výrazy bez akejkoľvek konkrétnejšej 

zmienky o tom, ako si majú dané organizácie pomáhať. Taktiež nebolo zrejmé, čo sa 

                                                
22 ELIÁŠ, Karel; BEJČEK, Josef; HAJN, Petr; JEŽEK, Jiří a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. 

Soutěžní právo. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2002. s. 285 In VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a nekalá 

reklama (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brne, 2005. s. 22. 

23 VEČERKOVÁ, Eva.  Nekalá soutěž a nekalá reklama (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita v Brne, 2005. s. 22. 

24 Československá socialistická republika: Zákon č. 109 zo dňa 4. júna 1964, hospodářský zákoník, § 119. 

Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0188_03.htm>  
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myslí napr. pod pojmom najlepšie zaistenie potrieb národného hospodárstva a 

podobne. 

1.4 Vývoj práva nekalej súťaže na našom území po roku 1989 

Až do roku 1990 prešiel hospodářský zákoník niekoľkými novelizáciami, ktoré 

okrem iného menili aj právnu úpravu nekalej súťaže. Posledná novelizácia spomenutého 

právneho predpisu bola vykonaná po zmene politických a ekonomických pomerov 

v Československu, kedy sa v roku 1989 krajina vrátila od centrálne plánovaného 

hospodárstva k trhovému hospodárstvu. Zákonom č. 103/1990 Sb., kterým se mění 

a doplňuje hospodářsky zákoník, nadobudli dňa 1. mája 1990 účinnosť novelizované 

ustanovenia § 119 a 119a, pričom ich nadpis bol zmenený. Pôvodný názov Zásady 

spolupráce socialistických organizací bol nahradený názvom Zásady hospodářské 

soutěže, ktorý lepšie odrážal charakter a obsah právnej úpravy aj vo vzťahu k novým 

pomerom, v akých sa krajina ocitla. Okrem nových ustanovení upravujúcich kartelové 

právo či oblasť hospodárskej súťaže v jej širšom ponímaní, bola do uvedeného 

právneho predpisu doplnená aj generálna klauzula nekalej súťaže, a to v § 119d odst. 1. 

Uvedené ustanovenie znelo: „Organizace nesmí ve své podnikatelské činnosti jednat 

způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy soutěže a může poškodit jiné soutěžící 

organizace.“
25

 Nasledujúci odstavec 2 obsahoval demonštratívny výpočet 

nekalosúťažného konania, a to uvedením toho, čo je najmä v rozpore s dobrými mravmi 

súťaže.
26

  

Dňa 5. novembra 1991 prijalo Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej 

Federatívnej Republiky zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ktorý nadobudol 

účinnosť 1. januára 1992. Týmto právnym predpisom bol zrušený § 352 občanského 

                                                
25 Československá socialistická republika: Zákon č. 109 zo dňa 4. júna 1964, hospodářský zákoník,           
§ 119d odst. 1. Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=103&r=1990>  

26 § 119d odst. 2 zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník: 

„V rozporu s dobrými mravy soutěže jsou zejména 

a) jakékoli činy, které by mohly jakkoli způsobit záměnu s podnikem, výrobky nebo s průmyslovou 

nebo obchodní činností soutěžitele, 

b) falešné údaje při provozování obchodu, které by mohly poškodit dobrou pověst podniku, 

výrobků nebo průmyslové nebo obchodní činnosti soutěžitele, 

c) údaje nebo tvrzení, jejichž užívání při provozu obchodu by bylo s to uvádět veřejnost v omyl 

o vlastnosti, způsobu výroby, charakteristice, způsobilosti k použití nebo o množství zboží.“ 

Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=103&r=1990>  
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zákoníku z roku 1950, a tiež zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník. Novoprijatý 

obchodní zákoník predstavoval kódex obchodného práva založený na princípe zmluvnej 

voľnosti s pomerne veľkým množstvom dispozitívnych ustanovení. Nekalá súťaž bola 

upravená v Hlave V, ktorá obsahovala právnu reguláciu hospodárskej súťaže, pričom 

prvý diel obsahoval ustanovenia o účasti na hospodárskej súťaži. Obsahom druhého 

dielu bola právna úprava nekalej súťaže a diel tretí upravoval právne prostriedky 

ochrany proti nekalej súťaži. Generálnu klauzulu predstavovalo ustanovenie § 44       

odst. 1, ktoré znelo: „Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v 

rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo 

spotřebitelům.“ Generálny zákaz nekalosúťažného konania predstavoval dodatok 

„Nekalá soutěž se zakazuje.“ 
27

 

Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku samostatnej 

Českej republiky a Slovenskej republiky dňa 1. januára 1993, sa obchodní zákoník 

z roku 1991 stal súčasťou právnych poriadkov novovzniknutých štátov. Stalo sa tak na 

základe recepčných noriem
28

 obsiahnutých v ústavách týchto nových štátov, ktorými 

obe krajiny recipovali do svojich právnych poriadkov aj mnohé ďalšie právne predpisy. 

V Českej republike tak zostal zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, na Slovensku 

to bol zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

Od vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky prešli ich 

obchodné zákonníky mnohými novelizáciami, avšak právna úprava nekalej súťaže 

nebola častým predmetom zmien. V Slovenskej republiky nebolo ustanovenie § 44 ods. 

1 obchodného zákonníka novelizované vôbec, v Českej republike prešla generálna 

klauzula zmenou vykonanou zákonom č. 152/2010 Sb.  

                                                
27 Česká a Slovenská Federatívna Republika; Česká republika; Slovenská republika: Zákon č. 513 zo dňa 

5. novembra 1991, obchodní zákoník, § 44 odst. 1. Dostupné z WWW: 

 <http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0684_01.htm>  

28 Recepčnou normou Českej republiky je čl. 112 odst. 1 ústavného zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České 
republiky, ktorý znie: „Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a 

svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění 

Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České 

národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. 

červnu 1992.“ Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0684_16.htm>  

Recepčnou normou Slovenskej republiky je čl. 152 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 420/1992 Zb., 

ktorý znie: „Ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy zostávajú 

v Slovenskej republike v platnosti, ak neodporujú tejto ústave. Meniť a zrušovať ich môžu príslušné 

orgány Slovenskej republiky.“ Dostupné z WWW: 

< http://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_ustava_2012.pdf>  

http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0684_01.htm
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Viac o právnej úprave nekalej súťaže v obchodnom zákonníku, podmienkach 

generálnej klauzuly, novelizácii generálnej klauzuly, ako i judikatúru vo veciach nekalej 

súťaže uvedieme, bližšie priblížime a analyzujeme v jednotlivých kapitolách, ktoré sú 

obsahovo zamerané na jednotlivé znaky generálnej klauzuly. Na konci práce tiež 

čitateľom priblížime novú právnu úpravu nekalej súťaže s poukazom na generálnu 

klauzulu, ktorá je súčasťou nového občianskeho zákonníka Českej republiky (zákon č. 

89/2011 Sb., občanský zákoník) a nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2014. 

2        GENERÁLNA KLAUZULA NEKALEJ SÚŤAŽE 

2.1  Všeobecne ku generálnej klauzule  

Právna úprava nekalej súťaže tak v Českej republike,
29

 ako aj v Slovenskej 

republike,
30

 vychádza z koncepcie všeobecnej a permanentnej platnosti generálnej 

klauzuly. Znamená to,  že  pokiaľ v zákone chýba špeciálna skutková podstata pre určité 

posudzované konanie, avšak toto konanie spĺňa všetky tri znaky generálnej klauzuly, 

pôjde o konanie nekalosúťažné podľa § 44 odst. 1 ObchZ. Právnu úpravu nekalej súťaže 

následne dopĺňajú špeciálne skutkové podstaty
31

 nekalosúťažného konania. Tieto sú 

v zákone uvedené demonštratívnym výpočtom, čo v spojení s generálnou klauzulou 

napĺňa označenie práva proti nekalej súťaži ako práva sudcovského, teda práva 

dotváraného judikatúrou súdov. Niektorí právnici hovoria v súvislosti s právnou 

úpravou nekalej súťaže aj o tzv. dvojpilierovosti, teda dvoch oproti sebe stojacich a 

navzájom súvisiacich pilieroch.
32

 Týmito sú generálna klauzula nekalej súťaže na jednej 

                                                
29 § 44 až 55 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v znení neskorších predpisov. 

30 § 44 až 55 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

31 § 44 odst. 2 Obchodního zákoníku:  

„(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména: 

a) klamavá reklama,  
b) klamavé označování zboží a služeb, 

c) vyvolávání nebezpečí záměny, 

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

e) podplácení, 

f) zlehčování, 

g) srovnávací reklama, 

h) porušování obchodního tajemství, 

i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.“ 

32 Pozri: ŠKREKO, Anton. Právo proti nekalej súťaži na Slovensku a súčasný stav harmonizácie. Justičná 

revue. 2006, č. 6-7, s. 967. 
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strane a osobitné skutkové podstaty nekalej súťaže vymedzené v zákone 

demonštratívnym výpočtom na strane druhej.    

Generálna klauzula obsahuje tri základné znaky nekalej súťaže, ktoré sú súčasne 

aj podmienkami, kedy je možné určité konanie označiť za konanie nekalosúťažné. Za 

generálnou klauzulou nasleduje dodatok v znení: „Nekalá soutěž se zakazuje.“ Ako 

vyplýva z uvedeného dodatku, nekalú súťaž zákon výslovne zakazuje. Bez existencie 

takéhoto dodatku by konanie naplňujúce znaky vymedzené generálnou klauzulou bolo 

de iure právom aprobované, resp. nebolo by právom reprobované a prípadné 

nekalosúťažné konanie by nebolo možné napadnúť na súde a uplatniť sankčné 

prostriedky podľa § 53 a nasl. ObchZ. Vzťahu uvedeného kategorického zákazu nekalej 

súťaže a špeciálnych skutkových podstát sa podrobnejšie venujeme v osobitnej 

podkapitole tejto kapitoly. 

Nekalosúťažné konanie podľa ustanovenia § 44 odst. 1 ObchZ alebo podľa 

špeciálnych skutkových podstát nekalej súťaže v ustanoveniach § 45 až 52 ObchZ sú 

koncipované ako ohrozovacie delikty. Subjekty nekalej súťaže sa tak môžu proti 

konaniu súťažiteľa domáhať ochrany už v čase, kedy jeho konanie môže ujmu spôsobiť, 

teda spôsobenie ujmy reálne hrozí.  

 Pokiaľ by sme chceli generálnu klauzulu charakterizovať z hľadiska legislatívnej 

techniky, môžeme ju definovať ako „legislativní metodu umožňující podřídit určitý 

druh právních vztahů zvláštní právní úpravě zcela všeobecně (generelně) a nikoli jejich 

výslovným taxativním nebo exemplifikativním výpočtem.“
33

 Jedným zo signifikantných 

znakov generálnej klauzuly je jej všeobecnosť. Táto sa neprejavuje iba ako všeobecnosť 

celého ustanovenia § 44 odst. 1 ObchZ, ale všeobecnými sú aj jednotlivé znaky tohto 

ustanovenia, resp. podmienky generálnej klauzuly nekalej súťaže, napr. dobré mravy 

súťaže. „Ide teda o hľadanie optimálnej miery všeobecnosti právnej normy, t. j. takej 

normy, ktorá by nevyvolala právnu neistotu, ale na druhej strane by sudcovi príliš pevne 

nezväzovala ruky pri rozhodovaní a nevytvorila z neho pozitivisticky chápaný „stroj na 

rozsudky“ “.
34

 

                                                
33 VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a nekalá reklama (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno : Masarykova 

univerzita v Brne, 2005. s. 77.  

34 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha : C. H. Beck. s. 139 In VOZÁR, Jozef. Generálna klauzula 

nekalej súťaže. Právny obzor. 1999, č. 4, s. 215. 
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 Súčasné trendy tvorby legislatívy sa snažia vyhnúť používaniu príliš 

všeobecných či neurčitých ustanovení alebo pojmov, pričom zo samotnej podstaty 

legislatívy a právnej vedy vo všeobecnosti vyplýva, že právne predpisy a právne normy 

v nich sa nachádzajúce by mali byť jasné, stručné, výstižné, určité a konkrétne. 

V hospodárskej súťaži sa však vyskytujú mnohé situácie, ktoré súťaž narúšajú, avšak 

takéto situácie nie sú v zákone pomenované, a to ani ako špeciálne skutkové podstaty.  

Práve z dôvodu, aby aj takéto nečestné metódy a situácie mohol zákon postihnúť, je 

potrebné, aby bolo súčasťou zákona ustanovenie formulované veľmi všeobecne, ktoré 

by pod seba vedelo subsumovať všetky ďalšie konania, ktoré nie sú v zákone výslovne 

uvedené. 

 Generálna klauzula nekalej súťaže ako výnimočný prvok právneho poriadku, 

býva často označovaná aj ako otvorený právny koncept.
35

 Jeho účelom je vykrývanie 

medzier v práve, ktoré sú vynaliezavé subjekty práva schopné ihneď využiť vo svoj 

prospech. Majú mať teda schopnosť pokryť a subsumovať pod seba aj situácie a otázky, 

ktoré vznikajú a vynárajú sa v dôsledku vývoja spoločnosti, ekonomickou 

globalizáciou, vývojom nových technológií, internetu, či obyčajnou ľudskou 

vynaliezavosťou a ktoré by boli inak právne nepostihnuteľné. Otvorené právne 

koncepty majú najmä 

1) subsidiárnu funkciu, teda súd môže nedostatok právnej úpravy v určitej oblasti 

prekonať vlastnou úvahou, podriadiť konkrétne prípady pod ustanovenia zákona 

predstavujúce otvorený právny koncept a právo tak dotvárať, a tiež 

2) derogačnú funkciu, keď pre určitý prípad existuje dostatočná právna úprava, avšak 

jej plnou aplikáciou by sa vzhľadom na konkrétnu situáciu a okolnosti ponúkalo 

riešenie, ktoré by nebolo dobré, a už vonkoncom spravodlivé.
36

   

„Zmíněné právní instituty tak bráni takovým legalistickým výkladům práva, 

jejichž prostřednictvím ve skutečnosti dochází k bezpráví. Jestliže tradiční (a ovšem 

stále platná) právní moudrost zjišťuje, že ustanovení speciální ruší (deroguje) 

ustanovení obecné, pokud vedle sebe nemohou obstát, pak v současných právních 

                                                
35 Pojem otvorený právny koncept používa pre generálnu klauzulu nekalej súťaže vo svojom článku aj 

prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. pričom dodáva, že k otvoreným právnym konceptom patria ešte napr.  

inštitút dobrej viery, poctivého obchodného styku, zákaz obchádzania účelu zákona a iné. Pozri: HAJN, 

Petr. Nové pohledy na generální klauzuli proti nekalé soutěži. Právní rozhledy. 2002, č. 11, s. 552-554.    

36 „Právo je umenie dobra a spravodlivosti.“ - „Ius est ars boni et aequi.“ (Celsus).  



23 

 

řádech existují možnosti (a v aplikační praxi se objevují příklady) toho, že pomocí 

ustanovení obecného lze derogovat ustanovení speciální, pokud by ono zvláštní 

ustanovení vedlo ke spoločensky nepřijatelným důsledkům.“
37

 Aplikáciou otvorených 

právnych konceptov v rozhodovacej praxi môžu súdy reagovať na nové výzvy a nové 

skutočnosti, a to bez toho, aby bol zákonodarca nútený pristúpiť k novelizácii právneho 

predpisu a podstupovať náročný a zdĺhavý legislatívny proces. Avšak i pri výklade 

práva a aplikácii otvorených právnych konceptov sa nemôže súd riadiť výlučne 

a neobmedzene svojou úvahou nad rámec hmotnoprávnych ustanovení právnych 

predpisov, ale práve naopak, stále musí postupovať podľa zákona a v jeho medziach. 

2.2  Generálna klauzula v Českej republike a v Slovenskej republike v 

súčasnosti 

V právnom poriadku Českej republiky predstavuje v súčasnosti generálnu 

klauzulu nekalej súťaže ustanovenie § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník ve znění pozdějších předpisů, ktoré znie: „Nekalou soutěží je jednání 

v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozpore s dobrými mravy 

soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším 

zákazníkům.“
38

 V Slovenskej republike je generálna klauzula nekalej súťaže taktiež 

súčasťou kódexu obchodného práva. Ide konkrétne o obdobné ustanovenie, teda § 44 

ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Znenie uvedeného ustanovenia je približne zhodné so znením v českom právnom 

predpise: „Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s 

dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo 

spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.“
39

 

Podobnosť znení uvedených generálnych klauzúl nie je náhodná a vychádza zo 

skutočnosti, že obchodné zákonníky boli prijaté ešte za existencie spoločného štátu, teda 

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v roku 1991 ako jeden spoločný právny 

predpis pre celú krajinu. Následne v roku 1993 pri rozdelení federatívnej republiky  

                                                
37 HAJN, Petr. Nové pohledy na generální klauzuli proti nekalé soutěži. Právní rozhledy. 2002, č. 11, s.   

553. 

38 Česká republika: Zákon č. 513 zo dňa 5. novembra 1991, obchodní zákoník, § 44 odst. 1. 

39 Slovenská republika: Zákon č. 513 zo dňa 5. novembra 1991, Obchodný zákonník, § 44 odst. 1. 
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a vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky, recipovali 

novovzniknuté štáty uvedený Obchodný zákonník recepčnými normami
40

 do svojich 

právnych poriadkov. Od toho času sa uvedené občianske zákonníky, a teda i generálne 

klauzuly nekalej súťaže v nich, uberali svojim vlastným ústavným a legislatívnym 

vývojom. 

 Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 prešiel Obchodný 

zákonník viac ako tridsiatkou noviel. Zmenám sa nevyhli ani ustanovenia § 44 až 52, 

obsahujúce právnu úpravu nekalej súťaže. V porovnaní s ostatnými ustanoveniami 

zákona však v prípade noviel uvedených častí právneho predpisu nešlo o zmeny alebo 

zásahy do právnej úpravy, ktoré by výrazným a podstatným spôsobom zmenili 

koncepciu právnej regulácie práva nekalej súťaže. Je treba však konštatovať, že 

ustanovenie § 44 ods. 1, teda generálna klauzula, nebola novelizovaná ani raz, a teda už 

viac ako 20 rokov si zachováva svoje pôvodné znenie.  

V súčasnej dobe sa na Slovensku ani neuvažuje o potrebe novelizácie generálnej 

klauzuly, nakoľko uvedené ustanovenie je slovenskými súdmi aplikované bez väčších 

komplikácií a ani samotné súdy, sudcovia, orgány štátnej správy či profesijné 

organizácie a iné združenia nevolajú po zmene ustanovenia § 44 ods. 1. Podľa nášho 

názoru nebude generálna klauzula novelizovaná až do prijatia nového kódexu 

obchodného práva pričom si myslíme, že v súčasnej dobe ani neexistuje potreba jej 

zmeny. 

V súvislosti s rekodifikáciou súkromného práva v Slovenskej republike sú 

tendencie, pokiaľ ide o súťažné právo, rozdielne ako v prípade Českej republiky a jej 

novom Občianskom zákonníku, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2014. Na začiatku 

roka 2009 bol Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky predložený do 

medzirezortného pripomienkového konania Legislatívny zámer nového Občianskeho 

zákonníka,
41

 pričom uvedený legislatívny zámer bol následne schválený i vládou 

Slovenskej republiky. Zatiaľ však nie je, a to ani vo všeobecnej rovine známy dátum, 

                                                
40 K recepčným normám pozri s. 19.  

41 Legislatívny zámer nového slovenského Občianskeho zákonníka. Dostupné na WWW: 

<https://lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastny_material_doc.pdf?instEID=-

1&attEID=5387&docEID=10058&matEID=285&langEID=1&tStamp=20090123091458263>  

https://lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastny_material_doc.pdf?instEID=-1&attEID=5387&docEID=10058&matEID=285&langEID=1&tStamp=20090123091458263
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastny_material_doc.pdf?instEID=-1&attEID=5387&docEID=10058&matEID=285&langEID=1&tStamp=20090123091458263
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kedy by sa mohol začať legislatívny proces súvisiaci s prijatím nového Občianskeho 

zákonníka. 

Ako z materiálu, a tiež v ňom uvedenej štruktúry pripravovaného kódexu  

vyplýva, Slovenská republika sa plánuje prikloniť ku koncepcii Občianskeho 

zákonníka, ktorého súčasťou budú občianskoprávne i obchodnoprávne záväzky. Popri 

Občianskom zákonníku však bude existovať i Obchodný zákonník. Ten bude obsahovať 

právnu úpravu obchodných spoločností, družstva či obchodného registra a jeho 

súčasťou bude aj právna regulácia súťažného práva. Ako samostatné právne predpisy 

zostanú zachované i Zákonník práce, zákon o medzinárodnom práve súkromnom či 

právne predpisy práva duševného vlastníctva.  

Pokiaľ ide o vývoj v Českej republike, i tu bol obchodní zákoník často 

novelizovaný. Obmedzujúc sa iba na generálnu klauzulu, teda ustanovenie  § 44 odst. 1, 

táto bola novelizovaná raz, a to zákonom č. 152/2010 Sb., kterým se mění zákon           

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s účinnosťou od         

1. júla 2010.  

 Uvedený zákon bol predložený ako návrh troch poslancov Poslaneckej 

snemovne Parlamentu Českej republiky a okrem už spomenutej generálnej klauzuly 

novelizoval napr. i znenie skutkovej podstaty klamavej reklamy (zmenené znenie § 45 

odst. 1) a klamavého označenia tovarov alebo služieb (§ 46; doplnený nový odstavec 5). 

Uvedený návrh zákona mal za cieľ vyriešiť problém tzv. katalógových podvodov 

a jednoznačne dať odpoveď na otázku možnosti uzavretia zmluvy aj v prípade, ak je 

návrh na jej uzavretie nejednoznačný a nezrozumiteľný. Podľa dôvodovej správy 

predstavovala táto zmena „komplexní reakce na stále se zvyšující počet obětí tzv. 

katalogových podvodů, kdy s využitím komplexu právě velmi pečlivě připravených 

lstivých praktik a úskočného jednání zaměřeného primárně na hromadné a systémové 

uvádění hospodářských subjektů v omyl, dochází k nezamýšleným registracím 

v katalozích pochybné urovně za cenu, která mnohonásobně převyšuje cenu obvyklou 

za služby obdobného charakteru a z jejichž podstaty přitom zřetelně vyplývá, že by je 

nikdo průměrně rozumný nikdy nemohl vědomě uzavřít. Plnění požadované za tuto 

registraci nepoctivá katalogová firma důsledně vymáhá prostřednictvím nevybíravého 

a velmi propracovaného (na rozdíl od jeho formálně deklarované služby) 
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psychologického a právního nátlaku.“
42

 Konkrétnejšie odôvodnenie k zmene znenia 

generálnej klauzuly, ktoré by stáli za spomenutie, dôvodová správa neobsahuje. 

Stanovisko k návrhu poslancov zaujala aj vtedajšia vlády Českej republiky,
43

 

a to listom predsedu vlády Českej republiky zo dňa 4. januára 2010. Podľa názoru vlády 

uvedená novela nerieši problém tzv. katalógových podvodov dostatočne a oproti platnej 

právnej úprave nepredstavuje navrhovaná zmena vo svojom dôsledku vyššiu mieru 

právnej ochrany osôb. 

Súhlas nevyjadrila česká vláda ani s myšlienkou predkladateľov návrhu zákona, 

ktorí v znení generálnej klauzuly chceli nahradiť slovo spotrebiteľ výrazom zákazník.
44

 

Podľa vlády by uvedená zmena spôsobila interpretačné problémy, nakoľko pojem 

spotrebiteľ sa vzťahuje na fyzické osoby, právnické osoby nepodnikateľov, a tiež na 

podnikateľov, ktorí nekonajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a práve na uvedené 

subjekty sa má ustanovenie § 44 odst. 1 ObchZ vzťahovať.  

Návrh zákona bol prerokovaný v 1. čítaní na 67. schôdzi Poslaneckej snemovne 

Parlamentu Českej republiky dňa 3. februára 2010 a pridelený na prerokovanie ústavno-

právnemu výboru. Ten návrh prerokoval a vydal uznesenie s komplexnými 

pozmeňovacími návrhmi. Jedným z nich bola aj zmena novelizačného bodu, ktorý 

menil znenie prvej vety § 44 odst. 1 ObchZ, teda generálnu klauzulu nekalej súťaže. 

Ústavno-právny výbor oproti pôvodnému návrhu poslancov odporučil nechať popri 

navrhovanému pojmu hospodársky styk aj pojem hospodárska súťaž. Navyše, pokiaľ 

ide o subjekty uvedené v predmetnom ustanovení, pojem spotrebitelia odporučil výbor 

ponechať a pojem zákazníci rozšíriť o výraz ďalší. Následne 2. čítanie prebehlo dňa     

11. marca 2010, kedy návrh prešiel všeobecnou aj podrobnou rozpravou.   

Návrh zákona bol Poslaneckou snemovňou definitívne v 3. čítaní schválený dňa 

19. marca 2010, s generálnou klauzulou v znení navrhovanom ústavno-právnym 

                                                
42  Z dôvodovej správy k zákonu č. 152/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z WWW:     

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=990&ct1=0>   

43 Stanovisko vlády Českej republiky. Dostupné z WWW: 

 <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=990&ct1=1>   

44 Podľa pôvodného návrhu predkladateľov mala generálna klauzula nekalej súťaže znieť takto: „Nekalou 

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

přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.“ Dostupné z WWW:     

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=990&ct1=0>   
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výborom. Následne bol dňa 21. apríla 2010 návrh zákona so všetkými ústavnými 

a legislatívnymi postupmi schválený aj Senátom Parlamentu Českej republiky. Dňa     

13. mája 2010 podpísal schválený zákon prezident, aby mohol byť dňa 21. mája 2010 

vyhlásený v zbierke zákonov pod číslom 152/2010 Sb. a účinnosť mohol nadobudnúť 

dňa 1. júla 2010. 

2.3   Funkcie generálnej klauzuly  

Napriek tomu, že z pohľadu teórie práva predstavuje generálna klauzula nekalej 

súťaže právne záväznú legálnu definíciu, ktorá je súčasťou normatívneho právneho aktu 

podobne ako iné definície alebo právne normy v mnohých iných právnych predpisoch, 

bolo by nevhodné sa na ňu vzhľadom na jej účel a výnimočnosť v práve proti nekalej 

súťaže pozerať iba ako na výklad pojmu nekalá súťaž. Už svojou povahou a cielenou 

všeobecnosťou  má toto ustanovenie, ktoré je mimoriadne dôležité a v súťažnom práve 

nezastupiteľné,  

1)    reštriktívnu (obmedzujúcu) funkciu a  

2)    extenzívnu (rozširujúcu) funkciu.
45

 

 Reštriktívna
46

 (obmedzujúca) funkcia znamená, že generálna klauzula ako 

všeobecné ustanovenie § 44 odst. 1 ObchZ, obsahuje tri všeobecne formulované 

podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, aby bolo možné konkrétne konanie 

súťažiteľa subsumovať pod niektorú z osobitných skutkových podstát nekalej súťaže. 

Tieto osobitné skutkové podstaty sú demonštratívnym výpočtom (vyjadrené slovom 

zejména v uvádzacej vete) uvedené v § 44 odst. 2 ObchZ a následne podrobne upravené 

v § 45 až 52 ObchZ. Týmito podmienkami generálnej klauzuly sú 

a) konanie v hospodárskej súťaži alebo hospodárskom styku, 

b) rozpor tohto konania s dobrými mravmi súťaže, a 

                                                
45 Pozri: HAJN, Petr. Generální klauzule proti nekalé soutěži a její funkce. Právní rádce. 1996, č. 8, s. 9-

11. 

46 JUDr. Anton Škreko, PhD. z Ústavu práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave, označuje reštriktívnu funkciu generálnej klauzuly aj ako funkciu definičnú alebo 

derogačnú a dodáva: „Špeciálna skutková podstata nekalej súťaže sa tak neuplatní, pokiaľ by jej 

izolovaná aplikácia mala viesť k výsledkom, ktoré odporujú  celkovým cieľom úpravy nekalej súťaže.“ In 

ŠKREKO, Anton. Význam „generálnej klauzuly“ v práve proti nekalej súťaži. Justičná revue. 2006, č. 8-

9, s. 1195. 
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c) spôsobilosť tohto konania privodiť ujmu iným súťažiteľom, spotrebiteľom alebo 

ďalším zákazníkom.  

Uvedené podmienky budú podrobne rozpracované v nasledujúcich častiach tejto 

práce, pričom k nim uvedieme i zaujímavú judikatúru súdov Českej republiky 

a Slovenskej republiky, a tiež judikatúru súdov prvej Československej republiky, ktorá 

je mimoriadne kvalitná a inšpiratívna a poskytuje právnej vede mnoho definícií, 

charakteristík a náhľadov na jednotlivé otázky vyplývajúce z generálnej klauzuly. 

Extenzívna (rozširujúca) funkcia generálnej klauzuly spočíva v skutočnosti, že 

ustanovenie § 44 odst. 1 ObchZ predstavuje tiež samostatnú skutkovú podstatu, teda 

samostatne aplikovateľné ustanovenie zákona. Na označenie konkrétneho konania 

súťažiteľa ako konania nekalosúťažného a jeho postih v takomto prípade postačí, ak 

dané konanie kumulatívne naplní vyššie spomenuté tri podmienky. Môžeme teda 

povedať, že má v tomto smere istú podpornú funkciu. Domnievame sa, že práve táto 

vlastnosť v spojitosti s prílišnou všeobecnosťou robí generálnu klauzulu výnimočným 

prvkom práva proti nekalej súťaži.  

Aplikáciou generálnej klauzuly na určité, opakujúce sa konania, ktoré sa síce 

nedajú podriadiť pod niektorú alebo niektoré zo zákonných, tzv. pomenovaných 

skutkových podstát nekalej súťaže, ale súčasne naplňujú všetky tri podmienky 

generálnej klauzuly, vytvorila súdna prax a doktrína tzv. sudcovské skutkové podstaty 

nekalej súťaže, postihované výlučne podľa generálnej klauzuly. Ide napr. o neprimerané 

formy obťažovania spotrebiteľov, zneužitie súcitu, zabraňovaciu súťaž, reklamu 

operujúcu s motívom strachu a iné. Takto vytvorené skutkové podstaty bývajú často 

súčasťou akademickej literatúry, systematizované do ucelených prehľadov a predmetom 

ďalšieho skúmania, kedy sa o nich hovorí aj ako o tzv. profesorských skutkových 

podstatách nekalej súťaže.  

Trend vymedzovania opakujúcich sa prípadov nekalej súťaže, ktoré vyplynuli zo 

súdnej judikatúry a jej stabilizáciou, badať aj na úrovni legislatívy Európskej únie. 

Príkladom je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 

nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu. 

V jej prílohe č. 1, nazývanej aj čierna listina, je vymedzených celkovo 31 obchodných 
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praktík (klamlivých aj agresívnych), ktoré sa za každých okolností považujú za 

nekalé.
47

  

Ako samostatná skutková podstata
48

 bola generálna klauzula nekalej súťaže 

vnímaná už vo svetle predvojnového zákona č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti 

nekalé soutěži.  JUDr. Rudolf Buchtela, námestník sekretára obchodnej a živnostenskej 

komory v Prahe, vo svojej publikácii z roku 1934 k prvorepublikovému zákonu proti 

nekalej súťaži uviedol v komentári k § 1 zákona: „Předpis tohto paragrafu, t. zv. 

generální klausule, jest daleko nejdůležitejší z celého zákona. Jeho úkolem jest 

poskytnouti soudci oporu pro postup proti případům nekalé soutěže, které zákonodárce 

předem přesnou definicí nemohl postihnouti – mnohotvárností hospodářského života 

musí ostatně odpovídati stejě široká a pružná formulace zákona“.
49

  

Aj judikatúra súdov prvej Československej republiky vnímala generálnu 

klauzulu v § 1 zákona č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži ako 

samostatnú skutkovú podstatu. Ako v rozsudku
50

 sp. zn. Rv II 662/30 zo dňa              

12. februára 1931 konštatuje vo vzťahu k § 1 zákona Najvyšší súd ČSR, „povšechná 

doložka tohto paragrafu sama o sobě jest samostatnou a všeobecnou normou, stíhající 

jekékoli jednání, ktoré jsou způsobilé poškoditi soutěžitele, jest v rozporu s dobrými 

                                                
47 Medzi tieto obchodné praktiky patria napr. tvrdenie obchodníka, že sa zaviazal dodržiavať kódex 

správania, pričom tomu tak nie je, nepravdivé tvrdenie, že produkt je schopný liečiť choroby, dysfunkcie 

alebo postihnutia, osobné navštevovanie domácnosti spotrebiteľa, ignorujúc žiadosť spotrebiteľa odísť 

alebo sa nevracať, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom podľa vnútroštátneho práva na účely 

vymáhania zmluvného záväzku, opísanie produktu ako „gratis“, „zadarmo“, „bez poplatku“ alebo 

podobne, pričom spotrebiteľ musí zaplatiť čokoľvek iné okrem nevyhnutných nákladov na odpovedanie 

na obchodnú praktiku a vyzdvihnutie tovaru alebo zaplatenie za jeho doručenie a iné. Dostupné z  WWW: 

< http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:sk:PDF>   

48 Túto funkciu mala generálna klauzula nekalej súťaže už aj v zákone č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochrané 

proti nekalé soutěži. V rozprave k návrhu tohto zákona poslanec Poslaneckej snemovne Národného 

zhromaždenia republiky Československej za Československou živnostensko-obchodnickou stranu 
středostavovskou František Ostrý, ktorý bol súčasne spravodajcom a členom ústavno-právneho výboru 

povedal: „(...) Proti tomu poskytuje § 1 svou generální klausulí možnost, potírati účinnými prostředky 

i případy, které demonstrativním výpočtem nejsou postiženy. (...) Generální klausule bude tedy použito 

všude tam, kde se vyskytne skutková podstata nekalé soutěže, která v kasuistickém výpočtu není 

obsažena.“ (stenoprotokol schôdze Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia republiky 

Československej zo dňa 24. júna 1927); Dostupné z WWW: 

 <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/089schuz/s089005.htm>  

49 BUCHTELA, Rudolf. Nejdůležitější praktické případy nekalé soutěže. 1. vyd. Praha : Právnické 

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1934, s. 38. 

50 Tento judikát i právne názory súdu sú podrobnejšie uvedené na s. 62. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:sk:PDF
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mravy soutěže, třeba by je slovně a obsahově nebylo lze podřaditi pod žádný zvláštní 

skutkový děj dalších §§ tohto zákona.“
51

  

2.4   Vzťah generálnej klauzuly k špeciálnym skutkovým podstatám 

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej časti tejto práce, právo proti nekalej 

súťaži je v Českej republike aj v Slovenskej republike založené na existencii všeobecnej 

generálnej klauzuly a demonštratívnom výpočte špeciálnych skutkových podstát, ktoré 

sú následne osobitne rozpracované v ustanoveniach § 45 a nasl. ObchZ. Za dôležité 

považujeme v tejto súvislosti objasniť tiež vzťah medzi generálnou klauzulou nekalej 

súťaže a týmito zákonnými skutkovými podstatami. Podobne ako pri jednotlivých 

podmienkach uvedených v generálnej klauzule, aj v prípade definovania uvedeného 

vzťahu je potrebné nahliadnuť do súdnej judikatúry.  

Pokiaľ ide o vymedzenie z pohľadu právnych noriem všeobecných a právnych 

noriem osobitných alebo špeciálnych, špeciálne skutkové podstaty iba dopĺňajú 

ustanovenie § 44 odst. 1 ObchZ. Sú uvedené demonštratívnym výpočtom, pričom tak 

otvárajú cestu k dotváraniu práva proti nekalej súťaži súdnej judikatúre. Znamená to 

teda, že osobitné skutkové podstaty nie sú voči generálnej klauzule vo vzťahu špeciality 

(lex specialis) a generálna klauzula nepredstavuje voči osobitným skutkovým podstatám 

ustanovenie lex generalis aplikované subsidiárne. Špeciálne skutkové podstaty sú iba 

spresnením a príkladom typických nekalosúťažných konaní. 

Pokiaľ ide o samotný vzťah generálnej klauzuly nekalej súťaže a špeciálnych 

skutkových podstát, tento vzťah je možné chápať ako vzťah kumulatívny. Dlhodobo je 

rozšírený, odbornou verejnosťou rešpektovaný a uznávaný a súdnou judikatúrou 

nasledovaný právny názor, ktorý subsumovanie určitého konania pod niektorú špeciálnu 

skutkovú podstatu nekalej súťaže podmieňuje predchádzajúcim kumulatívnym 

naplnením všetkých troch znakov generálnej klauzuly nekalej súťaže, t.j. konanie 

v hospodárskej súťaži alebo hospodárskom styku, rozpor tohto konania s dobrými 

mravmi súťaže a jeho spôsobilosť privodiť ujmu inými súťažiteľom, spotrebiteľom 

alebo ďalším zákazníkom. Potvrdzuje to aj uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn.       

32 Cdo 2085/2007 zo dňa 14. júla 2008: „Není nutné řešit podmínky konkrétních 

                                                
51 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. Rv II 662/30 zo dňa 12.02.1931. 
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skutkových podstat, nebyla-li naplněna generální klauzule nekalé soutěže.“
52

 Obdobný 

právny názor vyriekol Najvyšší súd ČR aj rozsudkom sp. zn. 32 Cdo 139/2008 zo dňa 

29. apríla 2008: „Při posuzování otázky, zda jednání soutěžitele splňuje podmínky 

zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže, je nutné nejprve zjistit, zda splňuje tři 

základní podmínky obecné skutkové podstaty nekalé soutěže, t.j. generální klauzule.“
53

 

Z uvedeného teda vyplýva, že pokiaľ určité konanie nenapĺňa čo i len jednu z troch 

podmienok uvedených v § 44 odst. 1 ObchZ, avšak napĺňa niektorú z osobitných 

skutkových podstát, nemožno takéto konanie označiť za konanie nekalosúťažné. Ak 

však konanie napĺňa znaky osobitnej skutkovej podstaty a súčasne i všetky tri 

podmienky uvedené v generálnej klauzule, ide o nekalú súťaž.
54

 Pri posudzovaní 

konkrétneho konania je teda najprv potrebné skúmať, či toto konania kumulatívne 

napĺňa tri podmienky generálnej klauzuly a až následne je možné pristúpiť ku skúmaniu 

prípadného naplnenia niektorej zo špeciálnych skutkových podstát.  

Uvedený právny názor na vzťah medzi generálnou klauzulou a špeciálnymi 

skutkovými podstatami nekalej súťaže bol v roku 2006 narušený „excesným“ 

rozsudkom Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Odo 1370/2005 zo dňa 4. apríla 2006. 

Podľa súdu „vztah generální klauzule s jednotlivými skutkovými podstatami nekalé 

soutěže je takový, že pokud bude naplněna některá ze zvláštních skutkových podstat, 

bude mít protiprávní jednání současně znaky generální klauzule. Na druhé straně,   

dojde-li k jednání, které nenaplňuje znaky některé ze zvlášť upravených skutkových 

podstat, může se přesto jednat o nekalou soutěž, jestliže nese znaky obecné skutkové 

podstaty.“
55

 S uvedeným názorom Najvyššieho súdu ČR nemožno súhlasiť. 

Názor vyplývajúci z citovaného rozsudku je v českej i slovenskej judikatúre 

jediný a osamotený. Je možné ho interpretovať tak, že nie je potrebné skúmať naplnenie 

                                                
52 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 2085/2007 zo dňa 14.07.2008.  

53 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 139/2008 zo dňa 29.04.2008.  

54 Luděk Lisse vo svojom článku venovanom generálnej klauzule nekalej súťaže uvádza: „Současně 

musíme doplnit, že dosah generální klauzule je de lege lata tak široký, že za nekalosoutěžní jednání 

možno označit každé jednání, které je v rozporu s normativními znaky práva nekalé soutěže obsaženými 

v legální definici nekalé soutěže podané prostřednictvím generální klauzule. Řečeno jednoduše, k tomu, 

aby bylo lze určité jednání v hospodářské soutěži označit za nekalosoutěžní, postačí, je-li v rozporu 

s generální klauzulí.“ In LISSE, Luděk. Některé aspekty generální klauzule nekalé soutěže. Obchodní 

právo. 2007, č. 9, s. 2. 

55 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Odo 1370/2005 zo dňa 04.04.2006.  
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podmienok generálnej klauzuly, pokiaľ už je naplnená niektorá zákonná skutková 

podstata nekalej súťaže. Pritom však práve generálna klauzula je vo svojej podstate 

legálnou definíciou, ktorá definuje, čo nekalou súťažou je. Ďalšou interpretáciou 

uvedeného názoru môže byť, že môže ísť o nekalosúťažné konanie aj vtedy, ak nie sú 

naplnené znaky generálnej klauzuly nekalej súťaže. V súvislosti s uvedeným sa naskytá 

otázka, aká by teda bola funkcia generálnej klauzuly v prípade uplatňovania takéhoto 

právneho názoru plošne všetkými súdmi. Dovolíme si tvrdiť, že by išlo o funkciu čisto 

doplnkovú voči zákonným skutkovým podstatám a význam generálnej klauzuly by bol  

výrazne potlačený. Je to však práve generálna klauzula, ktorá určuje znaky každého 

nekalosúťažného konania. „Domněnka, kterou tímto dané rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ČR vytvořilo, stěží může obstát bez náležitého zákonného podkladu. Tu již nejde 

o judikatorní dotváření významu zákonného textu, ale jeho přetváření.“
56

 V súvislosti 

s uvedeným judikátom dodávame, že tento nebol nasledovaný ďalšími podobne 

mylnými rozhodnutiami súdov. 

2.5  Význam a vzťah zákazu nekalej súťaže k špeciálnym skutkovým podstatám  

 Ako bolo už spomenuté na začiatku tejto kapitoly, za prvou vetou § 44 odst. 1 

ObchZ, ktorý vymedzuje tri podmienky nekalosúťažného konania, nasleduje druhá veta 

predstavujúca dodatok v znení „Nekalá soutěž se zakazuje.“  

V tejto súvislosti môžeme nastoliť otázku, či uvedený dodatok je alebo nie je 

súčasťou generálnej klauzuly nekalej súťaže, teda či aj tento dodatok tvorí generálnu 

klauzulu. Aj keby sa mohla uvedená otázka zdať v podstate zbytočná a bezpredmetná, 

častokrát sa generálna klauzula nekalej súťaže cituje spolu s dodatkom zakazujúcim 

nekalú súťaž. Podľa nášho názoru zákaz nekalej súťaže nie je súčasťou generálnej 

klauzuly. Uvedený dodatok je samostatnou zakazujúcou právnou normou. Aj bez tejto 

vety v § 44 odst. 1 ObchZ by generálna klauzula stále existovala ako súčasť zákona, iba 

konanie, ktoré by vykazovalo znaky v nej uvedené a následne i osobitné skutkové 

podstaty, by neboli právom reprobované. Navyše, ak by sa tento alebo podobný dodatok 

považoval za súčasť generálnej klauzule nekalej súťaže, odporovalo by to jej funkcii 

z hľadiska tvorby legislatívy, kedy sa takéto alebo obdobné všeobecné vetné 

                                                
56 ONDREJOVÁ, Dana. Generální klauzule nekalé soutěže v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího 

soudu ČR. Soudní rozhledy. 2009, č. 4, s. 124. 
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konštrukcie vkladajú do zákona za účelom jej vecnej pôsobnosti na čo najväčší počet 

právnych vzťahov. Existencia zakazujúceho dodatku ako súčasti generálnej klauzuly by 

podľa nášho názoru odporovala aj účelu generálnej klauzuly, teda všeobecnou 

formuláciu ustanovenia obsiahnuť a pokryť všetky konania, ktoré nie je možné 

subsumovať pod zákonné skutkové podstaty. „Účelem generální klauzuly je vyplnit 

event. mezery zákona a zachytiti i takové zjevy v hospodářských stycích, které odporujú 

zásadám cti a svědomí, poctivosti a slušnosti, ktoré však nelze pro nedostatek 

konkrétních podmínek subsumovati pod některou ze skutkových podstat v zákoně 

uvedených.“
57

 Obdobný názor ako Karel Skála vyjadril vo svojej monografii aj JUDr. 

Jozef Vozár, CSc. z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave: 

„Generálna klauzula je prostriedkom proti súťažným metódam porušujúcim dobré 

mravy, ktoré nemožno podriadiť pod niektorú zo špeciálnych skutkových podstát 

nekalosúťažného konania.“
58

     

V súvislosti s uvedeným dodatkom predstavujúcim výslovný zákaz nekalej 

súťaže, dáva JUDr. Jozef Vozár, CSc. vo svojej monografii do pozornosti názor
59

 

právnej teórie, podľa ktorého bez spomínaného dodatku by sa nie len v prípade 

generálnej klauzuly, ale ani v prípade špeciálnych skutkových podstát, nemohol uplatniť 

niektorý zo sankčných prostriedkov podľa § 53 a nasl. ObchZ, pričom autor následne 

uvádza, že s uvedeným názorom právnej teórie by sa dalo polemizovať a dodáva: „Z 

ustanovení §§ 41 a 42 vyplýva, že pod ochranou práva je súťaž čestná. Ak niekto koná 

v rozpore so súťažou, teda nekalo, nečestne môže proti rušiteľovi uplatniť právne 

                                                
57 SKÁLA, Karel. Nekalá soutěž. Její podstata a stíhání podle zákona ze dne 15. července 1927, č. 111 

Sb. z. a n.. Praha: Praetor, 1927. s. 61. In VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama (vybrané 

kapitoly). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brne, 2005. s. 77. 

58 VOZÁR, Jozef. Reklama a právo. 1. vyd. Bratislava: VEDA, 1997. s. 54. 

59 JUDr. Jozef Vozár, CSc. v tejto súvislosti odkazuje na komentár JUDr. Jindřišky Munkovej, podľa 

ktorej by len naplnenie všetkých troch znakov generálnej klauzule bez generálneho zákazu nekalej 

súťaže, nepostačovalo k tomu, aby sa poškodený mohol domáhať náležitej ochrany proti takémuto 
nekalosúťažnému konaniu. Pozri: VOZÁR, Jozef. Reklama a právo. 1. vyd. Bratislava: VEDA, 1997.      

s. 58. 

Ako píše JUDr. Munková: „Samo o sobě by však zjištění, že určité jednání vykazuje znaky chování 

nekalosoutěžního nebylo dostačující k tomu, aby se postižený mohl proti němu domáhat ochrany a aby 

škůdce byl postižen. Proto je v důsledku popisné povahy generální klauzule nezbytná poslední věta 

odstavce 1, která výslovně prohlašuje nekalou soutěž za zakázanou. Bez ní by nebylo možno uplatnit ani 

ve zvláštních příkladmo uvedených nekalosoutěžních jednáních některý ze sankčních prostředků 

upravených v § 53 a násl. ObchZ  poněvadž by chyběla jednoznačná kvalifikace takového jednání jako 

protiprávního.“ MUNKOVÁ, Jindřiška. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

1996. s. 35. 
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prostriedky v zmysle § 53 OBZ, aj bez uvedeného výslovného zákazu v generálnej 

klauzule.“
60

 V nadväznosti na uvedenú možnosť polemiky by sme chceli v tejto časti 

práce vyjadriť náš názor a pohľad na § 44 odst. 1 druhá veta ObchZ („Nekalá soutěž se 

zakazuje.“) a jej vzťah k vete prvej, ako i k špeciálnym skutkovým podstatám nekalej 

súťaže podľa § 45 až 52. Predmetné ustanovenia budeme analyzovať z pohľadu právnej 

teórie a legislatívnej techniky. 

V súvislosti s uvedeným zakazujúcim dodatkom je potrebné si najprv 

charakterizovať prvú vetu § 44 odst. 1 ObchZ, teda samotnú generálnu klauzulu nekalej 

súťaže, ktorá znie: „Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo 

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

přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům.“
61

 Z hľadiska 

teórie práva môžeme toto ustanovenie označiť pojmom metanormatívny prvok právneho 

predpisu,
62

 medzi ktoré zaraďujeme napr. legálne definície, explikácie, teda 

demonštratívne výpočty znakov, ktoré ma určitý zákonný pojem, ale aj legislatívne 

skratky či dokonca preambulu. Z tohto hľadiska, z charakteru a formulácie tohto 

ustanovenia, môžeme uvedenú prvú vetu § 44 odst. 1 ObchZ považovať za legálnu 

definíciu, teda objasnenie určitého právneho pojmu, ktorý sa nachádza a používa 

v právnom predpise. Napriek tomu, že legálna definícia nie je právnou normou, a to pre 

absenciu jej normatívneho charakteru resp. normatívnosti (nestanovuje všeobecne 

záväzné pravidlo správania sa), nemôže byť pochýb, že ako súčasť zákona alebo 

vykonávacieho právneho predpisu je právne záväzná. Je mylný názor, že miesto 

legálnej definície, charakterizujúcej v právnom predpise určité zavedené a používané 

pojmy, je vždy výlučne na začiatku právneho predpisu v úvodných ustanoveniach, príp. 

v ustanoveniach obsahujúcich výklad pojmov. Podobne je nesprávny i názor, že legálna 

definícia alebo úvodná veta paragrafu či odstavca, ktorý obsahuje legálnu definíciu, 

musí nutne začínať slovami „Pro účely tohoto zákona...“. Miesto legálnej definície 

v zákone alebo inom právnom predpise nie je striktne určené, pričom povahu určitého 

ustanovenia ako legálnej definície je potrebné odvodiť od jeho charakteru a formulácie 

v konkrétnom právnom predpise.   

                                                
60 VOZÁR, Jozef: Reklama a právo. 1. vyd. Bratislava: VEDA, 1997, s. 58. 

61 Česká republika: Zákon č. 513 zo dňa 5. novembra 1991, obchodní zákoník, § 44 odst. 1. 

62 Pozri: VEČEŘA, Miloš; GERLOCH, Aleš at al. Teória práva. 4. vyd. Bratislava : EUROKÓDEX,       

s. r. o., 2011. s. 36. 
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Z uvedeného teda vyvodzujeme záver, že generálna klauzula nekalej súťaže v     

§ 44 odst. 1 ObchZ ako právne záväzná legálna definícia tohto pojmu, charakterizuje 

nekalú súťaž ako konanie, pričom špecifikuje znaky, ktoré takéto konanie musí mať, 

resp. vykazovať. Navyše, je tiež všeobecným ustanovením, pod ktoré sa subsumuje 

určité konanie vykazujúce znaky v ňom ustanovené, pokiaľ toto ustanovenie nie je 

možné kvalifikovať ako konanie podľa špeciálnej skutkovej podstaty nekalej súťaže. 

Druhá veta § 44 odst. 1 ObchZ znie: „Nekalá soutěž se zakazuje.“
63

 Z pohľadu 

právnej teórie predstavuje uvedená veta exemplárny príklad zakazujúcej právnej normy. 

Kategorický zákaz je tu vyjadrený jasne, stručne a výstižne. Môžeme teda konštatovať, 

že spĺňa základné vlastnosti, ktoré sa z hľadiska legislatívy a jej tvorby, kladú na právnu 

normu ako základný prvok právneho systému. Uvedená norma je všeobecne záväzná 

a zo svojej pôsobnosti nevylučuje žiaden subjekt alebo druh konania. Nakoľko pojem 

nekalá súťaž je definovaný v prvej vete § 44 odst. 1 ObchZ, druhá veta teda rezolútne 

zakazuje konanie vymedzené v prvej vete legálnou definíciou.   

Pri objasňovaní opodstatnenosti vety zakazujúcej nekalú súťaž vo vzťahu 

k uplatniteľnosti sankčných prostriedkov podľa § 53 a nasl. ObchZ aj v prípade 

špeciálnych skutkových podstát, je potrebné ďalej analyzovať ustanovenie § 44 odst. 2 

ObchZ. Toto ustanovenie obsahuje typické príklady nekalosúťažných konaní vyjadrené 

ich demonštratívnym výpočtom. Nejde tak o taxatívny výpočet, čo by vzhľadom na 

povahu nekalosúťažných konaní nebolo ani možné, ani vhodné.   

Skutočnosť, že v prípade § 44 odst. 2 ide o konania nekalosúťažné, dokazuje 

uvádzacia veta tohto ustanovenia, začínajúca slovami „Nekalou soutěží podle odstavce 

1 je“. Uvedená veta tohto odstavca rovno dvakrát označuje konania v ňom uvedené za 

nekalosúťažné. Najprv ich ako nekalú súťaž explicitne pomenuje a navyše obsahuje aj 

vnútorný odkaz na odstavec 1, ktorý nekalú súťaž záväzne definuje. O tom, že konania 

vymenované v § 44 odst. 2 ObchZ a podrobnejšie rozpracované v § 45 a nasl. ObchZ sú 

nekalou súťažou, teda podľa nášho názoru nemôže byť pochýb. Skutočnosť, že ide 

skutočne o demonštratívny výpočet nekalosúťažných konaní, dokazuje v uvádzacej veta 

zákonodarcom použité slovo zejména.  

                                                
63 Česká republika: Zákon č. 513 zo dňa 5. novembra 1991, obchodní zákoník, § 44 odst. 1. 
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Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že konanie, ktoré sa odohráva v hospodárskej 

súťaži alebo v hospodárskom styku, a toto konanie je v rozpore s dobrými mravmi 

a súčasne je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom, spotrebiteľom alebo ďalším 

zákazníkom (§ 44 odst. 1 ObchZ prvá veta), je zakázané (§ 44 odst. 1 ObchZ druhá 

veta), a toto konanie sa nazýva nekalou súťažou. A nekalou súťažou podľa vyššie 

uvedených znakov sú najmä konania vymedzené v § 44 odst. 2 ObchZ a upravené v       

§ 45 a nasl. ObchZ (teda tieto konania a ešte neurčitý počet ďalších konaní). A pokiaľ 

sú tieto vymenované konania a neurčitý počet ďalších konaní zákonom pomenované 

ako nekalá súťaž, sú tieto konania zakázané, nakoľko sa nekalá súťaž podľa § 44 odst. 1 

druhá veta ObchZ zakazuje. Jednoducho povedané, kruh sa v tomto prípade akoby 

vracia na začiatok, čo dokazuje blízky, snáď až neoddeliteľný súvis dvoch odstavcov        

§ 44 ObchZ. Špeciálne skutkové podstaty, ako i neurčitý počet ďalších konaní, 

vykazujúcich znaky podľa generálnej klauzuly ako nekalá súťaž, sú teda touto druhou 

vetou § 44 odst. 1 ObchZ výslovne zakázané.  

Otázkou teda je, aká by bola povaha vyššie uvedených ustanovení bez 

výslovného zákazu nekalej súťaže. Pre odpoveď na nastolenú otázku, je potrebné opäť 

analyzovať, tentokrát ustanovenia § 45 až 52 ObchZ, teda špeciálne skutkové podstaty 

nekalej súťaže. 

Pokiaľ sa na predmetné ustanovenia pozrieme, ako v predchádzajúcom prípade, 

domnievame sa, že z hľadiska právnej teórie a legislatívnej techniky je možné si 

všimnúť, že väčšina ustanovení sú vo svojej podstate legálnymi definíciami 

nekalosúťažných konaní uvedených v § 44 odst. 2 ObchZ. Je tomu napr. v prípade 

klamavej reklamy (§ 45 odst. 1), klamavého označení zboží a služeb (§ 46 odst. 1 prvá 

veta), parazitování na pověsti (§ 48), ohrožování zdraví a životního prostředí (§ 52) 

a iné. Predmetné ustanovenia neprikazujú ani nezakazujú žiadne konanie, napriek tomu 

sú právne záväzné. Tieto ustanovenia teda len objasňujú daný pojem (teda v tomto 

prípade dané nekalosúťažné konanie). Tým, že ide o konania, legálna definícia spočíva 

v ich objasnení, pod čím môžeme rozumieť určité konanie, aktivity, aktívne správanie 

subjektu nekalosúťažného konania alebo aj jeho nekonanie. 

V predmetných ustanoveniach môžeme ďalej nájsť objasnenie pojmov, ktoré 

boli použité v rámci legálnej definície. Príkladom môže byť ustanovenie § 45 odst. 2 
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ObchZ, definujúci čo a ako sa považuje za šírenie údajov, ktoré je obsiahnuté v legálnej 

definícii klamavej reklamy v § 45 odst. 1 ObchZ.  

Ďalším typom ustanovenie v tejto časti zákona je ustanovenie, ktoré vymedzuje 

určité konanie tzv. negatívnym výpočtom, teda uvedením konania, ktoré sa pod určitým 

pojmom nerozumie. Tu môžeme uviesť ustanovenie § 46 odst. 3 ObchZ, ktorý upravuje, 

čo nie je klamavým označením.  

Z hľadiska teórie práva i legislatívy je zaujímavým ustanovením § 50a odst. 2 

ObchZ, ktoré taxatívnym spôsobom vymenúva situácie, kedy je porovnávacia reklama 

prípustná. Použitím logického výkladu a v rámci neho dôkazu opaku (argumentum 

a contrario) môžeme vyvodiť záver, že v prípadoch, ktoré tento výpočet neobsahuje, je 

porovnávacia reklama neprípustná. 

Pokiaľ by sme vyššie uvedené informácie zgeneralizovali, dostaneme záver, že 

väčšina špeciálnych skutkových podstát uvedených v § 45 až 52 sú legálne definície 

týchto nekalosúťažných konaní, ktoré definujú, opisujú prípadne vymenúvajú konanie, 

ktoré je nekalosúťažné. Ako príklad si môžeme zobrať § 48 obsahujúci skutkovú 

podstatu parazitovania na povesti a uviesť ju ako definíciu konania, ktorým niekto 

parazituje na povesti podniku, výrobku alebo služieb iného súťažiteľa. Parazitovaním na 

povesti je podľa tohto ustanovenia (a pri zachovaní troch podmienok generálnej 

klauzuly nekalej súťaže) „konanie súťažiteľa, ktorým tento využíva povesť podniku, 

výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo 

cudzieho podnikania prospech, ktorého by súťažiteľ inak nedosiahol.“  V tomto prípade 

teda ide o vysvetlenie, aké konanie zákon označuje za parazitovanie na povesti.   

Pokiaľ by sme však chceli uvedenú legálnu definíciu „pretransformovať“ na 

právnu normu (v tomto prípade zakazujúcu) pre účely porovnania s vysvetlením 

parazitovania na povesti cez legálnu definíciu, znela by táto právna norma (v spojení 

s vhodným nadpisom paragrafu) napríklad takto: „Konanie súťažiteľa, ktorým tento 

využíva povesť podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre 

výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorého by súťažiteľ inak 

nedosiahol, je zakázané.“ Uvedený príklad predstavuje zakazujúcu právnu normu, teda 

všeobecne záväzné pravidlo správania sa, zakazujúce určité, zákonom uvedené konanie.  
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Na záver tak musíme konštatovať, že takmer všetky ustanovenia § 45 až 52 

ObchZ, teda špeciálne skutkové podstaty nekalej súťaže, a všetky základné ustanovenia 

v prvých odstavcoch týchto odsekov, sú čistými legálnymi definíciami. Tým, že sú tieto 

špeciálne skutkové podstaty ustanovením § 44 odst. 2 označené za nekalú súťaž podľa   

§ 44 odst. 1, vzťahuje sa na ne generálny zákaz nekalej súťaže podľa druhej vety 

odstavca 1. Ako sme už uviedli v predchádzajúcej časti tejto práce, v prípade, ak by 

zákon tento kategorický zákaz neobsahoval, nekalosúťažné konania by boli de iure 

právom aprobované, teda aj všetky demonštratívne uvedené špeciálne skutkové 

podstaty by boli legálne. Z dôvodu, že § 44 odst. 1 ObchZ nekalú súťaž výslovne 

zakazuje, čím sú zakázané i konania vymedzené špeciálnymi skutkovými podstatami, 

mohol si zákonodarca tieto v rámci predmetného právneho predpisu dovoliť formulovať 

„iba“ ako legálne definície.  

Vráťme sa ešte na začiatok tejto časti kapitoly a k názoru o prípadnej 

zbytočnosti dodatku zakazujúcemu nekalú súťaž, na základe ktorého vznikla táto časť 

predloženej práce. Autor na odôvodnenie svojho právneho názoru poukazuje na 

ustanovenia § 41 a 42 ObchZ
64

 časti zákona, ktoré sa týkajú všeobecne hospodárskej 

súťaže a účasti na nej.  

Ustanovenie § 41 ObchZ zaručuje fyzickým osobám a právnickým osobám, ako 

účastníkom hospodárskej súťaže, právo slobodne rozvíjať svoju činnosť a združovať sa 

za účelom dosiahnutia hospodárskeho prospechu. Druhá časť uvedeného paragrafu  

stanovuje pre subjekty povinnosť dodržiavať právne záväzné pravidlá hospodárskej 

súťaže a zákaz týchto subjektov zneužívať účasť v súťaži. 

Podľa nášho názoru je v tomto prípade potrebné oddeliť všeobecný striktný 

zákaz nekalej súťaže v ustanovení § 44 odst. 1 ObchZ a zákaz zneužívania účasti 

v súťaži, ktorý je priamo viazaný na subjekty v nej zúčastnené podľa ustanovenia § 41 

                                                
64 Nakoľko znenie § 41 a 42 sú v Obchodnom zákonníku Českej republiky aj Slovenskej republiky 

obdobné, uvádzame ustanovenia českého zákona:  

§ 41 a 42 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů: 

§ 41: „Fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé (dále 

jen "soutěžitelé"), mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského 

prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti; jsou však povinny přitom dbát právně závazných 

pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži zneužívat.“ 

§ 42: „(1) Zneužitím účasti v hospodářské soutěži je nekalé soutěžní jednání (dále jen "nekalá soutěž") a 

nedovolené omezování hospodářské soutěže. (2) Nedovolené omezování hospodářské soutěže upravuje 

zvláštní zákon.“ 
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ObchZ. Podľa nášho názoru zakazujúci dodatok nie je v znení § 44 odst. 1 uvedený 

zbytočne a náhodne, ale zákonodarca pri tvorbe právneho predpisu považoval za nutné 

striktne zakazujúcou právnou normou určité konanie absolútne zakázať v záujme 

predídeniu prípadným interpretačným problémom v praxi. Nakoniec, už iba skutočnosť, 

že jeho prítomnosť na jednej strane alebo prípadná absencia na strane druhej vyvoláva 

polemiky o jeho nevyhnutnosti v predmetnom ustanovení, je najlepším argumentom pre 

vyvodenie záveru, že prítomnosť striktného zákazu nekalej súťaže v zákone je 

opodstatnené, dôležité a dovolíme si tvrdiť, že i nevyhnutné.  

Dostávame sa tak opäť k názoru JUDr. Jindřišky Munkovej: „Proto je 

v důsledku popisné povahy generální klauzule nezbytná poslední věta odstavce 1, která 

výslovně prohlašuje nekalou soutěž za zakázanou. Bez ní by nebylo možno uplatnit ani 

ve zvláštních příkladmo uvedených nekalosoutěžních jednáních některý ze sankčních 

prostředků upravených v § 53 a násl. ObchZ poněvadž by chyběla jednoznačná 

kvalifikace takového jednání jako protiprávního.“
65

 Z našich argumentov a vyššie 

popísaných a uvedených skutočností vyplýva, že nemôžeme s uvedeným právnym 

názorom autorky nesúhlasiť. Nevidíme najmenší dôvod polemizovať, nieto ešte 

pochybovať o opodstatnenosti kategorického zákazu nekalej súťaže vyjadreného druhou 

vetou § 44 odst. 1 ObchZ v súvislosti s nemožnosťou uplatniť niektorý zo sankčných 

prostriedkov podľa § 53 a nasl. ObchZ v prípade jeho absencie v zákone, nakoľko ak by 

predmetný kategorický zákaz nekalej súťaže v zákone absentoval, sankčné prostriedky 

by boli zbytočné.  

3 KONANIE V  HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽI ALEBO 

V HOSPODÁRSKOM STYKU 

3.1  Všeobecne ku konaniu v hospodárskej súťaži alebo v hospodárskom styku 

Konanie v hospodárskej súťaži alebo v hospodárskom styku predstavuje prvú 

podmienku generálnej klauzuly nekalej súťaže podľa § 44 odst. 1 ObchZ. Táto musí byť 

spolu s ďalšími dvomi podmienkami, t. j. rozpor konania s dobrými mravmi súťaže 

a jeho spôsobilosť privodiť ujmu subjektom nekalej súťaže, naplnená, aby 

                                                
65 MUNKOVÁ, Jindřiška. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 1996. s. 35. 
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v konkrétnom prípade išlo o konanie nekalosúťažné. Akékoľvek nepoctivé alebo 

nemravné konanie teda nie je možné automaticky kvalifikovať ako nekalosúťažné.  

Pojmy hospodárska súťaž a hospodársky styk nie sú v obchodnom zákonníku 

nikde definované alebo bližšie charakterizované. Interpretácia obsahu týchto pojmov 

preto môže so sebou priniesť mnohé otázky a úlohou právnej teórie a  súdov je, aby 

ponúkli definície uvedených výrazov pre potreby praxe. Myslíme si však, že aj 

v prípade týchto pojmov prvej podmienky generálnej klauzuly platí rovnaký názor na 

prípadnú legálnu definíciu spomenutých výrazov, ako v prípade iných pojmov, napr. 

dobrých mravov súťaže. Obdobný názor vyjadril vo svojom odbornom článku aj Luděk 

Lisse, podľa ktorého „lze důvodně předpokládat, že legální definice jednání 

v hospodářské soutěži, pokud by existovala, by při technologickém vývoji posledních 

několika let stěží stačila kopírovat nebo alespoň sledovat hospodářský vývoj a vývoj 

hospodářské soutěže, trhu a dalších mikroekonomických veličin.“
66

 

V prípade prvej podmienky generálnej klauzuly, ktorej sa venujeme v tejto 

kapitole,  ide o vyjadrenie objektívneho stavu, súd teda zavinenie nezisťuje. Podobne, 

ako i otázka rozporu konania s dobrými mravmi súťaže, aj skutočnosť, či ide o konanie 

v hospodárskej súťaži (resp. hospodárskom styku) alebo nie, je otázkou právnou. 

Rozhoduje teda o nej výlučne súd, a to ad hoc v konkrétnom prípade. „Pro zkoumání 

první podmínky generální klauzule nekalé soutěže – „jednání v hospodářské soutěži“, 

není nutné vyžadovat zpracování znaleckých posudků (znalec se vyjadřuje pouze 

k otázkám skutkovým, nikoliv k otázkám právním). Vyřešení otázky znalcem,(...) 

nemůže být současně odpovědí na otázku, zda jednání (...) je jednáním v hospodářské 

soutěži, anebo jednáním jiným.“
67

 

3.2  Konanie v hospodárskej súťaži 

Domnievame sa, že pri analyzovaní a objasňovaní prvej podmienky generálnej 

klauzuly je potrebné upriamiť pozornosť na právnu teóriu a celkom prirodzene i súdnu 

                                                
66 LISSE, Luděk. Některé aspekty generální klauzule nekalé soutěže. Obchodní právo, 2007, č. 9, s. 5. 

67
 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 23 Cdo 4941/2008 zo dňa 26.03.2009. 
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judikatúru. Aby sme v rámci prvej podmienky generálnej klauzuly mohli hovoriť 

o hospodárskej súťaži, musia byť splnené určité predpoklady. 

 V prvom rade musí ísť o súťaž, a to o súťaž hospodársku, cieľom ktorej je najmä 

dosiahnutie určitého hospodárskeho prospechu. „Nejširší pojetí, k němuž vede § 41 

obch. zák., dovoluje pod pojem „jednání v hospodářské soutěži“ zahrnout i jednání, 

která nejsou zaměřena na dosažení zisku (hospodářský prospěch nemusí spočívat jen 

v zisku, může jim být i odstranění konkurenta formou cenového podbízení, teda ve 

skutečnosti vykázání účetní ztráty), jestliže lze z okolností případu usoudit, že mezi 

účastníky jde o soutěžní vztah.“
68

 Napriek uvedenému názoru sa však domnievame, že 

väčšina konaní je zameraná práve na dosiahnutie vlastného zisku súťažiteľov, príp. 

zisku tretích osôb. Obmedzením súťaže výlučne na súťaž hospodársku boli vylúčené iné 

druhy súťaže alebo súťažného zápasenia, teda napr. politická súťaž medzi politickými 

stranami, príp. politikmi medzi sebou a iné. 

Druhým predpokladom, aby bolo možné hovoriť o konaní v hospodárskej súťaži 

je existencia súťažného vzťahu. „Pre naplnenie pojmových znakov nekalosúťažného 

konania je nevyhnutné, aby medzi rôznymi súťažiteľmi bol aj vzájomný súťažný 

vzťah.“
69

 Pokiaľ ide o povahu súťažného vzťahu je potrebné si uvedomiť, že nejde 

o vzťah právny, ale faktický, ktorý je však právne relevantný. Vo vzťahu k pojmu 

súťažný vzťah je možné diskutovať a ponúkať odpovede na viaceré otázky, ktoré sa 

v súvislosti so súťažným vzťahom medzi súťažiteľmi ponúkajú.   

Prvou, a podľa nás základnou otázkou vo vzťahu k súťažnému vzťahu je, medzi 

kým súťažný vzťah vzniká, a teda kto vstupuje do takéhoto vzťahu. Súdna judikatúra sa 

v prípade objasnenia pojmu súťažný vzťah jednoznačne prikláňa k veľmi extenzívnemu 

výkladu, a to v nadväznosti na pojem súťažiteľ.
70

 Široký výklad uvedeného pojmu zo 

strany súdov je pomerne logický, nakoľko sa ním za účelom ochrany trhu a slobody 

súťaže sleduje potreba obsiahnutia čo najväčšieho množstva subjektov ako súťažiteľov. 

V prvom rade je teda potrebné odpovedať na otázku, medzi kým konkrétne 

súťažný vzťah vzniká. Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku sp. zn. 1 Obdo V 19/2007 

                                                
68 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 23 Cdo 2343/2009 zo dňa 20.09.2010. 

69 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Obdo V 19/2007 zo dňa 20.02.2008. 

70 Pojmu súťažiteľ sa podrobnejšie venujeme v piatej kapitole; pozri s. 95 a nasl. 
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zo dňa 20. februára 2008 vyjadril názor, podľa ktorého „pre naplnenie pojmových 

znakov nekalosúťažného konania je nevyhnutné, aby medzi rôznymi súťažiteľmi bol aj 

vzájomný súťažný vzťah.“
71

 Z citovanej právnej vety môžeme vyvodiť záver, že  

súťažný vzťah vzniká a existuje medzi súťažiteľmi – účastníkmi súťaže. „Do súťažného 

vzťahu teda môžu vstupovať nielen podnikatelia (právnické osoby, či fyzické osoby 

s oprávnením na výkon podnikania podľa osobitného predpisu), ale aj ďalšie subjekty, 

ako napríklad akcionári, fyzické osoby vykonávajúce slobodné povolania (umelci 

a pod.), ale i spotrebitelia, a to jednak vo vzťahu k jednotlivým súťažiteľom, a jednak 

vo vzájomnom vzťahu konkurenčného zápolenia na strane dopytu.“
72

 Navyše, už 

samotný pojem vzťah predpokladá, že jeho účastníkmi sú najmenej dva subjekty. 

Uvedené potvrdil vo svojom judikáte i Najvyšší súd SR: „Konanie v hospodárskej 

súťaži predpokladá existenciu najmenej dvoch súperiacich subjektov.“
73

 Vznik 

súťažného vzťahu je teda podmienený existenciou najmenej dvoch súťažiacich 

subjektov. Pokiaľ by sa určité konanie posudzovalo výlučne podľa § 44 odst. 1 ObchZ, 

teda iba podľa  generálnej klauzuly, nie je pre výklad súťažného vzťahu podmienkou aj 

aby medzi súťažiteľmi bol reálny vzťah konkurencie. Avšak v prípade, ak by sa určité 

konanie malo subsumovať a posudzovať podľa niektorej alebo niektorých zo 

špeciálnych skutkových podstát nekalej súťaže podľa § 45 až 52 ObchZ, vyžaduje sa 

medzi subjektmi súťaže užší konkurenčný vzťah.
74

 

V súvislosti s vyššie uvedenými závermi by sme dali radi do pozornosti 

uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Odo 1464/2006 zo dňa 15. januára 2007, 

v ktorom sa súd vyjadril k možnosti existencie tretej osoby ako osoby nekalosúťažne 

konajúcej. „Nekalosoutěžne jednajícím nemusí být pouze ten, kdo se sám hospodářské 

soutěže v daném oboru bezprostředně účastní, ale může jím být i třetí osoba, která svým 

jednáním do této soutěže nekalosoutěžne zasáhne. Je ovšem přitom třeba dovodit 

konkrétní zájem nekalosoutěžně jednajícího na úspěchu jednoho soutěžitele na úkor 

druhého, tj. na výsledku soutěže dvou soutěžitelů.“
75

 Súd teda vymedzil, že 

                                                
71 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Obdo V 19/2007 zo dňa 20.02.2008.  

72 ŠKREKO, Anton. Právo proti nekalej súťaži na Slovensku a súčasný stav harmonizácie. Justičná revue. 

2006, č. 6 – 7, s. 964 – 965.   

73 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obo 194/2007 zo dňa 21.10.2008. 

74 Pozri: Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 5 Tdo 102/2006 zo dňa 15.02.1006. 

75 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Odo 1464/2006 zo dňa 15.01.2007. 
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nekalosúťažne môže konať aj iný, tretí subjekt mimo súťažného vzťahu. V tomto 

prípade môžeme hovoriť o tzv. rušiteľovi súťaže, pričom jeho konanie sleduje záujem 

na úspechu jedného alebo viacerých zo súťažiteľov. V prípadnom posudzovaní konania 

takéhoto rušiteľa je potrebné jasne a bez najmenších pochybností preukázať jeho 

záujem na úspechu, resp. poškodení účastníka alebo viacerých účastníkov súťaže, teda 

súťažiteľov. Uvedený subjekt sa nachádza mimo priameho súťažného vzťahu, avšak má 

vplyv na súťaž alebo na jej účastníkov. Teória považuje takúto tretiu osobu za tzv. 

súťažiteľa
76

 v širšom slova zmysle, ktorý napomáha niektorému z priamych 

konkurentov v súťaži k dosiahnutiu zisku alebo k získaniu určitého postavenia na trhu. 

Takýto pohľad na uvedený tretí subjekt považujeme za správny a stotožňujeme sa 

s ním. Napriek tomu, že táto osoba nie je priamym súťažiteľom na trhu, nebáli by sme 

sa ho do tejto pozície aj postaviť a považovať ho za súčasť súťažného vzťahu, podobne 

akými sú samotní súťažitelia. Je podľa nášho názoru irelevantné, že sa tento subjekt 

nachádza mimo súťaže a nie je jej priamym účastníkom. Podľa nás môže jeho vplyv na 

vývoj danej súťaže a daného súťažného vzťahu byť mimo neho častokrát väčší, pričom 

nie je isté, že takýto rušiteľ vždy sleduje len úspech druhého súťažiteľa, a nie (cez 

úspech druhého súťažiteľa) aj úspech svoj, prípadne prípravu určitej pozície na trhu, 

ktorá by mu neskôr mohla priniesť už ako súťažiteľovi výhodu, ktorú by inak nemal. 

Keď hovoríme o súťažiteľoch v súťažnom vzťahu, je potrebné podľa nášho 

názoru odpovedať tiež na otázku, či je vznik súťažného vzťahu podmienený 

poskytovaním rovnakých, resp. aspoň približne rovnakých tovarov a služieb. Aj na túto 

otázku dáva teória i súdy jednoznačnú odpoveď, ktorá súvisí už s vyššie spomenutou 

všeobecnou tendenciou vykladať pojem súťažný vzťah pomerne extenzívne. „Soutěžní 

vztah je třeba vykládat v návaznosti na pojem soutěžitele z hlediska účelu ochrany proti 

nekalé soutěži velmi široce, kdy ve vztahu soutěžitelů nejsou jen přímí soutěžitelé, ale 

vůbec všechny subjekty, které působí v podobných nebo navzájem substituovatelných 

oborech nebo hospodářských činnostech. Mimoto jako přímí soutěžitelé nevystupují 

vůči sobě navzájem jen ti, kteří působí ve shodném nebo příbuzném odvětví, ale také ti, 

kteří nabízejí výrobky či služby navzájem zaměnitelné.“
77

 Kým v uvedenom uznesení 

hovorí Najvyšší súd ČR o subjektoch pôsobiacich v podobných alebo navzájom 

                                                
76 Viac k súťažiteľovi pozri s. 95 a nasl. 

77 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Odo 1642/2005 zo dňa 18.01.2006. 
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substituovateľných oboroch alebo činnostiach, Mestský súd v Prahe a najmä Vrchný 

súd v Prahe ešte ďalej rozšírili subjekty, resp. súťažiteľov, ktorí sa môžu so svojimi 

ponúkanými výrobkami a službami stretnúť na trhu v súťažnom vzťahu. Mestský súd 

v Prahe v tejto súvislosti judikoval, že „soutěžní vztah existuje i mezi soutěžiteli 

z rozdílných nesubstituovatelných oblastí“
78

 a Vrchný súd v Prahe je názoru, že „i 

soutěžitelé, kteří na trhu nabízejí výrobky či služby navzájem nesrovnatelné, se mohou 

v hospodářské soutěži střetnout.“
79

 Istú formu zastupiteľnosti však výrobkov a služieb 

však vo svojom uznesení uviedol Najvyšší súd SR: „V súťažnom vzťahu môžu byť nie 

len obchodníci (podnikatelia) s rovnakými či podobnými výrobkami alebo službami, ale 

tiež s výrobkami a službami veľmi rozdielnymi, pokiaľ však medzi nimi existujú určité 

substitučné možnosti.“
80

  

Obdobne na otázku substituovateľnosti výrobkov či služieb odpovedala aj 

predvojnová československá judikatúra. Ako príklad uvedieme rozhodnutie sp. zn.      

Rv I 95/31 v ktorom Najvyšší súd ČSR uviedol: „Pojem soutěže (§ 46 z. p. n. s.) není 

vyloučen tím, že nejde o totéž zboží nebo o týž jeho druh, ani tím, že nejde o zboží 

podobného druhu, jen když osoby přicházející v úvahu jako soutěžitelé jsou činné ve 

stejném nebo podobném hospodářském oboru. Podobnost hospodářského oboru má 

svou hranici v možnosti záměny podniku nebo zboží v očích průměrného zákazníka.“
81

   

Z uvedených citácií vyplýva jednoznačná tendencia vykladať pojem súťažný 

vzťah v nadväznosť na pojem súťažiteľ veľmi široko. V tejto súvislosti vyvstáva otázka, 

či je súťažný vzťah obmedzený len na dva alebo viac výslovne podnikateľských 

subjektov alebo môže byť súťažiteľom i nepodnikateľ. Vrchný súd v Prahe v tejto 

súvislosti rozšíril pojem vzťahu medzi súťažiteľmi aj na iné subjekty než len 

podnikateľov. Podľa judikatúry súťažný vzťah existuje napr. už aj medzi fyzickými 

osobami, ktoré pripravujú založenie nového podnikateľského subjektu na jednej strane 

a už existujúcim subjektom, ktorému bude nová spoločnosť konkurovať na strane 

                                                
78 Rozsudok Mestského súdu v Prahe, sp. zn. Nc 1072/2001 zo dňa 12.04.2001. 

79 Rozsudok Vrchného súdu v Prahe sp. zn. 3 Cmo 46/2000 zo dňa 23.04.2001. 

80 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obo 84/2007 zo dňa 30.10.2008.  

81 V uvedenom judikáte Najvyšší súd ČSR ďalej uvádza konkrétny príklad z uvedeného rozhodnutia: 

„Nejde o podobné, nýbrž o zcela různé obory hospodářského podnikání, vyrábí-li jedna firma 

mentholovou francovku, druhá firma mléčný margarín a jedlé tuky, třeba že to i ono podnikání spadá 

v obor průmyslu chemického.“ Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. Rv I 95/31 zo dňa 17.06.1932. 
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druhej. „Soutěžní vztah bude dán i při jednání soutěžitele vůči jinému, který se sice 

určitou obchodní činnosti nezabývá, avšak s ohledem ke všem okolnostem lze výkon 

takové činnosti předpokládat.“
82

 Podľa citovanej časti judikátu tak súťažný vzťah môže 

vzniknúť už pred samotnou súťažou, keď je jasné, že pripravovaný nový podnikateľský 

subjekt bude vykonávať činnosti, ktorými bude konkurovať subjektu už existujúcemu.  

Z vyššie uvedených právnych názorov teda vyplýva jednoznačne široký záber 

pojmu súťažný vzťah, ktorý je viazaný na najmenej dvoch obvykle súťažiteľov so 

súťažným zámerom, pričom títo nemusia ponúkať výrobky alebo služby rovnaké alebo  

navzájom zrovnateľné, ale súťažný vzťah medzi nimi vznikne aj v prípade tovaru 

nezrovnateľného.  

Ako bolo spomenuté vyššie, súťažitelia musia mať súťažný zámer (účel). Práve 

ten je ďalším predpokladom konania v hospodárskej súťaži.  

 V prvom rade je potrebné upozorniť na skutočnosť, že tak, ako nie je možné 

stotožňovať dobré mravy súťaže s dobrými mravmi všeobecne, je potrebné striktne 

diferencovať aj súťažný zámer od súťažného úmyslu. Aj napriek tomu, že pojmy zámer 

a úmysel sú navzájom len svoje synonymá, súdna judikatúra nás presviedča o potrebe 

tieto pojmy rozlišovať, minimálne v prostredí práva nekalej súťaže. „Pojem soutěžní 

záměr nelze ztotožňovat s úmyslem; soutěžní záměr existuje tehdy, když určitým 

jednáním jsou objektivně sledovány soutěžní, konkurenční cíle (na rozdíl od možných 

cílů jiných, např. vzdělávacích apod.).“
83

 JUDr. Anton Škreko, PhD. hovorí v súvislosti 

so súťažným zámerom, že tento „predstavuje objektívne sledovanie určitého súťažného 

cieľa, ktorý sa napĺňa v konkurenčnom zápolení.“
84

 Znamená to, že v prípade súťažného 

zámeru je rozhodujúca existencia konkrétnych cieľov súťažiteľov v hospodárskej 

súťaži. Aby sme teda mohli hovoriť o konaní v hospodárskej súťaži, je potrebný 

súťažný vzťah najmenej medzi dvomi súťažiacimi, pričom existencia ich súťažného 

zámeru musí byť nespochybniteľná. 

                                                
82 Pozri: Rozsudok Vrchného súdu v Prahe sp. zn. 3 Cmo 36/1992 zo dňa 11.09.1992. 

83
 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 23 Cdo 4941/2008 zo dňa 26.03.2009.  

84 ŠKREKO, Anton. Význam „generálnej klauzuly“ v práve proti nekalej súťaži. Justičná revue, 2006, č. 

8-9, s. 1196. 
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3.3  Konanie v hospodárskom styku 

Ako sme už skôr uviedli, pojem hospodársky styk bol do znenia generálnej 

klauzuly v § 44 odst. 1 ObchZ doplnený pri novele tohto predpisu, ktorá bola vykonaná 

zákonom č. 152/2010 Sb. s účinnosťou od 1. júla 2010. Uvedený pojem nie je nikde 

v znení českého obchodného zákonníka definovaný
85

 napriek tomu, že je súčasťou 

znenia napr. skutkovej podstaty klamavej reklamy alebo skutkovej podstaty klamavého 

označenia tovaru a služieb. V znení generálnej klauzuly v Obchodnom zákonníku 

Slovenskej republiky sa tento pojem nevyskytuje.  

Uvedený pojem obsahovala generálna klauzula zákona č. 111/1927 Sb. z. a n. 

o ochraně proti nekalé soutěži, ktorú predstavovalo ustanovenie § 1 uvedeného 

právneho predpisu. Samotný zákon v žiadnom z nasledujúcich ustanovení neponúkal 

bližšie objasnenie tohto pojmu. V dôvodovej správe je však tento výraz 

charakterizovaný ako „soubor právních nebo faktických skutečností, které se vytvářejí 

činnostmi lidskými, nesoucími se ke směně jakýchkoli hospodářsky ocenitelných statků 

nebo výkonů.“
86

 Išlo podľa nás o pomerne extenzívne chápanie uvedeného pojmu, 

pričom, ako neskôr uvádza dôvodová správa, pojem hospodársky styk je pojmom širším 

než pojem obchodný styk, ktorý sa vyskytoval v inom ustanovení prvorepublikového 

zákona.  

Výraz hospodársky styk je i pojmom širším než pojem hospodárska súťaž, 

nakoľko jeho použitím badať snahu o to, aby bola posilnená funkcia práva nekalej 

súťaže vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa, a to tak v čase keď tento robí rozhodnutie 

o nákupe, ale i v ďalšej dobe, ktorá po tomto rozhodnutí nasleduje.
87

  

 

                                                
85 Michal Pospíšil uvádza vo svojom odbornom článku výklad pojmu hospodársky styk z pohľadu 

nemeckého práva nekelej súťaže, ktoré pod uvedeným výrazom rozumie „jakoukoliv činnost, která slouží 

k podpoře obchodních zájmů, ať už vlastních nebo cizích. Zahrnuje jakoukoliv činnost, která má 

výdělečnou povahu spojenou s hospodářskou činností (s podnikáním). Nesmí ale mít účinek jen dovnitř 
podniku; takové jednání nepodléhá postihu nekalosoutěžním právem.“ In POSPÍŠIL, Michal. Generální 

klauzule nekalé soutěže. Obchodní právo, 2011, č. 10, s. 5. 

86
 Z dôvodovej správy k zákonu č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži. Dostupné 

z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0255_01.htm>  

87 Pozri: Petr HAJN, Petr. Zjevné i méně zřejmé změny v českém právu proti nekalé soutěži. 

Obchodněprávní revue. 2011, roč. 3, č. 7, s. 193. 
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4        ROZPOR KONANIA S DOBRÝMI MRAVMI SÚŤAŽE 

4.1      Všeobecne k rozporu konania s dobrými mravmi súťaže 

Pojem dobré mravy súťaže obsiahnutý v generálnej klauzule nekalej súťaže, nie 

je v právnych poriadkoch Českej republiky a Slovenskej republiky pojmom novým, 

nakoľko ich súčasťou je už od prijatia zákona č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti 

nekalé soutěži, kde sa s ním ako obligatórnym znakom generálnej klauzuly nekalej 

súťaže stretávame po prvýkrát. Tvorcovia tohto zákona sa pri jeho príprave inšpirovali 

najmä vtedajším rakúskym či maďarským zákonom o nekalej súťaži, ktoré používali vo 

svojich generálnych klauzulách napr. pojem dobré mravy alebo obchodná česť. 

 Rozpor konania súťažiteľa v hospodárskej súťaži alebo hospodárskom styku 

s dobrými mravmi súťaže, predstavuje druhý pojmový znak a podmienku generálnej 

klauzuly nekalej súťaže. Je teda nevyhnutnou podmienkou pre to, aby sa na konkrétne 

posudzovaný prípad mohlo aplikovať ustanovenie § 44 odst. 1 ObchZ, prípadne 

následne aj niektorá zo zvláštnych skutkových podstát nekalej súťaže upravených 

v ustanoveniach § 45 až 52 ObchZ. 

 Ako vo svojej práci, týkajúcej sa dobrých mravov v slovenskom súkromnom 

práve, konštatuje doc. JUDr. Vlasta Čečotová, CSc., sú práve dobré mravy súťaže 

„ústredným pojmom ochrany proti nekalej súťaži“.
88

 S týmto názorom možno súhlasiť, 

nakoľko už samotný pojem nekalá súťaž predpokladá v konaní súťažiteľa či súťažiteľov 

v hospodárskej súťaži alebo hospodárskom styku prítomnosť istého prvku, ktorý nie je 

spravodlivý, morálny ani čestný, ale práve naopak, akejkoľvek morálnosti a čestnosti sa 

prieči. Môžeme tak konštatovať, že zavedením pojmu dobré mravy súťaže do slovenskej 

a českej právnej úpravy nekalej súťaže, sa do legislatívny dostal aj určitý etický prvok. 

Ako ďalej k dobrým mravom súťaže uvádza doc. Čečotová, predmetné ustanovenie 

zákona „má na mysli čistotu, obvyklosť súťažných postupov a ďalej, že rozpor 

s dobrými mravmi súťaže spočíva v porušení takým konaním, ktoré je objektívne 

spôsobilé skresliť spoločenskú funkciu hospodárskej súťaže, a tým zoslabiť alebo 

celkom vylúčiť pozitívne účinky hospodárskej súťaže, prípadne ich zmeniť na negatívne 

(...).“ Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSr. k inštitútu dobrých mravov súťaže dopĺňa: 

                                                
88 ČEČOTOVÁ, Vlasta. Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve. 1. vyd. Bratislava : EPOS, 2005. 

s. 110. 
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„Jako kritérium protiprávnosti jednání zde používame rozpor s normami, které 

nevznikají jako normy právní a které ani nejsou normami psanými, vyvíjejí se živelně 

v praxi a právní povahy nabývají právě na základě toho, že při jejich porušení zákon 

výslovně přiznává právní sankci.“
89

  

V nasledujúcich častiach tejto kapitoly sa budeme venovať pojmu dobré mravy 

súťaže bližšie, a to napr. z pohľadu prvorepublikového zákona o ochraně proti nekalé 

soutěži a s ním súvisiacej predvojnovej judikatúry, ako i z pohľadu súčasného nazerania 

doktrín i judikatúry na tento neurčitý právny pojem. 

4.2   Charakteristika dobrých mravov súťaže 

Tak, ako žiaden zákon nedefinuje všeobecný pojem dobrých mravov, ani 

v prípade dobrých mravov súťaže Obchodné zákonníky Českej republiky ani Slovenskej 

republiky a ani žiaden iný právny predpis neobsahuje vo svojich ustanoveniach ich 

charakteristiku či bližšie vymedzenie tohto pojmu. Je tomu tak i napriek faktu, že dobré 

mravy súťaže sú pre oblasť hospodárskej súťaže a v hospodárskom styku všeobecne 

záväzné. Ide o výraz pomerne vágny a neurčitý. Z legislatívneho hľadiska sa pri 

príprave zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov radí vyhnúť sa 

používaniu neurčitých pojmov. Pôvodne dobre mienený zámer zákonodarcu tak môže 

v aplikačnej praxi spôsobovať množstvo interpretačných problémov a otázok, najmä 

v súvislosti s obsahom neurčitého pojmu, prípadne s vymedzením, na aký široký okruh 

subjektov či prípadov je možné ho aplikovať. So vzniknutou situáciou sa potom musí 

vyrovnať prax alebo samotný zákonodarca. V tom lepšom prípade sú to súdy, ktoré 

výkladom zákona príp. svojimi definíciami v judikatúre zaujmú určitý právny názor, 

v horšom prípade pristúpi zákonodarca k rýchlej novelizácii právneho predpisu, 

napríklad aj formou tzv. prílepku k inému novelizovanému normatívnemu právnemu 

aktu (ktorý s novelizovaným právnym predpisom ani vecne nesúvisí), pričom aj takáto 

rýchla novela sa v praxi často míňa účinkom.   

Bez najmenších pochybností však môžeme vyjadriť názor, že abstraktnosť 

právneho pojmu, ktorá spôsobuje v mnohých prípadoch vyššie popísaný problém, 

                                                
89 PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku. 1.část § 1-55. 3. aktualizované a doplněné 

vydání. 3. vyd. Praha : Linde Praha, a.s., 2003. s. 421. 
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predstavuje v aplikačnej praxi pre abstraktný právny inštitút,
90

 akým sú dobré mravy 

súťaže, jednoznačnú výhodu. Domnievame sa, že absencia kogentnej legálnej definície 

v príslušných právnych predpisoch, a to i napriek rôznym interpretačným problémom 

tohto pojmu, ktoré sa môžu v praxi objaviť, predstavuje v tomto prípade lepšie, a pre 

právnu teóriu a najmä justičnú prax prijateľnejšie riešenie, než keby sa zákonodarca 

o tvorbu vymedzenie dobrých mravov súťaže vôbec pokúšal,
91

 či už legálnou 

definíciou, príp. doplnenou aj výpočtom konaní, ktoré sa priečia dobrým mravom 

súťaže. S určitosťou je možné povedať, že i napriek akémukoľvek vynaloženému úsiliu, 

by nedokázal obsiahnuť a taxatívne uviesť všetky druhy nekalosúťažného konania, 

ktoré by pod pojem dobré mravy súťaže mohli patriť.
92

 Bolo by tomu tak aj kvôli 

skutočnosti, že nejde o pojem statický. Dobré mravy súťaže môžeme bez najmenších 

pochybností označiť za pojem dynamický z hľadiska vývoja spoločnosti a ovplyvnený 

veličinou času. Prípadná existencia takéhoto vymedzenia dobrých mravov súťaže by 

spôsobila zúženie vecnej pôsobnosti predmetného ustanovenia zákona. Vznikla by tak 

v práve paradoxná a nežiaduca situácia, kedy by sa protisúťažné konanie, ktoré by však 

nebolo v takejto definícii obsiahnuté, stalo de iure konaním legálnym, a to nie len pre 

jeho absenciu v zákonnej definícii dobrých mravov súťaže, ale najmä v spojení 

s ustanovením čl. 2 odst. 4 Ústavy Českej republiky,
93

 resp. čl. 2 ods. 3 Ústavy 

                                                
90 Označenie abstraktný právny inštitút použil pre dobré mravy súťaže vo svojom článku JUDr. Jozef 

Vozár, CSc., vedúci vedecký pracovník Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave In 

VOZÁR, Jozef. Generálna klauzula nekalej súťaže. Právny obzor, 1999, č. 4, s. 217. 

91 Martin Kulhánek v súvislosti s absenciou legálnej definície pojmu dobré mravy súťaže s nadhľadom 

dodáva: „Koneckonců mezi právníky se říká, že každá definice v zákoně přináší více problémů, než jich 

řeší.“ In KULHÁNEK, Martin. Reklama a dobré mravy soutěže. Obchodní právo, 1998, č. 1, s. 12. 

92 Obdobný názor vyjadril v rozprave k vládnemu návrhu zákona proti nekalej súťaži (tlač 255) aj 

poslanec Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia republiky Československej za 

Československou národní demokracii Dr. František Samek (poslanec v rokoch 1924 – 1929). Ten na       

89. schôdzi Poslaneckej snemovne dňa 24. júna 1927 vo verejnej rozprave vyhlásil: „V §u 1 máme 
všeobecnou generální klausuli, jak někdo v hospodářském styku, který dělá za účelem soutěže, ocitne se 

v rozporu s dobrými mravy. Čo jsou to dobré mravy? Mám za to, kdybychom všichni, jak zde sedíme 

a všichni občané republiky měli odpověděti na tuto otázku, nikdy nedáme tuto definici dohromady. 

Takového kodexu, který obsahuje jenom to, co jsou dobré mravy, nemáme a nebudeme nikdy míti.“ 

(stenoprotokol schôdze Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia republiky Československej zo 

dňa 24. júna 1927); Dostupné z WWW: 

 <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/089schuz/s089007.htm>  

93 Podľa čl. 2 odst. 4 ústavného zákona č. 1/1993 Sb. Ústava Českej republiky v znení neskorších 

ústavných zákonov: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, 

co zákon neukládá.“ 
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Slovenskej republiky.
94

 Taktiež by sa mohlo stať, že plynutím času a vývojom 

spoločnosti a jej vnímania rôznych javov a situácií, by sa určité konania stali konaniami 

v rozpore s dobrými mravmi súťaže, avšak v dôsledku ich absencie v zákonnom 

vymedzení konaní proti dobrým mravom súťaže by boli konaniami de lege 

aprobovanými, a teda po právnej stránke nepostihnuteľnými. Zákonodarca by tak musel 

pristúpiť k novelizácii predmetného ustanovenia, čo síce nie je nijak zakázané alebo 

nezvyčajné, avšak je otázne, či by takto nemusel urobiť viackrát v pomerne krátkom 

časovom úseku. Je preto úlohou najmä nezávislých súdov ako orgánov výkladu práva 

a jeho dotvárania, aby vo svojej judikatúre pristúpili a priebežne pristupovali 

k interpretácii tohto pojmu v kontexte jeho vývoja a vývoja celej spoločnosti. 

S ohľadom na charakter práva proti nekalej súťaži ako práva sudcovského, sa to od nich 

výslovne očakáva. 

Obchodní zákoník, ani žiadne iné právne predpisy teda legálnu definíciu pojmu 

dobré mravy súťaže, prípadne taxatívne či demonštratívne výpočty takéhoto konania 

neobsahujú. O charakterizovanie a akési priblíženie podstaty a obsahu tohto inštitútu sa 

však už od prijatia prvorepublikového zákona proti nekalej súťaži pokúšali renomovaní 

právnici vo svojich vedeckých článkoch a publikáciách, ako i samotné súdy vo svojej 

judikatúre. Napriek skutočnosti, že tieto pokusy definovať dobré mravy súťaže 

pomáhajú pochopiť obsah tohto pojmu, je potrebné dodať, že ani v prípade doktrín a ani 

v prípade judikatúry nejde, a ani nemôže ísť o definície vyčerpávajúce a pre potreby 

teórie i praxe plne postačujúce.   

Ako už bolo vyššie uvedené, pojem dobré mravy súťaže bol do právneho 

poriadku Československej republiky, a tým následne i do právnych poriadkov 

samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky, vôbec po prvýkrát zavedený 

zákonom č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži, ktorý bol ako vládny 

návrh zákona prijatý dňa 15. júla 1927 a účinnosť nadobudol dňa 28. januára 1928. 

Generálnu klauzulu nekalej súťaže predstavoval § 1, ktorý mal nadpis Jednání proti 

dobrým mravům soutěže vůbec. Predmetné ustanovenie hovorí o dobrých mravoch 

                                                
94 Podľa čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov: 

„Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon 

neukladá.“ 
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súťaže, pričom tento pojem už ďalej necharakterizuje, ani ho nijak nespresňuje, a to ani 

v iných častiach zákona.  

Uvedeným pojmom, objasnením jeho obsahu a odlíšením od všeobecných 

dobrých mravov, sa pokúšali už autori prvorepublikového zákona o ochraně proti 

nekalé soutěži z roku 1927, a to v dôvodovej správe k § 1. Ako konštatovali 

predkladatelia návrhu zákona, podmienkou nekalosúťažného konania je okrem iného 

konanie v rozpore s dobrými mravmi súťaže. „Soutěží rozumí se tu spoluzávodění 

o odbyt zboží neb výkonů. Spoluzávodění to ovládáno je jistými mravními zásadami 

(dobrými mravy), které zachovávají nebo mají zachovávati všichni ti, kdož mají na 

tomto spoluzávodění účast. Nejde tu snad jen o mravní pravidla té které výdělečné 

činnosti, nýbrž o povšechné zásady regulující hospodářskou činnost vůbec 

a odpovídající tudíž mravnímu nazírání a představám o slušnosti osob na této činnosti 

zúčastněných, správně a spravedlivě myslících.“
95

 Dovolíme si povedať, že vzhľadom 

na skutočnosť, že táto definícia bola vytvorená pred takmer deväťdesiatimi rokmi a od 

toho času prešla spoločnosť, ako i hospodárska súťaž dynamickým vývojom a zmenou, 

ide o definíciu mimoriadne výstižnú a nadčasovú. Najmä jej druhá časť zmieňujúca 

mravné zásady (dobré mravy) ako isté princípy, ktorými je vedená a ovládaná súťaž, 

správne podľa nás hovorí o mravnom nazeraní a o predstavách, ktorými sa táto súťaž 

má riadiť a o slušnosti a spravodlivosti zúčastnených subjektov. Tvorcovia zákona teda 

pristúpili k charakterizovaniu dobrých mravov súťaže cez prizmu toho, ako a čím by sa 

dobré mravy súťaže, resp. ich zachovanie a rešpektovanie v hospodárskej súťaži, mali 

prejavovať, teda najmä v správaní a činnosti samotných súťažiteľov, ktorí by mali mať 

záujem na tom, aby aj súťažné správanie ostatných súťažiteľov, a teda ich konkurentov, 

bolo čestné a nenarúšalo tak prirodzene sa vyvíjajúce a fungujúce súťažné prostredie. 

Ďalší tvorca prvorepublikového zákona, Karel Skála, vysvetlil a objasnil pojem 

dobré mravy súťaže vo svojej publikácii venovanej vtedy novoprijatej právnej úprave 

nekalej súťaže. Dobré mravy súťaže tu charakterizuje ako „řadu mravních postulátů, 

které se kladly na účastníky výdělečných činností v zájmu udržení soutěžního pořádku, 

                                                
95

 Z dôvodovej správy k zákonu č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži. Dostupné 

z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0255_01.htm>  
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slušnosti a solidarity soutěžitelské.“
96

 Pod pojmom řada mravních postulátů tu mal 

Karel Skála na mysli určité predpoklady, ktoré sa v spoločnosti brali ako pravdivé. Išlo 

o charakterizovanie obsahu dobrých mravov súťaže pomerne široko a domnievame sa, 

že sem mohli patriť napr. mravné názory, zvyklosti, správanie, či tzv. obyčaje. Tieto 

boli zachovávané účastníkmi súťaže ako prirodzené a pravdivé, alebo sa zachovávanie 

týchto mravných predpokladov od súťažiteľov spravodlivo očakávalo v záujme 

zachovania slušnosti a korektnosti súťaže.   

Z obdobia prvej Československej republiky pochádza i definícia dobrých 

mravov súťaže od Rudolfa Buchtelu, Jaroslava Drábeka a Leopold Hamanna. Uvedení 

autori tvrdili, že dobré mravy sú „krížencom mravnosti na jednej strane a obchodných 

obyčajov a obchodných zvyklostí na strane druhej.“
97

 

Ako už bolo niekoľkokrát uvedené, právo proti nekalej súťaž býva označované 

aj ako právo sudcovské, a v tomto význame bolo ponímané už od čias 

prvorepublikového zákona proti nekalej súťaži. V období po jeho prijatí sa veľký 

priestor, pokiaľ ide nie len o jeho aplikáciu v rozhodovaní, ale aj výklad jednotlivých 

ustanovení alebo neurčitých pojmov, prenechával najmä súdom a ich právnym názorom 

obsiahnutým v judikatúre. Najvyšší súd ČSR vo svojom rozhodnutí konštatoval, čo je 

určujúce pre rozhodnutie, čo je v súlade s dobrými mravmi súťaže a čo s dobrými 

mravmi vôbec. „Měřítkem v podstatě budou mravní názory, obyčeje, zvyklosti, usance 

a pod., které zachovávají všichni spravedlivě, poctivě, čestně a svědomitě jednající 

účastníci soutěžního zápasu. Potud jest dbáti zájmů soutěžitelských a zájmů 

zákaznických. Solidarita soutěžitelská nesmí sahati tak daleko, aby znemožňovala 

ochranu spotřebitelů a volnost soutěže. Jsou jednání, jež jsou sice podle zásad obecné 

morálky nezávadná, mohou však býti závadná s přísnějšího hlediska dobrých mravů 

soutěže. Naproti tomu nesmí však ani při obchodním styku ani při soutěži jednání 

a zvyklosti odporovati požadavkům občanské morálky.“
98

 

                                                
96 SKÁLA, K. Nekalá soutěž, její podstata a stíhání podle zákona ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. z. 

a n.. 1. vyd. Praha : Praetor, 1927. s. 62 a násl. In VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama (vybrané 

kapitoly). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 101. 

97 HAMANN, Leopold; DRÁBEK, Jaroslav; BUCHTELA, Rudolf. Soutěžní právo československé. 2. 

vyd. Praha : Linhart, 1938. s. 192 In ČEČOTOVÁ, Vlasta. Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve. 

1. vyd. Bratislava : EPOS, 2005. s. 111. 

98 Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR č. 12403 zo dňa 25.02.1993.  
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 Taktiež po vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky 

pristupuje judikatúra k definovaniu a výkladu neurčitých právnych pojmov obdobne, 

ako sa ich priebežne vo svojich publikáciách snažia objasňovať aj právnici. 

Samozrejme, nie je praxou, že s každým novým rozhodnutím vo veciach nekalej súťaže 

súd obohatí teóriu i prax o nový pohľad na dobré mravy súťaže. Domnievame sa, že 

podobná situácia by nebola ani žiadúca, nakoľko by mohlo byť príliš mnoho možných 

pohľadov na uvedený neurčitý právny pojem. To by mohlo znamenať jeho extrémne 

široké, možno až zdeformované vnímanie a spôsobiť chaos, i keď nevieme s určitosťou 

povedať, že by tomu tak aj skutočne bolo.    

 „Športovo“ sa k výkladu dobrých mravov súťaže postavili autori publikácie 

o obchodnom práve v Európe, ktorí predmetný neurčitý právny pojem definovali cez 

jeho účel a prirovnali ho k športovým predpisom. „Dobré mravy soutěže mají zajišťovat 

především funkčnost, efektivnost hospodářské soutěže; proto obsahují i některá pravidla 

„technického rázu“. Podobají se tak pravidlům ledního hokeje, v němž sa „pískají“ 

nejen hrubé krosčeky, ale i „přihrávky přes dvě čáry“ či „ofsajdy“ (jde o jednání často 

ani vědomě nesledovaná a někdy ztěží vědomě ovlivnitelná).“
99

 Charakteristiku 

dobrých mravov súťaže uvedením ich zmyslu, resp. cieľa predstavuje nový pohľad pri 

ich definovaní. Zároveň dodávame, že okrem funkčnosti a efektívnosti hospodárskej 

súťaže majú zabezpečovať aj jej spravodlivosť a „zdravé prostredie“ v nej na súťaženie.  

 K definovaniu dobrých mravov súťaže pristúpil vo svojej rozhodovacej praxi aj 

Krajský súd v Brne, ktorý ich definoval vo svojom rozhodnutí sp. zn. 25 Cm 254/2004 

zo dňa 29. októbra 2007. „I když zákon výslovně nedefinuje pojem dobrých mravů 

soutěže, lze pod ním rozumět určité všeobecné (tedy v hospodářské soutěži platné), 

mimoprávní či etické zásady a normy, které jsou kladeny na všechny, kteří se v dané 

hospodářské oblasti projevují – vyvíjí svoji činnosti za účelem dosažení určitého 

prospěchu, které vymezují, co v dané hospodářské oblasti lze považovat za poctivé, 

slušné, sledující vlastní prospěch, avšak nepoškozující jiného.“
100

 Z uvedeného vyplýva, 

že súd dáva dobrým mravom súťaže istý etický rozmer vyjadrený pojmami poctivé a 

slušné. Za pomerne výstižnú považujeme najmä časť citácie uvedenú za pomlčkou. Súd, 

                                                
99 BEJČEK, Josef; HAJN, Petr;  KOTÁSEK, Josef et al. Základy obchodního práva v Evropě. 1. vyd. 

Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2009. s. 178. 

100 Rozhodnutie Krajského súdu v Brne sp. zn. 25 Cm 254/2004 zo dňa 29.10.2007. 
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podľa nášho názoru veľmi správne, na jednej strane pripomína dosiahnutie určitého, vo 

väčšine prípadov vlastného prospechu v hospodárskej súťaži, na strane druhej 

upozorňuje, že aj sledovanie vlastného prospechu a snaha o jeho dosiahnutie, by nemala 

poškodzovať iného. Podľa nášho názoru súd v tomto prípade správne uviedol 

podmienku nepoškodenia iného súťažiteľa. V „zdravej“ hospodárskej súťaži, kde sú aj 

v konaní súťažiteľov zachovávané a rešpektované dobré mravy súťaže, bude vždy 

niekto porazený, avšak tento ešte nemusí byť poškodený. Nakoľko sa týmto dvom 

pojmom niekedy pripisuje rovnaký význam, považujeme za správne, že sa súd v hore 

uvedenej definícii priklonil k použitiu podmienky nepoškodenia iného súťažiteľa.  

 K pojmu dobré mravy súťaže a jeho vnímaniu a výkladu, zaujali právny názor 

pri svojej rozhodovacej činnosti aj súdy Slovenskej republiky. Najvyšší súd SR vo 

svojom uznesení sp. zn. 1 Obo 180/94 zo dňa 29. júla 1994 charakterizoval dobré mravy 

súťaže ako „pravidlá a zvyklosti, ktoré sa dodržiavajú v konkurenčnom prostredí a ktoré 

aj sami súťažitelia považujú za zodpovedajúce podnikateľskej korektnosti.“
101

 Pojem 

podnikateľská korektnosť už súd vo svojom uznesení ďalej bližšie nešpecifikoval. Podľa 

nášho názoru je pod týmto pojmom možné rozumieť správanie sa podnikateľov voči 

sebe navzájom, a to navonok aj výlučne medzi sebou, charakteristické ich vzájomným 

odstupom zodpovedajúcim ich konkurenčnému postaveniu, a zároveň absenciou 

pohnútky pre také konanie, ktoré by druhému podnikateľovi spôsobilo ujmu. 

 Najvyšší súd SR charakterizoval dobré mravy súťaže i prostredníctvom ich 

negatívneho vymedzenia, teda toho, čo za dobré mravy súťaže nie je možné považovať. 

„Ide o tie zásady súťaže, ktoré poctivý podnikateľ, či iný poctivý účastník súťaže 

neprekročí. Z tohto hľadiska dobrých mravov súťaže je však potrebné vylúčiť konanie, 

ktoré je uskutočňované v súťažnom vzťahu a je síce konkurenčným subjektom 

nepohodlné, obmedzuje ich a vytlačuje z trhu, avšak nemožno ho považovať za 

nedovolené a preto ani nekalosúťažné.“
102

 Uvedené vymedzenie považujeme za správne 

a  domnievame sa, že potvrdzuje náš vyššie uvedený názor, teda že v korektnej súťaži 

a v prostredí zdravej konkurencie je vždy nejaký súťažiteľ, príp. viac súťažiteľov 

neúspešných. Pokiaľ sa však konanie úspešnejšieho z nich, ktorým tento získal svoj 

prospech, nepriečilo dobrým mravom súťaže, a to napriek tomu, že neúspešnému 

                                                
101 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Obo 180/94 zo dňa 29.07.1994.  

102 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. Obdo V. 26/98 zo dňa 31.07.1998. 
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súťažiteľovi bolo toto konanie nepohodlné, nemožno ho považovať za konanie 

v rozpore s dobrými mravmi súťaže, a teda za konanie nekalosúťažné. 

Na koniec tejto časti práce, v ktorej sme uviedli charakteristiky pojmu dobré 

mravy súťaže z hľadiska doktríny i judikatúry, chceme uviesť našu definíciu, ako tento 

znak generálnej klauzuly nekalej súťaže definujeme a čo pod ním rozumieme.  

Domnievame sa, že dobré mravy súťaže je možné charakterizovať ako 

v prostredí hospodárskej súťaže prirodzene a absolútne spravodlivé a morálne princípy, 

determinované časom a stupňom vývoja spoločnosti, ktoré sú prirodzene vlastné 

každému spravodlivému jednotlivcovi, a to bez ohľadu na stupeň a úroveň jeho 

rozumového vývoja.  

Uvedená definícia je zložená z nasledujúcich štyroch atribútov, ktoré sú 

obmedzené na prostredie hospodárskej súťaže: 

1. prirodzene a absolútne spravodlivé a morálne princípy – ide o princípy, ktoré 

predstavujú prirodzenú morálku a spravodlivosť; 

2. determinácia časom a stupňom vývoja spoločnosti – nazeranie na tieto princípy, ich 

morálnosť a spravodlivosť môže byť v dôsledku času a vývoja spoločnosti istým 

spôsobom modifikované, avšak s absolútnou istotou, že sa tak niekedy aj stane, to 

nie je možné tvrdiť; 

3. princípy, ktoré sú prirodzene vlastné každému spravodlivému jednotlivcovi – každý 

jednotlivec spoločnosti, ktorý je prirodzene spravodlivý a morálny, má tieto 

princípy v spojení s citom pre prirodzenú spravodlivosť zakorenené hlboko v sebe 

už od narodenia, a ak sa počas jeho života jeho osobnosť, spravodlivosť, morálnosť 

a cit pre ne výrazným spôsobom nezmení, pretrváva zmysel pre prirodzenú 

spravodlivosť a morálnosť až do smrti tohto jednotlivca; 

4. irelevantnosť stupňa a úrovne rozumového vývoja tohto jednotlivca – nezáleží na 

tom, aké má tento jednotlivec vzdelanie alebo iné prvky s tým súvisiace, vždy bude 

tento jednotlivec prirodzene cítiť, že určité konanie nie je spravodlivé alebo 

morálne. 

Bude záležať od každého jednotlivca, či sa s našou definíciou dobrých mravov 

súťaže stotožní alebo vyjadrí nad ňou určité výhrady či dokonca nesúhlas. Každopádne 

je potrebné upozorniť, že tak, ako sa význam a obsah tohto inštitútu nepodarilo doteraz 
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dostatočne vymedziť v judikatúre súdov či vo vedeckých prácach právnikov (čo sa 

vzhľadom na charakter dobrých mravov súťaže od nich nemôže ani spravodlivo 

očakávať), uvedomujeme či, že ani nami podaná definícia nemusí znamenať úplnú 

spokojnosť právnickej obce s takýmto vymedzením dobrých mravov súťaže. Naším 

zámerom bolo obohatiť už existujúci súbor definícií a charakteristík tohto neurčitého 

právneho pojmu o ďalší pohľad na tento neurčitý právny pojem. Možno práve nami 

uvedená definícia bude pre niekoho inšpiráciou pri jeho vedeckej práci, skúmaní 

a hľadaní ďalších významov a obsahových prvkov dobrých mravov súťaže. 

4.3 Dobré mravy súťaže a dobré mravy všeobecne 

Ako sme už vyššie uviedli, pojem dobré mravy súťaže sa stal súčasťou  

právneho poriadku Československej republiky, a tým aj samostatnej Českej republiky 

a Slovenskej republiky, prijatím prvorepublikového zákona proti nekalej súťaži z roku 

1927. Úloha výkladu tohto mimoprávneho pojmu bola zverená nezávislým 

a nestranným súdom.  

Pokiaľ súdy vo svojej judikatúre pristúpili k objasňovaniu pojmu dobré mravy 

súťaže, častokrát upozorňovali na skutočnosť, že uvedený právny inštitút nie je možné 

stotožňovať s inštitútom dobrých mravov (boni mores),
103

 vyskytujúcom sa napr. 

v ustanoveniach zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů.
104

 Dobré mravy súťaže teda nie je možné zamieňať s dobrými mravmi 

v zmysle občianskoprávnom a považovať ich za pojmy obsahovo totožné. Súdy 

uvedené dva inštitúty vo svojich rozhodnutiach vždy striktne diferencovali. Kým dobré 

                                                
103 Inštitút dobrých mravov (boni mores) sa historicky odvodzuje z klasického rímskeho práva. V ňom sa  

pod dobrými mravmi chápali pravidlá slušnosti predkov, ktoré mali byť zachovávané. „Hlavný rozdiel 

medzi dobrými mravmi a morálkou spočíva v tom, že dobré mravy netvoria spoločenský normatívny 

systém, ale sú skôr meradlom etického hodnotenia konkrétnych situácií, ktoré zodpovedajú všeobecne 

uznávaným pravidlám slušnosti, poctivého obchodného styku a pod.“ KNAPP, Viktor. Teorie práva.      
1. vyd. Praha : C. H. Beck. 1995. s. 85. In ČEČOTOVÁ, Vlasta. Dobré mravy v slovenskom súkromnom 

práve. 1. vyd. Bratislava : EPOS, 2005. s. 49. 

104 Napríklad § 3: „Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez 

právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými 

mravy.“   

§ 39: „Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází 

anebo se příčí dobrým mravům.“ 

§ 630: „Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho 

rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.“ 

Dostupné na WWW: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-40> 
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mravy je pojem výsostne všeobecný, v prípade pojmu dobré mravy súťaže ide o pojem 

prísne špecifický, lokalizovaný iba na prostredie hospodárskej súťaže a konanie v nej.   

V oboch prípadoch však ide o pojem dynamický, vyvíjajúci sa s vývojom celej 

spoločnosti. „Dobré mravy bychom mohli považovat za jakýsi soubor kritérií, která 

určují, které jednání nelze považovat ve společnosti za vhodné a které ano, tedy takové, 

které je v souladu s aktuálním vývojem společnosti.“
105

 

Vzhľadom na špecifickú tému tejto práce nie je našou snahou podrobne 

analyzovať inštitút dobrých mravov používaný v občianskych zákonníkoch Českej 

republiky a Slovenskej republiky. Uvedieme preto iba vymedzenie tohto pojmu.       

Prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc. definuje dobré mravy súťaže ako „súbor nepísaných 

významných spoločenských a mravných pravidiel, ktoré sú v danej spoločnosti 

v prevažnej miere uznávané. Predstavujú akýsi fundamentálny hodnotový poriadok.“
106

 

Ústavný súd ČR sa k dobrým mravom vyjadril v jednom zo svojich uznesení keď 

uviedol, že dobré mravy sú „souhrnem etických, obecně zachovávaných a uznávaných 

zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé 

jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. 

Tento obecný horizont, který vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální obsah 

v prostoru a času, musí být posuzován z hlediska konkrétního případu také právě 

v daném čase, na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu. 

Takovéto hodnocení přísluší výhradně obecným soudům, není ani v možnostech 

Ústavního soudu vnikat do oněch subtilních vztahů jednotlivců, pokud jejich jednání 

nesignalizuje porušení základních práv a svobod.“
107

 Ústavný súd ČR teda definoval 

dobré mravy ako dynamický prvok vyvíjajúci sa v závislosti od vývoja spoločnosti 

v konkrétnom priestore a čase. Hodnotenie, či v konkrétnom prípade účastníci právnych 

vzťahov porušili dobré mravy, je otázkou právnou, o ktorej majú kompetenciu 

rozhodovať iba všeobecné súdy. 

I keď by sa vzhľadom na vyššie uvedené mohlo zdať, že dobré mravy súťaže 

a dobré mravy sú, ak nie totožné, tak aspoň obsahovo veľmi podobné, nie je tomu tak. 

Pokiaľ by totiž išlo o pojem obdobný, domnievame sa, že by zákonodarca (a to nie len 

                                                
105 POSPÍŠIL, Michal. Generální klauzule nekalé soutěže. Obchodní právo. 2011, č. 10, s. 7.  

106 LAZAR, Ján et al. Občianske právo hmotné. 1. časť. 1. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2010. s.18.  

107 Uznesenie Ústavného súdu ČR sp. zn. II. ÚS 249/97 zo dňa 26.02.1998. 
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pri príprave zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ale už aj pri príprave 

prvorepublikového zákona proti nekalej súťaži z roku 1927) nemal záujem a dôvod 

použiť iný pojem a výrazu dobré mravy by sa nebránil.  

Rozlíšením týchto dvoch pojmov sa podľa nás jednoznačne dáva najavo, že 

v súťažnom prostredí sa na morálnosť a slušnosť konania zúčastnených súťažiteľov 

kladú iné požiadavky a očakáva sa iná úroveň než vo vzťahoch, kde sa vyžaduje 

zachovávanie všeobecných dobrých mravov. Je to dané i tým, že súťažné prostredie sa 

vyznačuje konkurenciou, a istá úroveň súťažnej agresie medzi podnikateľmi za cenu 

získania prospechu na úkor konkurenta je tu rešpektovaná, dokonca dovolíme si tvrdiť 

že priam očakávaná a možno až vítaná. „Při konkurenčních jednáních platí pravidla jiné 

morálky než normativní příkazy dobrých mravů v obecném slova smyslu.“
108

  

Dobré mravy súťaže preto nie je žiadúce stotožňovať so všeobecnou etikou či 

morálkou a považovať ich za obsahovo rovnaké pojmy. Prikláňame sa skôr k názoru 

prof. JUDr. Petra Hajna, DrSc., ktorý vzťah medzi dobrými mravmi, resp. etikou či 

morálkou a dobrými mravmi súťaže prirovnáva k prieniku množín, nakoľko môže 

nastať situácia, keď určité konanie je v rozpore s etikou, avšak toto konanie nie je 

v rozpore s dobrými mravmi súťaže či dokonca naopak.
109

  

Niektoré teórie sa prikláňajú k nazeraniu na inštitút dobrých mravov súťaže 

v zmysle zásad poctivého (čestného) obchodného styku podľa ustanovenia § 265 zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.
110

 Ani tento pojem 

však nemožno stotožňovať s dobrými mravmi súťaže. Zásady poctivého obchodného 

styku sú spojené s morálkou a etikou a sú ich bližšou konkretizáciou obmedzenou 

výsostne na výkon práva, teda určitú činnosť. „Pojem dobré mravy súťaže treba 

dôsledne odlišovať od pojmu dobré mravy vôbec. Rozpor s dobrými mravmi súťaže 

                                                
108 ELIÁŠ, Karel; BEJČEK, Josef; HAJN, Petr et al. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní 
právo. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2002. s. 302 In SLOVÁKOVÁ, Zuzana; ZBRANKOVÁ, Renáta. Lze 

právo na ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání časově omezit? Právní rozhledy. 2008, č. 2, s. 67. 

109 Ako príklad uvádza prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. neúmyselné použitie obchodného mena iného 

súťažiteľa. V tomto prípade ide o konanie v rozpore s dobrými mravmi súťaže (nakoľko sa nevyžaduje 

úmysel), ale nie je v rozpore so všeobecnou morálkou. Pozri: HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti 

nekalé soutěži. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brne, 2000. s. 24. HAJN, Petr. Jak jednat v boji 

s konkurencí. 1. vyd. Praha : Linde, 1995. s. 24 In ŠKREKO, Anton. Význam „generálnej klauzuly“ 

v práve proti nekalej súťaži. Justičná revue. 2006, č. 8-9, s. 1196. 

110 § 265 zákona č. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů: „Výkon práva, který je v rozporu se 

zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany.“ 
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nemožno vidieť v každom porušení zásad čestného hospodárskeho styku, ale len 

v porušení takým konaním, ktoré je objektívne spôsobilé skresliť spoločenskú funkciu 

hospodárskej súťaže, a tým zoslabiť alebo celkom vylúčiť pozitívne účinky 

hospodárskej súťaže, prípadne ich zmeniť na negatívne. Otázka, či je súťažné konanie 

v konkrétnom prípade v rozpore s dobrými mravmi súťaže alebo nie, je otázkou 

právnou, nie skutkovou.“
111

 Skutočnosť, že dobré mravy súťaže nie sú totožné 

s dobrými mravmi vo všeobecnosti, a taktiež ich nie je možné zamieňať so zásadami 

poctivého obchodného styku, judikoval s odvolaním sa na právnu náuku aj Najvyšší súd 

SR vo svojom rozsudku sp. zn. 1 Obo 239/2006 zo dňa 22. apríla 2008. „Právna náuka 

rozlišuje medzi pojmom dobré mravy súťaže a pojmom dobré mravy vo všeobecnosti. 

Nie každé porušenie zásad poctivého obchodného styku je konaním v rozpore 

s dobrými mravmi súťaže. Musí ísť o také konanie, ktoré objektívne vylučuje alebo 

v negatívnom slova zmysle mení funkciu hospodárskej súťaže.“
112

   

Dobré mravy súťaže nie je možné zamieňať ani s pojmom obchodné zvyklosti, 

ktoré sa vyskytujú najmä v záväzkovej časti Obchodního zákoníku. Prof. JUDr. Oľga 

Ovečková, DrSc. z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave 

charakterizuje obchodné zvyklosti ako „pravidlá správania, ktoré sa postupne vyvíjali 

v trhovom hospodárstve v jednotlivých oblastiach obchodných činností a všeobecne sa 

uplatňujú.“
113

 Dobré mravy súťaže nie je možné zamieňať ani so zásadami, na ktorých 

spočíva Obchodní zákoník.  

Ako sme už upozornili v úvode tejto časti práce, súdy vo svojich rozhodnutiach  

diferencovali medzi pojmami dobré mravy a dobré mravy súťaže a upozorňovali na 

skutočnosť, že uvedené pojmy nie sú totožné. V tejto súvislosti by sme však chceli 

spomenúť uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Odo 189/2006 zo dňa 15. februára 

2006. V uvedenom uznesení súd konštatoval nasledovné: „Pojem dobrých mravů zákon 

                                                
111 Kolektív autorov: Obchodný zákonník s rozsiahlym komentárom po poslednej novele vykonanej 

zákonom NR SR č. 526/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2003. V. doplnené a rozšírené vydanie. 

Bratislava : Nová Práca, 2002. s. 61. In DRGONCOVÁ, Jana. Nekalá súťaž ako prostriedok ochrany 

spotrebiteľov. Justičná revue, 2005, č. 4, s. 490.  

112 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Obo 239/2006 zo dňa 22. apríla 2008. 

113 OVEČKOVÁ, Oľga. Slušnosť v obchodných vzťahoch. In Slušnosť v práve. Zborník z medzinárodnej 

vedeckej konferencie II. Lubyho právnické dni. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského, 1993. s.171. In ČEČOTOVÁ, Vlasta. Dobré mravy v slovenskom 

súkromnom práve. 1. vyd. Bratislava : EPOS, 2005. s. 125.  
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obecně nedefinuje. S ohledem na doposud publikovanou judikaturu lze dovodit, že 

dobré mravy netvoří uzavřený normativní systém. Jsou spíše měřítkem etického 

hodnocení konkrétních situací a jejich souladu s obecně uznávanými pravidly slušného 

a poctivého jednání. Proto rozpor jednání s dobrými mravy je třeba posuzovat v každém 

případě individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednání účastníků 

v příslušném období a jejich tehdejšímu postavení, a to i co do podmínky časového 

vymezení trvání takového jednání.“
114

 I keď by sa mohlo z uvedenej citácie zdať, že súd 

má vo svojom výroku na mysli dobré mravy súťaže, z celkového kontextu uvedenej 

citácie je nepochybné, že sa nesprávne vyjadruje o dobrých mravoch súťaže ako 

o dobrých mravoch a uvedené dva pojmy nerozlišuje. Dlhodobo konzistentný 

a rešpektovaný názor, ktorý vo svojej rozhodovacej činnosti uplatňovali už aj súdy prvej 

Československej republiky o diferencovaní medzi dobrými mravmi a dobrými mravmi 

súťaže, bol v tomto prípade Najvyšším súdom ČR narušený. Podobných prípadov však 

v judikatúre nie je veľa a dovolíme si tvrdiť, že uvedený názor je voči iným názorom 

v rozhodnutiach súdov osamotený.   

4. 4   Dobré mravy súťaže ako otázka právna
115

 

Ďalšou problematikou, ktorou je podľa nášho názoru potrebné sa zaoberať 

a objasniť ju, je charakter existencie rozporu konania s dobrými mravmi súťaže               

a skutočnosť, akú povahu má táto otázka a kto je kompetentný o nej rozhodnúť.  

Podobne ako v prípade charakterizovania pojmu dobré mravy súťaže, i odpoveď 

na tieto otázky dali súdy ako nezávislé inštitúcie, a to už v období prvej 

Československej republiky. „Otázka, zda jde o dobré mravy soutěže, jest otázkou 

právní, nikoliv skutkovou a jest věcí soudu samého, aby na ni odpověděl. Názory 

slyšných znalců mohou býti pro soud potud rozhodující, že soud na základě znalců 

hospodářských a obchodních poměrů může si získati náležité předpoklady pro své 

právní názory.“
116

 Rovnaký právny názor  pretrval v tejto otázke až doteraz. Potvrdzuje 

                                                
114 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Odo 189/2005 zo dňa 15.02.2006. 

115 Opakom je otázka skutková (quaestio facti), ktorú JUDr. Jindřiška Munková definuje ako „zjištění 

obsahu jednání, které se vytýká jako rozporné s dobrými mravy, a rovněž i zjištění názoru jak ostatních 

průměrných obchodníků, tak i veřejnosti na takové jednání.“ In MUNKOVÁ, Jindřiška. Právo proti 

nekalé soutěži. Komentář. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 1996. s. 39. 

116 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. Rv I 1850/37 zo dňa 17.12.1937. 
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to i rozsudok Najvyššieho súdu ČR: „Pro zjištění, zda jednání žalovaného mohlo 

naplňovat obecnou skutkovou podstatu nekalé soutěže, je třeba zkoumat, zda byla 

splněna podmínka rozporu s dobrými mravy soutěže (nikoli rozporu s dobrými mravy 

obecně); protože jde o otázku právní, řeší ji soudy podle svého mravního a právního, 

zákonům odpovídajícího přesvědčení, nikoli znalci.“
117

 

Z uvedeného teda vyplýva, že výlučne súdy sú tými orgánmi, ktoré majú 

posúdiť konkrétne konanie a následne aplikovať príslušné ustanovenia zákona, prípadne 

tieto vo svojom rozhodnutí aj vyložiť. „Právní posouzení věci je činnost soudu, 

spočívající v podřazení zjištěného skutkového stavu pod hypotézu (skutkovou podstatu) 

vyhledané právní normy, jež vede k učinění závěru, zda a komu soud právo či povinnost 

přizná či nikoliv.“
118

 Úlohou súdu je teda posúdiť skutkový stav konkrétneho prípadu  

a rozhodnúť, či dané konanie je v rozpore s dobrými mravmi súťaže alebo nie. Následne 

by mal súd vo svojom rozhodnutí (bez ohľadu či sú v konkrétnom prípade naplnené aj 

zvyšné dve podmienky generálnej klauzuly nekalej súťaže) konkretizovať a uviesť, 

v čom konkrétne vidí, resp. nevidí rozpor konania s dobrými mravmi súťaže. Nestačí 

teda len tento rozpor konštatovať, ale vyžaduje sa i jeho náležité odôvodnenie. 

Vo svojom odbornom článku
119

 venovanom reklame a dobrým mravom súťaže 

zhrnul Martin Kulhánek niekoľko faktov, prečo je posúdenie, či určité konanie je 

v rozpore s dobrými mravmi súťaže alebo nie, otázkou výlučne právnou. V prvom rade 

ide o výsostnú spätosť dobrých mravov súťaže s ďalšími právnymi pojmami, ktoré sú 

zároveň znakmi generálnej klauzuly nekalej súťaže, teda konanie v hospodárskej súťaži 

alebo hospodárskom styku a spôsobilosť takéhoto konania privodiť ujmu subjektom 

uvedeným v ustanovení § 44 odst. 1 ObchZ. Tým, že ide o otázku právnu, rozhoduje 

o nej v rámci svojej rozhodovacej činnosti nezávislý a nestranný súd a nie súdni znalci. 

Tým, že o otázke dobrých mravov súťaže rozhoduje súd, tento v osobe sudcu 

neposudzuje dané konanie podľa svojho morálneho cítenia, ale je potrebné, aby sa na 

morálnosť či nemorálnosť súťažného konania pozrel cez princípy morálky a slušnosti, 

ktoré sú všeobecne uznávané a vnímané spoločnosťou. Tieto princípy by mali ctiť všetci 

                                                
117 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 139/2008 zo dňa 29.04.2008.  

118 Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Odo 229/2006 zo dňa 30.05.2007. 

119 Pozri: KULHÁNEK, Martin. Reklama a dobré mravy soutěže. Obchodní právo. 1998, č. 1, s. 14. 
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sudcovia bez ohľadu na to, či rozhodujú spory týkajúce sa prípadného nekalosúťažného 

konania alebo nie.  

Skutkovo i právne zaujímavý prípad rozhodovali procesný súd prvej stolice, 

odvolací súd a v rámci dovolania žalovaného i Najvyšší súd ČSR rozsudkom sp. zn.     

Rv II 662/30 zo dňa 12. februára 1931, kedy súdy pristúpili k aplikácii generálnej 

klauzuly nekalej súťaže v § 1 zákona proti nekalej súťaži z roku 1927 a vyjadrili sa 

i k otázke povahy rozporu konania s dobrými mravmi súťaže.    

Žalobcom bol v tomto prípade výrobca športovej obuvi na cvičenie značky 

„Stadion“, pričom spôsob výroby tohto tovaru si dal v Československej republike 

ochrániť vzorom, v Rakúsku a Veľkej Británii mu bol udelený patent. Žalovaným bol  

bývalý žalobcov zamestnanec, ktorý v jeho závode pracoval ako vedúci. 

Keď žalovaný z tohto závodu ako zamestnanec pri ukončení pracovného pomeru 

odchádzal, obkreslil si pre svoju potrebu šablóny vyrábaných cvičiek. Podľa tejto 

šablóny začal následne žalovaný vyrábať rovnakou metódou športovú obuv, navyše 

v rovnakom vzhľade a úprave, ako bola obuv vyrábaná žalobcom, pričom svoje 

výrobky distribuoval pod značkou „Starta“.  

V dôsledku týchto skutočností podal žalobca na žalovaného na procesnom súde 

prvej stolice žalobu, v ktorej žiadal, aby sa žalovaný zdržal uvedeného konania, najmä  

1. aby sa zdržal výroby, distribúcie a predaja športovej obuvi „Starta“ vyrábanej podľa 

metódy, vzhľadu a úpravy obuvi vyrábanej žalobcom, 

2. aby sa zdržal tvrdenia, že obuv značky „Starta“ je tá istá ako obuv značky „Stadion“ 

a  

3. aby sa zdržal tvrdenia, že v prípade obuvi „Stadion“ sa platí iba známka. 

Súd prvej stolice pri svojom rozhodovaní posudzoval konanie žalovaného podľa 

§ 1 zákona o ochraně proti nekalé soutěži, teda aplikoval generálnu klauzulu. 

Argumenty žalobcu uznal za opodstatnené a jeho návrhu vyhovel. Proti rozsudku sa 

žalovaný odvolal, avšak odvolací súd sa stotožnil s právnou kvalifikáciou predmetného 

konania ako nekalosúťažného a jeho posudzovania podľa generálnej klauzuly nekalej  

súťaže, ktorá predstavuje i samostatnú skutkovú podstatu. Odvolací súd teda rozsudok 

súdu prvej stolice potvrdil. Ako však súd ďalej uviedol, v prípade potreby by bolo 

možné z hľadiska interpretačného uvažovať okrem generálnej klauzuly i nad aplikáciou 
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špeciálnej skutkovej podstaty, ktorá by sa najviac približovala posudzovanému 

skutkovému stavu. V tomto prípade by išlo o ustanovenia § 11 zákona, ktorý upravoval 

zneužívanie podnikových značiek a vonkajších zariadení podniku.
120

  

Vráťme sa však k súdom rozhodovanému prípadu, v ktorom súd aplikoval 

výlučne generálnu klauzulu nekalej súťaže. Žalovaný vo svojom odvolaní proti 

rozhodnutiu procesného súdu prvej stolice tvrdil, že predmetom právnej ochrany 

nemôže byť výroba, v tomto prípade teda spôsob alebo postup výroby športovej obuvi 

žalobcu značky „Stadion“. S touto argumentáciou sa však súd nestotožnil, nakoľko 

podľa jeho názoru nie je možné od seba oddeliť dve zložky, a to výrobu a obchod. Ide 

o aspekty obchodu, ktoré spolu neoddeliteľne súvisia a sú spolu prepojené, nakoľko 

predmetná športová obuv bola ako tovar vyrábaná práve pre obchod, ktorý si takúto 

výrobu k svojim účelom zabezpečil, a to i napriek skutočnosti, že išlo o výrobu, ktorá je 

z hľadiska nekalej súťaže a dobrých mravov súťaže, vadná. Súd konštatoval, že v tomto 

prípade nie je pochýb o konaní žalovaného v hospodárskom styku, čím je splnená prvá 

obligatórna podmienka pre označenie konania ako nekalosúťažného. Súd dôvodil, že 

„žalovaným šlo o hospodářské účely, takže použití § 1 zákona o nekalé soutěži na toto 

jednání jako celek, a to i pokud jde o závadnou výrobu nebo její způsob, bylo na místě 

i s tohoto hlediska.“
121

  

Žalovaný ďalej vo svojom odvolaní argumentoval rozdielnosťami v ochrane 

podľa zákona o ochrane proti nekalej súťaži a právnymi predpismi ochraňujúcimi 

                                                
120 § 11 zákona č. 111/1027 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži znel takto:  

    „(1) Kdo užije jména, firmy nebo zvláštního označení podniku nebo závodu způsobem takovým, že 

může z toho vzejíti ve styku zákaznickém záměna se jménem, firmou nebo zvláštním označením podniku 

nebo závodu, užívaným po právu již jiným soutěžitelem, může býti žalován, aby se zdržel takového 

užívání a odstranil závadný stav. 

(2) Rozsudkem může býti k návrhu žalobce žalovanému uloženo, aby učinil v zákaznickém styku při 

svém jménu, firmě nebo zvláštním označení podniku nebo závodu změnu rozeznatelnost zabezpečující, 

jde-li pak o užívání firmy jiné než osobní nebo zvláštního označení podniku nebo závodu, po případě 

také, aby zvolil jinou firmu nebo označení. 
(3) Předchozích ustanovení o zvláštním označení podniku nebo závodu jest přiměřeně použíti na 

zvláštní zevnější zařízení podniku nebo závodu, ktoré v zákazníckých kruzích platí za příznačná pro 

určitý jiný podnik nebo závod (jako na úpravu zboží nebo jeho označní, úpravu obalů, tiskopisů, 

katalogů, reklamních prostředků). 

(4) Věděl-li jednající nebo musel-li věděti, ýe používáná jména, firmy nebo zvláštního označení 

podniku nebo závodu nebo zevnějších zařízení je způsobilé přivoditi záměnu, může býti žalován 

i o náhradu škody. 

(5) Ustanovení § 3 jest přiměřeně použíti.“. 

121 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. Rv II 662/30 zo dňa 12.02.1931. 
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patenty a známky. Podľa názoru odvolacieho súdu rozpor v ochrane podľa spomínaných 

zákonov nie je a môžu bez ťažkostí či akýchkoľvek právnych pochybností stáť vedľa 

seba. Jediný rozdiel, podľa právneho názoru súdu, spočíva iba v procesnom postavení 

subjektov. V prípade, ak procesná strana odvodzuje svoje právo na ochranu zo zákona 

na ochranu patentov a k ochrane známok, dokazovanie sa môže obmedziť na 

jednoduché právne skutočnosti. Fakty, ako napr. prvenstvo vynálezu či existencia 

ochrannej značky nie je v tomto prípade potrebné preukazovať, rovnako ako aj ich 

vzťah k iným subjektom hospodárskej súťaže. Postavenie takéhoto účastníka konania 

ako procesnej strany je tak výhodnejšie.  

Ak sa však žalobca dožaduje právnej ochrany vychádzajúc zo zákona o ochrane 

proti nekalej súťaže, vychádza z iných skutočností. Významným atribútom práva proti 

nejakej súťaže sú práve dobré mravy súťaže, teda istý etický prvok, ktorý by mal byť 

prítomný medzi súťažiteľmi a v ich správaní, aby súťaž medzi nimi nebola narušená. 

Súd oceňuje konanie podnikateľa, ktorý si pre svoj nápad, výrobok či postup zaistí 

právnu ochranu vo forme patentu, a to najmä v prípadoch, keď je tento jeho predmet 

chránený patentom medzi ostatnými podnikateľmi či medzi verejnosťou neznámy. 

Neskôr, keď je výrobok, postup či nápad známy a vytvorí sa všeobecný súvis medzi ním 

a podnikateľom, teda verejnosť, resp. spotrebiteľ ho vie priradiť ku konkrétnemu 

výrobcovi, môže podnikateľ svoju právnu ochranu opierať i o zákon proti nekalej 

súťaži. Tu však musí dokazovať existenciu iných skutočností, než keby právnu ochranu 

opieral o zákon patentový alebo zákon o obchodných známkach.  

Podľa nášho názoru je teda potrebné sa na uvedený prípad pozerať práve 

z hľadiska všeobecnej známosti postupu výroby športovej obuvi značky „Stadion“, 

ktorá bola vo verejnosti natoľko známa a pre podnikateľa charakteristická, že kvôli nej 

dávali spotrebitelia prednosť cvičkám značky „Stadion“ pred kúpou cvičiek iného 

výrobcu.  

Je treba si tiež uvedomiť, že za týmto postupom výroby, pre žalobcu 

charakteristickým, je jeho vlastná myšlienka, snaha a do výroby a inovácií vložené 

investície. Právny názor, že konanie žalovaného uvedené vyššie, je v rozpore s dobrými 

mravmi súťaže, je podľa nášho názoru správny. Ako o tomto nekalosúťažnom konaní 

žalovaného dôvodil súd, „jednal proti příkazům slušnosti jak se mezi slušnou 
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konkurenci ustálily, to tím více, stalo-li se tak způsobem ve sporu prokázaným, kde si 

konkurent přebíra mistra, který po léta u žalobce zaměstnán právě při oné výrobě, kde 

se obě ty strany spojí k výrobě a prodeji, kde se tímto odbytem zajišteným a také 

financováním konkurující výroba umožní a k oboustrannému prospěchu se jí využije, 

kde se pak výrobek skutečně uvede do obchodu a vychvaluje tak, že je to výrobek zcela 

stejné jakosti vyráběný týmž mistrem a pod.“
122

 

Problém v tomto prípade nekalosúťažného konania predstavuje taktiež označenie 

športovej obuvi. Kým cvičky žalobcu boli označené značkou „Stadion“, žalovaný 

označil svoje výrobky značkou „Starta“. V tomto prípade je taktiež možné vidieť 

neetické správania žalovaného. Bolo by prinajmenšom naivné myslieť si, že podobnosť 

slov je čisto náhodná a že žalovaný pri označovaní svojich výrobkov, prípadne pri 

rozmýšľaní o značke výrobkov, konal dobromyseľne. Navyše, nie len gramatický tvar 

značky je podobný pokiaľ ide o čiastočnú podobu, ale i grafický znak vo forme elipsy 

bol v tomto prípade podľa súdu podobný tomu, ktorý na označenie svojich cvičiek 

používal žalobca. Súd toto konanie žalovaného označil za konanie hrubo porušujúce 

dobré mravy súťaže a s týmto záverom sa stotožňujeme.  

Nakoniec sa Najvyšší súd ČSR v rámci dovolania žalovaného, vyjadril 

i k povahe otázke vyriešenia existencie rozporu určitého konania s dobrými mravmi 

súťaže. „Otázka, zda jde o rozpor s dobrými mravy soutěže, jest otázkou právní, nikoli 

skutkovou. Řeší ji proto soudy podle svého mravního a právního, zákonům 

odpovídajícího přesvědčení, nikoli znalci.“
123

  

4.5  Dobré mravy súťaže ako predpoklad objektívny 

 V súvislosti s dobrými mravmi súťaže a konaním, ktoré je s nimi v rozpore, je 

dôležité zodpovedať aj na ďalšiu otázku s tým súvisiacu. Ide o problematiku zavinenia, 

a teda, aký typ zavinenia sa vyžaduje, aby mohlo byť takéto konanie označené ako 

konanie priečiace sa dobrým mravom súťaže. 

                                                
122 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. Rv II 662/30 zo dňa 12.02.1931. 

123 Taktiež. 
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 Už od čias prvej Československej republiky prevláda v tejto otázke jednotný 

a pomerne konštantný právny názor, i keď nižšie uvedieme aj jeden predvojnový 

judikát, v ktorom prvostupňový súd vyriekol právne mylný názor na túto problematiku.  

 Na nastolenú otázku charakteru konania priečiaceho sa dobrým mravom súťaže 

podal odpoveď Najvyšší súd ČSR v rozsudku sp. zn. R I 595/33 zo dňa 28. júna 1933. 

„Pro rozpor s dobrými mravy soutěže a pro klamavost jednání stačí náležitosti 

objektivní, nevyžaduje se, by tu byly i náležitosti subjektivní, vědomí nesprávnosti 

a úmysl oklamati. Stačí, že počiny jsou jen objektivně závadné a jen, pokud jde 

o náhradu škody, přichází v úvahu i subjektivní stránka.“
124

 Uvedený výrok naznačuje, 

ako bola táto otázka koncipovaná v znení generálnej klauzuly v zákone proti nekalej 

súťaži z roku 1927. Zákon výslovne vyžadoval úmysel konajúceho iba v prípade 

náhrady škody, v prípade samotného konania v rozpore s dobrými mravmi súťaže sa 

vedomie súťažiteľa o takomto rozpore nevyžadovalo. „Důvod toho je ten, že důkaz 

takový je při neurčitosti pojmu dobrých mravů téměř nemožno podati, čímž by žaloby 

o náhradu škody podle § 1 byly téměř ilusorní. Ostatně musí se tu vycházeti 

z předpokladu, že žalovaný má všechny potřebné vědomosti, jichž řádný, reelní způsob 

jeho soutěžní činnosti vyžaduje (...). Touto poněkud odlišnou konstrukcí od jiných 

ustanovení osnovy stává se jednání proti dobrým mravům soutěže podle § 1 zvláštní 

skutkovou povahou sui generis. To dlužno míti na zřeteli při subsumpci různých 

innominátních případů pod generální klausuli § 1.“
125

  

 Ako sme už vyššie uviedli, aj v predvojnovej judikatúre existuje prípad, keď súd 

nesprávne vyložiť ustanovenie § 1 zákona proti nekalej súťaži v otázke zavinenia. 

Rozhodnutie odvolacieho súdu muselo byť v rámci dovolania zmenené a Najvyšší súd 

ČSR označil právny názor odvolacieho súdu za právne mylný. 

Žalobcom bol v tomto prípade vlastník farmy, od ktorého mal v roku 1928 kúpiť 

istý Jan H. dobytok, na ktorý sa mal ísť ešte pred samotnou kúpou pozrieť. Iný 

obchodník s dobytkom sa však pred Janom H. vyjadril
126

 k stavu dobytka žalobcu, ktorý 

                                                
124 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. R I 595/33 zo dňa 28.06.1033  

125
 Z dôvodovej správy k zákonu č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži. Dostupné 

z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0255_01.htm> 

126 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. Rv I 424/30 zo dňa 12.03.1931 uvádza citáciu, ktorou malo 

dôjsť zo strany žalovaného k nekalosúťažnému konaniu: „Tam nepotřebuješ jezditi, já jsem ten dobytek 



67 

 

mal byť predaný Janovi H. V dôsledku jeho vyjadrenia sa Jan H. na obhliadku dobytka 

pozrieť nešiel a kúpa sa neuskutočnila. Vlastník farmy preto podal žalobu na 

obchodníka s dobytkom, ktorou žiadal, aby súd rozhodol, že tento svojimi vyjadreniami 

konal nekalosúťažne a toto jeho konanie, ktoré bolo spôsobilé poškodiť podnik žalobcu, 

bolo nepravdivé. 

V tomto prípade odvolací súd konštatoval, že žalobca svoj návrh opiera o dve 

ustanovenia zákona o nekalé soutěži, a to o § 1 obsahujúci generálnu klauzulu, tak aj 

o samostatnú skutkovú podstatu zľahčovania
127

 podľa § 10.  

Podľa názoru odvolacieho súdu nie je potrebné sa v tomto prípade odvolávať sa 

na generálnu klauzulu nekalej súťaže, nakoľko plne postačuje osobitná skutková 

podstata.  

Pre posúdenie skutkového stavu a rozhodnutie vo veci je podľa prvostupňového 

súdu i odvolacieho súdu rozhodujúci motív, pre ktorý žalovaný urobil inkriminovaný 

výrok.  Podľa názoru súdu prvej stolice, urobil obchodník s dobytkom predmetný výrok 

za účelom súťaže, konkrétne za účelom prekazenia obchodu medzi vlastníkom farmy 

ako predávajúcim a svedkom Jánom H. ako kupujúcim. S týmto konkrétnym motívom 

sa však odvolací súd nestotožnil a dodal, pohnútka žalovaného bola iná, než 

predpokladá osobitná skutková podstata. Zároveň však súd vylúčil posúdenie tohto 

prípadu aj podľa generálnej klauzuly nekalej súťaže: „Avšak, i kdyby se věc posuzovala 

s hlediska § 1 zák. o nekalé soutěži, nebyla by žaloba oprávněna, poněvadž i tento 

zákonný předpis předpokládá, že ten, kdo jedná proti dobrým mravům soutěže, jedná 

                                                                                                                                          
minulý týden viděl, není na něm mnoho. Voli jsou hubení, tak kolem 500 kg a, kdyby byli na žíru, měli 

by jistě 1.000 kg, a krávy jsou chycené.“ 

127 § 10 zákona č. 111/1027 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži znel takto: 

„(1) Kdo za účele sputěže učiní nebo rozšiřuje o poměrech podniku údaje (§2, odst. 2.) způsobilé 

poškoditi podnik, může býti, pokud nedokáže jejich pravost, žalován, aby se zdržel těchto údajů i jejich 

rozšiřování, odstranil závadný stav a nahradil škodu z tohoto vzniklou. Též může býti žalován, aby na své 

útraty v jednom nebo v několika časopisech, jež soud určí, uveřejnil odvolání zlehčení. 

(2) Stejným způsobem může býti nastupováno proti tomu, kdo za účelem soutěže, nejsa zvláštní 

okolností nucen, učiní údaje pravdivé u vědomí, že mohou podnik ve značné míře ohroziti. 

(3) Žaloby podle těchto ustanovení nemají místa při vyžádaných důvěrných sděleních, dějí-li se 

bezplatně, leč že žalobce dokáže, že sdělení ta byla vědomě nepravdivá. 

(4) Ustanovení § 3 jest přiměřeně použíti.“ 
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v přímém bezprostředním úmyslu proti soutěžiteli, maje přímo v úmyslu ho poškoditi 

neb aspoň věda, že ho může poškoditi.“
128

 

Nakoľko predmetný judikát neobsahuje argumentáciu vyššie uvedeného 

právneho názoru odvolacieho súdu, nevieme v tomto prípade zistiť, čo viedlo súd 

k vyjadreniu obligatórne úmyselnému konaniu v rozpore s dobrými mravmi súťaže ako 

podmienke pre možnú subsumpciu určitého prípadu pod § 1 zákona. Domnievame sa, 

že vychádzajúc z jazykového výkladu predmetného ustanovenia, nič nenaznačuje tomu, 

že konajúci subjekt musí konať vedome v rozpore s dobrými mravmi súťaže alebo 

aspoň vedieť o schopnosti svojho konania poškodiť súťažiteľa. 

Právny názor odvolacieho súdu označil Najvyšší súd ČSR za právne mylný 

a dokonca aj uviedol časti generálnej klauzuly nekalej súťaže, ktoré podľa súdu jasne 

určujú, že v na subjektívnej stránke konania súťažiteľa nezáleží. „Než zákon o nekalé 

soutěži praví v § 1 „kdo dostane se...v rozpor...jednáním způsobilým poškoditi, může 

býti žalován...“ Tímto neosobním rčením naznačuje zákon důrazně, že pro naplnění 

skutkového děje § 1 není třeba zvláštních subjektivních náležitostí jako jsou vědomí, 

úmysl nebo vina, že stačí, když se žalovaný octne v rozporu s dobrými mravy soutěže, 

i když si toho ani není vědom, že tudíž mu žalobce nemusí dokazovati subjektivní 

zavinění.“
129

  

Svoj názor súd podoprel aj dôvodovou správou k zákonu o ochraně proti nekalé 

soutěži. Zákonodarca podľa dôvodovej správy volil pri formulácii ustanovenia § 1 

zákona neosobnú dikciu „dostane se“, a to v záujme toho, aby postačujúca objektívnosť 

konania bola zrejmá. Žalobca tak nie je pri podaní zdržovacej žaloby povinný 

dokazovať zavinenie konajúceho. „Žalovati lze tedy touto žalobou i toho, kdo si nebyl 

naprosto vědom toho, že jedná proti dobrým mravům soutěže, pokud jen jednání jeho 

objektívně takovým jest. Stejně, jednal-li v omylu, neznalosti dobrých mravů a pod.“
130

 

Najvyšší súd ČSR napadnutý rozsudok zrušil. 

                                                
128 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. Rv I 424/30 zo dňa 12.03.1931. 

129 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. Rv I 424/30 zo dňa 12.03.1931. 

130
 Z dôvodovej správy k zákonu č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži. Dostupné 

z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0255_01.htm>  
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Aj v súčasnosti sa judikatúra prikláňa k právnym názorom prvorepublikových 

súdov. Napríklad Krajský súd v Brne vo svojom rozhodnutí uviedol: „Dobré mravy 

soutěže přitom jako kategorie norem jsou svoj povahou objektivní v tom smyslu, že 

není rozhodné, zda osoba, která v rozporu s dobrými mravy jedná, takové jednání 

zamýšlela či nikoli, zda bylo jejím záměrem, cílem či úmyslem v rozporu s dobrými 

mravy soutěže jednat. Tedy dobré mravy soutěže jsou kategorií nezávislosti na 

subjektivním vnímání jednotlivého soutěžitele. Je tedy nerozhodný motiv tohto jednání, 

nýbrž rozhodný je projevený výsledek jednání.“
131

 Rovnaký názor na povahu konania 

súťažiteľa vyjadril vo svojom rozsudku aj Najvyšší súd SR: „Pre rozpor s dobrými 

mravmi súťaže a pre klamlivosť postačuje, že konanie je objektívne závadné a spôsobilé 

privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nevyžaduje sa vedomosť 

o nesprávnosti konania ani úmysel klamať.“
132

 

K uvedeným názorom súdov sa prikláňame i my. Navyše si myslíme, že 

v prípade, ak by zákonodarca vyžadoval vedomosť súťažiteľa, že tento vie, že jeho 

konanie sa prieči dobrým mravom súťaže, uviedol by túto podmienku v generálnej 

klauzule podobne, ako to bolo i v prípade subjektívnej stránky v prípade náhrady škody 

v zákone proti nekalej súťaži z roku 1927. V prípade úmyslu súťažiteľa si nevieme 

predstaviť, ako by sa existencia jeho vedomosti dokazovala v súdnom konaní. Podľa 

nášho názoru by tak bola potláčaná ochrana čestnej súťaže a domáhať sa napr. zdržania 

sa konania súťažiteľa alebo odstránenia závadného stavu by bolo pre poškodenú osobu 

mimoriadne náročné, ak nie aj nemožné. 

4.6  Konania v rozpore s dobrými mravmi súťaže - judikatúra 

Právo nekalej súťaže je označované aj ako právo sudcovské. „Ak chceme poznať 

právo nekalej súťaže, nestačí poznať právnu úpravu, ale musíme poznať predovšetkým 

súdne rozhodnutia. Aj keď v kontinentálnom systéme práva nie sú súdne rozhodnutia 

materiálnym prameňom práva, musia byť predvídateľné a stabilné. Inak povedané, aj od 

súdov kontinentálneho právneho systému sa očakáva určitá stabilita rozhodovania 

a garancia, že v podobných veciach súd rozhodne podobne a v rôznych odlišne. Môže 

                                                
131 Rozhodnutie Krajského súdu v Brne sp. zn. 25 Cm 254/2004 zo dňa 29.10.2007. 

132 Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Obo 364/2005. 
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sa pritom odkloniť od predchádzajúcej judikatúry, čo predpokladá náležité zdôvodnenie 

a skutočné relevantné dôvody.“
133

 Už so zákonom č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně 

proti nekalé soutěži prišli smerom k súdom očakávania judikatúry, ktorá by 

charakterizovala a vykladala jednotlivé pojmy použité vo vtedajšej generálnej klauzule, 

obdobné judikáty sa očakávajú aj v dnešnej dobe a bude tomu tak i v budúcnosti po 

nadobudnutí účinnosti nového českého občianskeho zákonníka.  

Jedným z pojmov uvedeným v znení § 44 odst. 1 ObchZ, ktorý prináša so sebou 

zaujímavé otázky jeho interpretácie, je pojem dobré mravy súťaže a konanie v rozpore 

s nimi. V nasledujúcej časti tejto podkapitoly sme sa preto rozhodli čitateľovi priblížiť 

nazeranie a výklad uvedeného pojmu súdmi prvej Československej republiky 

i súčasnými súdmi, a to uvedením zaujímavých judikátov. Je prirodzené i v nadväznosti 

na vývoj spoločnosti, že nad niektorými z konaní nižšie uvedených by sme sa dnes už 

len pousmiali, príp. by sa možno také konanie v praxi ani nevyskytlo. Podľa nášho 

názoru je však štúdium dobovej judikatúry potrebné pre zistenie, ako sa právo nekalej 

súťaže, rozhodovanie súdov a výklad neurčitých právnych pojmov vyvíjalo do 

súčasnosti.   

Hádka trhovcov na trhovisku  

Zaujímavým z hľadiska konania v rozpore s dobrými mravmi súťaže je prípad, 

ktorý svojim rozsudkom sp. zn. Rv IV 716/36 zo dňa 29. mája 1937 rozhodol Najvyšší 

súd ČSR. 

Žalobca i žalovaný sa živili ako trhovci predávaním na rovnakom trhovisku 

tovar toho istého druhu. Dňa 17. januára 1936 umiestnil žalovaný svoj stánok s tovarom 

na mieste vytýčenom políciou. Žalobca však miesto vytýčené pre jeho stánok 

nerešpektoval a tento bez vážnej príčiny a samovoľne umiestnil v bezprostrednej 

blízkosti stánku žalovaného. Na základe uvedenej skutočnosti a zjavnej konkurencie 

upozornil žalovaný žalobcu, aby svoj stánok umiestnil ďalej, čo však tento 

nerešpektoval. Následne, v dôsledku hádky vzniknutej medzi týmito trhovcami, 

žalovaný kopol do stánku žalobcu, ktorý sa prevrátil a tovar padnutý na zem bol 

poškodený, zničený alebo rozkradnutý, čím vznikla žalobcovi škoda. Ten sa následne 

                                                
133 VOZÁR, Jozef; ZLOCHA, Ľubomír. Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. 1. vyd. Bratislava : IURA 
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zdržovacou žalobou obrátil na súd a s odvolaním sa na ustanovenia zákona proti nekalej 

súťaži z roku 1927 sa domáhal, aby súd rozsudkom zaviazal žalovaného zdržať sa 

vyššie spomenutého konania a zároveň mu nahradiť škodu spôsobenú prevrátením 

stánku a vysypaním tovaru z neho na zem. 

Ako prvostupňový rozhodoval v tomto prípade súd prvej stolice, ktorý uznal 

dôvody pre použitie ustanovenia § 1 zákona č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti 

nekalé soutěži, žalobe vyhovel a žalobcovi priznal tiež právo na náhradu škody 

spôsobenej žalovaným.  Žalovaný sa v opravným prostriedkom proti rozhodnutiu súdu 

prvej stolice obrátil na odvolací súd, ktorý rozsudok prvostupňového súdu zmenil, 

žalobu žalobcu, ako i priznané právo na náhradu škody zamietol s odôvodnením, že 

základ nároku na náhradu škody nie je v tomto prípade daný. Podľa právneho názoru 

súdu neboli pre možnosť aplikácie generálnej klauzuly podľa § 1 zákona proti nekalej 

súťaži kumulatívne naplnené všetky znaky tohto ustanovenia. Ako vyplýva 

z odôvodnenia rozsudku odvolacieho súdu, súd mal za to, že čin sa stal v hádke medzi 

žalobcom a žalovaným, nie však v hospodárskom styku. „Predpokladom žalobného 

nároku podľa § 1 zák. č. 111/1927 Sb. z. a n. je konanie v hospodárskom styku 

odporujúce dobrým mravom súťaže, spôsobilé poškodiť súťažiteľa. Že v žiadnom 

prípade nešlo o takéto súťažné konanie, zrejmé je z toho, že čin mohla vykonať aj 

osoba, ktorá nie je súťažiteľom žalobníka. Vyššie bolo dôvodené, že nešlo ani o čin 

v hospodárskom styku.“
134

  

Žalobca podal voči rozsudku druhostupňového súdu dovolanie na Najvyšší súd 

ČSR. Ten sa stotožnil s rozsudkom a aplikáciou generálnej klauzuly tak, ako to urobil 

prvostupňový súd. Po skonštatovaní nesprávneho použitia noriem hmotného práva 

odvolacím súdom rozsudok tohto súdu vo veci náhrady škody rozviazal a vrátil ho na 

ďalšie konanie a rozhodnutie s odôvodnením, že právny nárok žalobcu na náhradu 

škody je dôvodný. Žalovaného zaviazal zdržania sa takého konania, ktorým by 

akýmkoľvek spôsobom poškodzoval stánok žalobcu na trhovisku, jeho tovar alebo 

v dôsledku ktorého by mohlo dôjsť k rozkradnutiu, zničeniu alebo poškodeniu tovaru 

žalobcu. 

                                                
134

 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. Rv IV 716/36 zo dňa 29.05.1937.  
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Zvýšenie ceny po otvorení ponuky 

Ďalším konaním, ktoré prvorepubliková judikatúra označovala za priečiace sa 

dobrým mravom súťaže, je zvýšenie ceny po otvorení ponuky vo verejnej súťaži. 

Uvedený prípad rozhodol Najvyšší súd ČSR rozsudkom sp. zn. Rv I 1293/32 zo dňa     

20. apríla 1934. 

Najvyšší súd ako dovolací orgán posudzoval prípad stavebného podnikateľa, 

ktorý sa v roku 1930 prihlásil do verejnej súťaže vypísanej obcou K. na stavbu 

bytového domu v tejto obci. Do verejnej súťaže na výstavbu predmetnej nehnuteľnosti 

sa okrem ďalších prihlásili aj Josef P. s ponukou 910 503 Kč a František K. s ponukou 

920 000 Kč. O víťazovi súťaže malo rozhodnúť obecné zastupiteľstvo na svojom 

rokovaní dňa 16. decembra 1930. Ešte pred jeho konaním a po otvorení ponúk 

súťažiteľov, kedy už bolo známe, aké sú ponuky jednotlivých staviteľov, poslal Josef P. 

obecnému zastupiteľstvu list s nasledujúcim textom: „Stavbu činžovního domu v K., 

bude-li mně zadána za 920 000 Kč jako p. K-ovi, provedu za 870 000 Kč a oněch 

50 000 Kč, které se jeví jako rozdíl, ihned, jakmile mi bude stavba zadána písemně, 

vyplatím na chudé a nezaměstnané v K.“.
135

 Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 

zadalo stavbu bytového domu v obci Františkovi K. za 920 000 Kč. 

Proti konaniu Josefa P. podalo spoločenstvo staviteľov na súd určovaciu žalobu 

v ktorej žiadali, aby súd konštatoval, že žalovaný sa listom poslaným obecnému 

zastupiteľstvu dopustil nekalej súťaže a zároveň aby ho súd zaviazal zdržať sa takéhoto 

konania. 

Oba nižšie súdy, ktoré o podanej žalobe spoločenstva staviteľov rozhodovali 

zhodne tvrdili, že nie je žiadnych pochýb o tom, že konanie žalovaného Josefa P. sa 

priečilo dobrým mravom súťaže. „Hlavní zásadou ofertního řízení je, že všichni oferenti 

mají se soutěže zúčastniti za týchž podmínek. Každé jednání tuto zásadu porušující je 

závadné a nekalé. Jeho poukazy k tomu, že jednal v záujmu obce a nezaměstnaných, 

chtěje takto docíliti úsporu obecních peněz a podepříti veřejný zájem, jsou nejen 

neúpřimné, nýbrž i marné, ježto účelem zákona o nekalé soutěži není ochrana 

konsumentů a veřejného zájmu ve smyslu odvolání uváděném, nýbrž ochrana pravdy, 

                                                
135 Citácia z listu Josefa P. zaslaného dňa 16. decembra 1930 obecnému zastupiteľstvu v obci K.; citácia 

nachádzajúca sa v rozsudku Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. Rv I 1293/32 zo dňa 20.04.1934.  
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slušnosti a poctivosti mezi soutěžiteli navzájem. Soutěž není a nemá býti vyloučena, ale 

má a musí se díti způsobem slušným a zájem veřejný nesmí býti jen pláštíkem k zakrytí 

a k dosažení jiných záměrů. Jest nepřípadný poukaz odvolání k tomu, že prý jednání 

žalovaného nemělo skutečně škodlivý vliv, ježto přes to stavba byla zadána K-ovi, a 

ostatní oferenti mohli se svými cenami přizpůsobiti. Nejde o to, zda se skutečně škoda 

stala, nýbrž o to, že mohla býti způsobena, a nemusela škoda záležeti v přímém 

materiálním poškození, nýbrž i v tom, že jednáním žalovaného byla v neprospěch 

ostatních oferentů posunuta celková jich posice soutěžná, neboť dodatečně, mimo rámec 

soutěže, se činila nabídka nová, o níž ani nevěděli a se kterou se ani již nemohli 

vyrovnati. Odvolání není v žádném směru důvodné a nebylo mu proto právem 

vyhověno.“
136

 Nižšie súdy tak správne aplikovali ustanovenie § 1 zákona o nekalé 

soutěži, keď bolo nepochybné konanie žalovaného, ku ktorému sa i sám priznal. Toto 

konanie súdy označili za konanie porušujúce dobré mravy súťaže.  

S právnym názorom odvolacieho súdu sa stotožnil aj najvyšší súd, ktorý 

rozhodoval o dovolaní žalovaného. Jeho konanie vo verejnej súťaži vyhlásenej obcou 

označil pojmom „mravný nátlak“ urobený za účelom potlačenia ponuky druhého 

súťažiteľa Františka K. „Žalovaný vlastně zvýšil svou původní nabídku na míru nabídky 

K-ovy, ale slevil určitou částku ve prospěch dobročinného účelu, čímž pod rouškou 

humanity učinil pokus, aby rozhodujúcí činitele donutil, by na úkor soutěžitele K-a 

prijali jeho nabídku.“
137

  

Ani skutočnosť, že konanie žalovaného nebolo úspešné, je pre posúdenie 

skutočnosti, či išlo o nekalú súťaž alebo nie, právne irelevantné. Nakoľko boli naplnené 

všetky znaky generálnej klauzuly nekalej súťaže, mohol súd v tomto prípade pristúpiť 

k aplikácii § 1 zákona o nekalé soutěži. Konanie Josefa P. sa udialo v rámci 

hospodárskej súťaže a jeho konanie bolo, ako konštatoval súd, v rozpore s dobrými 

mravmi súťaže a toto konanie bolo spôsobilé poškodiť súťažiteľa, teda Františka K., 

ktorý by bol priamo poškodený, keby v dôsledku konania žalovaného rozhodlo obecné 

zastupiteľstvo inak, ako v konečnom dôsledku rozhodlo.  

 

                                                
136 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. Rv I 1293/32 zo dňa 20.04.1934. 

137 Taktiež. 
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Vnucovanie pohrebných služieb 

 Mimoriadne zaujímavým prípadom nekalosúťažného konania, ktorý ako 

dovolací súd posudzoval Najvyšší súd ČSR v rozsudku sp. zn. Rv II 761/34 zo dňa       

13. októbra 1934,  je prípad vnucovania pohrebných služieb pozostalým.  

 Žalujúcou stranou v tomto prípade bolo Zemské odborové společenstvo majitelů 

koncesovaných pohřebních ústavů na Moravě, ktoré podalo na súd žalobu proti svojmu 

členovi, vlastníkovi podniku poskytujúceho pohrebné služby Juliovi Ch. a jeho 

zriadencovi Jánovi P. Žalobca v žalobe žiadal, aby sa žalovaní zdržali svojho konania, 

ktorým si zabezpečovali objednávky na pohrebné služby a súčasne, aby súd uložil 

žalovaným povinnosť odstrániť tento pretrvávajúci stav.   

 Konanie žalovaných, ktoré bolo podľa názoru Zemského odborového 

společenstva majitelů koncesovaných pohřebních ústavů na Moravě v rozpore 

s dobrými mravmi súťaže, spočívalo najmä v prehováraní pozostalých po zomretom na 

zabezpečenie pohrebných služieb súvisiacich s poslednou rozlúčkou so zomrelým 

bezprostredne pred alebo po jeho úmrtí, a to navyše priamo v bytoch týchto rodín. 

Žalovaní na zabezpečenie služieb ponúkali pozostalým zdarma odvoz autom do 

podniku žalovaného Julia Ch. a späť a v prípade ponuky inej pohrebnej služby im 

poskytovali neprimerane vysoké zľavy, niekedy až do výšky 50% a viac. Okrem toho, 

zriadenec Ján P. šíril o podniku Julia Ch. informácie, že jeho podnik zabezpečí všetko 

potrebné súvisiace s pohrebom úplne zdarma alebo nepomerne lacnejšie než iné, 

konkurenčné pohrebné ústavy. Týmto spôsobom si žalovaní zabezpečovali pre seba 

objednávky na poskytnutie pohrebných služieb pre rodiny pozostalých.    

 Prvostupňový súd, ako i odvolací súd uznali dôvody žalobcu za dôvodné. 

„Ucházení se o zadání pohřbů jest nekalé, děje-li se těsně po úmrtí nebo těsně před 

úmrtím, a nelze je omlouvati nutností, aby pohřeb co nejrychleji byl ujednán, poněvadž 

při dnešní organisaci pohřebních ústavů, jsoucích vždy pohotově k vypravení pohřbu, 

není třeba, by pozůstalí byli agenty pohřebního ústavu vyhledávání a obtěžováni ve 

chvílích vzrušení nad blízkou smrtí nebo smrtí již nastalou.“
138

 Ako teda súd 

konštatoval, takéto konanie agentov pohrebných ústavov je nekalé a v rozpore 

s dobrými mravmi súťaže.  

                                                
138 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. Rv II 761/34 zo dňa 13.10.1934.  
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Na predmetný prípad je podľa nášho názoru možné nazerať z dvoch uhlov 

pohľadu, a to ako na získavanie zákazníkov vlastníkom pohrebnej služby, a tiež 

z pohľadu najmä psychického stavu, v ktorom sa nachádzajú pozostalí, ktorým sa takéto 

služby ponúkajú. Ide o exemplárny príklad toho, kedy je konanie súťažiteľa nemorálne 

vo viacerých smeroch a prípad je teda možné rozdeliť na rovinu súťažnú (konkurenčnú)     

a rovinu výsostne mravne - spoločenskú.   

Súťažnú rovinu je možné vnímať ako konkurenčný boj podnikateľov v rámci 

súťaže a podnikateľskej činnosti, ktorým sa títo snažia získať zákazky, objednávky a 

prilákať zákazníkov za účelom zisku pre svoju spoločnosť. Súd označil konanie 

takýchto osôb, ktoré vyhľadávajú pozostalých a v ich bytoch im ponúkajú pohrebné 

služby pred alebo po smrti milovanej osoby, za vnucovanie sa a spôsob takéhoto 

konkurenčného boja za neseriózny. „Agentování takto provozované nelze schvalovati 

proto, že by při jeho připuštení a zevšeobecnění pozůstalí mohli býti přímo přepadání 

více agenty současně a pod pláštěm účinné pomoci a pohotovosti provozováno by 

mohlo býti využitkování pozůstalých a nechutné kramaření nad mrtvolou, téměř ještě 

nevychladlou.“
139

  

Rovinu mravne – spoločenskú je možné vnímať cez nemorálne správanie 

súťažiteľov získať pre seba zákazníkov za vidinou vyššieho zisku pre svoj podnik, ktoré 

však neberie ohľad na aktuálne citové rozpoloženie a situáciu pozostalých.  Tí majú byť 

podľa súdu ušetrení takéhoto správania súťažiteľov, pretože ich situácia, ovplyvnená 

blížiacou sa smrťou ich blízkeho alebo smrťou, ktorá už nastala, si vyžaduje voči nim 

šetrnosť. V čase, keď rodina zachováva pietu a drží smútok za zosnulým, je nanajvýš 

nevhodné a nemorálne chcieť zvýšiť zisk pohrebného ústavu takýmto agresívnym 

súťažným správaním.  

Súd primárne nezakazuje súťažiteľom ponúkať pohrebné služby pozostalým 

rodinám, avšak aj takéto získavanie zákazníkov sa podľa súdu musí riadiť určitými 

zásadami a musí byť primerané k situácii, v akej sa títo v dôsledku smrti príbuzného 

nachádzajú. „Soutěžiti jest solidností, reelní výpravou, přiměreností cen, zachováváním 

piety a šetrnosti k pozůstalým. Služby lze sice předem nabízeti, ale ve vhodné době 
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a slušným způsobem, nevtíravým způsobem, nikoli však chytáním, podbízením 

a přemlouváním v nevhodné době.“
140

   

Žalovaná strana sa s dovolaním obrátila na Najvyšší súd ČSR a rozsudok 

odvolacieho súdu napadla z dôvodu právnej mylnosti. Odvolací súd videl 

nekalosúťažné konanie v prehováraní pozostalých rodín na pohrebné služby 

žalovaného, a to v ich bytoch či domoch bezprostredne pred smrťou alebo po smrti ich 

blízkeho. Ako však tvrdil dovolateľ, objektívne nie je možné pojem bezprostredne 

určiť, teda ho vymedziť časovo alebo iným vhodným spôsobom. Dovolací súd uviedol, 

že odvolací súd posúdil „bezprostrednosť konania“ dostatočne. „Z povahy věci vyplývá, 

že nedovolenosť „bezprostředního“ zákroku nelze vymeziti přesným udáním hranice 

časové, zejména snad určité hodiny před či po úmrtí, jak si to přeje dovolatel. To záleží 

na okolnostech případu a musí býti zůstaveno jemnocitu a slušnosti majitele a zřízenců 

pohřebního ústavu. (...) Námitka, že majitel pohřebního ústavu v daleko největším počtu 

případů prý neví, ani vědeti nemůže, kdy nebožtík zemřel, a že proto je pro něho 

nemožno posouditi, zda intervenuje bezprostředně, čili nic, neobstojí, neboť jde na jeho 

vrub, stala-li se jeho intervence za okolností nevhodných. Ke skutkové povaze jednání 

proti dobrým mravům soutěže podle § 1 zák. o nek. soutěži se nevyhledává vědomí 

nesprávnosti neb viny pachatelovy, stačí, je-li to objektivně v rozporu s těmito mravy, 

jak je to vidno z neosobní dikce citovaného paragrafu: „kto dostane se...v rozpor“.“
141

 

Odvolací súd za jeden z prostriedkov nekalej súťaže označil i ďalšie konanie 

žalovanej strany, ktorá za účelom vybavenia všetkých záležitostí súvisiacich 

s pohrebom ponúkala pozostalým odvoz autom do pohrebného ústavu a späť. S jeho 

právnym názorom sa stotožnil i dovolací súd. Odhliadnuc od skutočnosti, že valné 

zhromaždenie Zemského odborového společenstva majitelů koncesovaných pohřebních 

ústavů na Moravě, ktorého bol i žalovaný členom, sa dňa 4. mája 1932  uznieslo, že 

takéto ponuky dopravy nie sú v súlade s citmi slušnosti medzi súťažiteľmi ponúkajúcich 

pohrebné služby, odvolací ako i dovolací súd uviedli, že ide iba o výhodu zdanlivú 

a náklady na takúto dopravu budú následne započítané do nákladov za vykonané 

pohrebné služby. „Dovolací soud má za to, že zvláštní povahu tohto podnikání vyžaduje 
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141 Taktiež. 
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nad jiné zvláště postupu co nejrigorosnějšího, dbalého úzkostlivě všech zřetelů slušnosti 

a ohledů na city příslušníků zemřelého, i celé veřejnosti. Že tudíž i prostředky, které by 

u jiných odvětví obchodních a živnostenských jevily se pří získavání zákazníků snad 

nezávadnými a u nichž zjevné uplatňování zřetelů výdělečných jeví se zcela 

přírozeným, mohou se jeviti zde při nejmenším nevhodnými a proti býti v rozporu 

s dobrými mravy soutěže.“
142

  

V súvislosti s prípadom vnucovania pohrebných služieb by sme radi upriamili 

pozornosť i na novodobý judikát Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Odo 229/2006 zo dňa 

30. mája 2007. Ide taktiež o prípad ponúkania pohrebných služieb, avšak s niekoľkými 

zaujímavými javmi. V tomto rozhodnutí Najvyšší súd ČR v rámci dovolania žalovanej 

judikoval, kedy konanie nie je v rozpore s dobrými mravmi súťaže. Odhliadnuc od toho, 

že v rozhodovanom prípade absentovali aj ďalšie dve obligatórne podmienky nekalej 

súťaže, a teda konanie v hospodárskej súťaži alebo hospodárskom styku a spôsobilosť 

privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom, zaujímavosťou tohto prípadu je 

fakt, že právny názor dovolacieho orgánu je v úplnom protiklade s právnym názorom 

krajského súdu ako prvostupňového orgánu a vrchného súdu ako odvolacieho orgánu.  

 Obchodná spoločnosť C., s.r.o., podnikajúca v oblasti služieb súvisiacich so 

zabezpečením pohrebov sa žalobou proti zdravotníckemu zariadeniu N.M.b, 

príspevková organizácia obrátila na súd.  

 Žalované zdravotnícke zariadenie podľa žalobcu distribuovalo informačný leták 

nazvaný „Informace pro pozůstalé k vyřízení pohřbu“. Týmto materiálom žalovaný 

zasiahol do súťaže medzi podnikateľmi poskytujúcimi pohrebné služby, a to tým, že 

leták obsahoval odporúčanie na služby dvoch konkrétnych obchodných spoločností, čím 

obmedzoval ďalšie subjekty poskytujúce obdobné služby. Spoločnosť C., s.r.o. preto 

ako žalobca označila toto konanie žalovaného subjektu za konanie nekalosúťažné, 

pričom žiadala, aby súd uložil žalovanému povinnosť zdržať sa takéhoto konania, 

povinnosť uverejniť na svoje náklady v troch celoštátnych denníkoch počas pracovného 

týždňa ospravedlnenie adresované žalobcovi ako nepeňažnú náhradu, a ako 

nemateriálnu ujmu za nekalosúťažné konanie žalovanej spoločnosti zaplatiť žalobcovi  

sumu 200 000 Kč. Navyše tiež žiadala, aby jej súd ako vedľajšie právo priznal právo na 
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uverejnenie rozsudku v troch celoštátnych denníkoch na náklady žalovaného a náhradu 

trov konania. V nadväznosti na tému a zameranie tejto práce sa budeme venovať najmä 

posúdeniu otázky, či konanie žalovanej bolo konaním v rozpore s § 44 odst. 1 ObchZ 

a právnej argumentácii súdu a sporových strán. Otázkou relevantnosti ostatných 

argumentov a rozhodnutiu o priznaní či nepriznaní peňažnej i nepeňažnej náhrady, 

práva na uverejnenie rozsudku a náhrade trov konania, sa venovať nebudeme.  

 Krajský súd v Brne ako prvostupňový súd rozsudkom zo dňa 14. marca 2002 

rozhodol, že konanie žalovaného zdravotníckeho zariadenia je podľa § 44 odst. 1 

ObchZ konaním nekalosúťažným. Súd sa zaoberal všetkými tromi znakmi generálnej 

klauzuly nekalej súťaže.  

 Splnenie existencie konania v hospodárskej súťaži videl krajský súd 

v skutočnosti, že v letáku „Informace pro pozůstalé k vyřízení pohřbu“ distribuovanom 

žalovaným boli odporúčané dve pohrebné služby, ale iba jedna bola uprednostňovaná.  

 Súd skúmal aj skutočnosť, či sa konanie žalovaného subjektu prieči dobrým 

mravom súťaže. V tomto prípade sa súd stotožnil s argumentom spoločnosti C., s.r.o., 

ktorá v žalobe uviedla: „...žalovaná nikoli z dobré vůle, vedena humanitárními účely, 

podáva informace pozůstalým svých klientů, ale naopak má za to, že je fakticky morální 

povinnost žalované, aby byla ku pomoci pozůstalým zemřelých osob ve chvíli, kdy toto 

zřejmě nejvíce potřebují.“
143

  

Stotožnenie sa súdu s týmto názorom považujeme za rozporuplné a domnievame 

sa, že nie je možné ho vnímať v dvoch protikladných rovinách tak, ako ho uviedol 

navrhovateľ vo svojej žalobe. Z jeho vyjadrenia podľa nášho názoru vyplýva, že 

opakom dobrej vôle je morálna povinnosť, s čím nemôžeme súhlasiť. Morálna 

povinnosť žalovanej pomôcť pozostalým rodinám v ťažkých chvíľach po smrti ich 

blízkeho rodinného príslušníka, nie je podľa nášho názoru nijakým spôsobom odlišná 

od konania, ktoré by bolo možné označiť za konanie humanitárne alebo konanie 

z dobrej vôle žalovanej. To, že žalobca označil jej konanie pojmom morálna povinnosť 

neznamená, že žalovaná strana konala z nejakého vnútorného donútenia, vedená túžbou 

po zisku nejakého subjektu, prípadne túžbou nejakému subjektu spôsobiť škodu.  
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Ako v súvislosti s konaním žalovanej uviedol súd, „žalovaná si musí být 

vědoma, jak její doporučení v daném směru na pozůstalé osoby působí, tj. faktu, že 

informace, kdy doporučuje pouze jedinou osobu podnikající v oblasti pohřebních 

služeb, je informací, která může být pro pozůstalé osoby včasnou a potřebnou, avšak 

pro subjekty působící na tomto trhu, které takto doporučovány nejsou, informací, která 

je určitým způsobem na tomto trhu podnikání znevýhodňuje, tedy je způsobilá je 

poškodit.“
144

     

 S uvedenou argumentáciou súdu nie je možné súhlasiť. Podľa nášho názoru, 

každému spotrebiteľovi či zákazníkovi, bez ohľadu na produkt alebo službu, ktorej je 

prijímateľom, záleží a má záležať na tom, aby dostal čo najlepšie podmienky prijímania 

danej služby, teda najmä kvalitu a cenu, za ktorú mu bude konkrétna služba alebo 

výrobok poskytnutý. Dovolíme si tvrdiť, že v takomto skutkovo podobnom 

a mimoriadne citlivom prípade, v ktorom ide o zabezpečenie dôstojného pohrebu 

blízkej osoby, sú pozostalí, ktorým sú ponúknuté služby iba jednej alebo niekoľkých 

vybraných pohrebných služieb, iba prijímateľmi takejto informácie. Nie je teda možné 

povedať, že na takúto ponuku ihneď zareagujú, a to bez zistenia si iných, častokrát 

i lepších a ekonomicky výhodnejších možností. Je samozrejmé, že každý, kto svojmu 

zomrelému blízkemu zabezpečuje pohreb má záujem na tom, aby bola táto posledná 

rozlúčka dôstojná a mala určitú, situácii zodpovedajúcu úroveň. Pozostalí, napriek 

svojej situácii a citovému rozpoloženiu zo straty blízkeho, nie sú len pasívnymi 

prijímateľmi informácií o službách iba jedného alebo niekoľkých pohrebných služieb, 

ale aktívne sa zaujímajú aj o ponuky iných pohrebníctiev, a to najmä z hľadiska ich 

ceny a kvality. Z vyššie uvedeného názoru súdu vyvodzujeme, že súd má za to, že 

každý pozostalý, ktorému sú ponúknuté služby iba určitej pohrebnej spoločnosti, 

automaticky na túto ponuku zareaguje a nezaujíma sa o ponuky iných pohrebníctiev. 

S absolútnou istotou toto tvrdiť možné nie je, dokonca o tom ani len uvažovať. 

 Súd nakoniec skúmal i tretiu podmienku generálnej klauzule nekalej súťaže, 

ktorou je spôsobilosť privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Podľa 

názoru súdu bola i táto podmienka naplnená, a to konaním odporkyne, ktorá podľa súdu 

distribuovaním letáku „Informace pro pozůstalé k vyřízení pohřbu“ informovala 
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pozostalých, že iba spoločnosť v ňom uvedená a preferovaná vie zabezpečiť služby 

súvisiace s pohrebom ich zomrelého blízkeho. Súd taktiež uviedol, že keby žalovaná 

strana poskytovala informácie o všetkých spoločnostiach vykonávajúcich pohrebné 

služby, jej konanie by nebolo spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom, teda ani 

žalobcovi C. s.r.o., a teda jej konanie by nebolo nekalosúťažné. V tejto súvislosti 

upriamujeme pozornosť na našu vyššie uvedenú argumentáciu k podmienke rozporu 

konania s dobrými mravmi súťaže. Podľa nášho názoru je veľmi jednoduché vidieť 

spôsobilosť privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom v tom, že títo 

nedostali všetky informácie úplne a kompletne. Spotrebiteľ, resp. zákazník si dokáže 

vyhľadať informácie, príp. ak nejaké nedostal, dohľadať si chýbajúce informácie a na 

základe týchto sa potom prirodzene rozhodnúť pre ponuku, ktorá je z jeho pohľadu pre 

neho najvýhodnejšia. Hľadanie informácií, lepších a výhodnejších možností a vyberanie 

si z viacerých ponúk zvažujúc rôzne ekonomické a iné faktory, je predsa prirodzeným 

správaním sa ľudského jedinca ako zákazníka a spotrebiteľa. 

 Krajský súd v Brne teda rozhodol, že konanie žalovanej strany, ktorá medzi 

pozostalými zomretých pacientov distribuovala leták s informáciami o pohrebných 

službách, bolo v rozpore s § 44 odst. 1 ObchZ. Podľa jeho názoru boli splnené všetky tri 

podmienky obsiahnuté v generálnej klauzule nekalej súťaže a išlo o konanie 

nekalosúťažné. S právnym záverom krajského súdu, ako i skutkovými zisteniami 

a dokazovaním vykonaným pred ním, sa stotožnil aj odvolací súd, v tomto prípade 

Vrchný súd v Olomouci.  

 Zdravotnícke zariadenie N.M.b, príspevková organizácia podala proti rozsudku 

odvolacieho súdu dovolanie z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci. Najvyšší 

súd ČR následne ako dovolací orgán opätovne skúmal naplnenie všetkých troch 

podmienok § 44 odst. 1 ObchZ.   

V prípade prvej podmienky generálnej klauzuly nekalej súťaže, teda či existuje 

medzi stranami sporu súťažný vzťah, sa najvyšší súd nestotožnil s názorom súdov 

nižšieho stupňa. Podľa súdu bolo potrebné preukázať, že žalované zdravotnícke 

zariadenie malo záujem na výsledku súťaže medzi poskytovateľmi pohrebných služieb 

uvádzaných v rozširovanom letáku a spoločnosťou C. s.r.o. „Účel soutěžní je tehdy 

vyloučen, jestliže projev byl učiněn bez jakéhokoli vztahu k soutěži a jestliže od toho, 
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kdo jej vnímá, nemůže být ani na účel soutěžní vztahován. Soutěžní záměr či účel, resp. 

soutěžní orientace jednání však nebudou dány např. tehdy, když jednání je zaměřeno na 

informaci spotřebitelů, objektivní testování výrobků apod. Soutěžní orientace žalované, 

jako základní předpoklad první podmínky generální klauzuly nekalé soutěže, totiž 

jednání v hospodářské soutěži, v daném případě nebyla ničím a nikým prokázána.“
145

  

 Kľúčovým bodom tohto prípadu bola existencia či neexistencia konania 

žalovanej, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi súťaže. Žalované zdravotnícke 

zariadenia argumentovalo, že jeho konanie bolo konaním regulérnej hospodárskej 

súťaže, ktoré je povinný každý podnikateľ strpieť. Ide teda podľa nás o istý druh 

„agresie“, ktorý je však v podnikateľskom prostredí bežný, očakávaný a neoddeliteľne 

spojený s konkurenciou na trhu a potrebou podnikateľa získať zákazníka na úkor iného 

podnikateľa či podnikateľov. 

 Najvyšší súd ČR skúmal v konaní žalovanej intenzitu tohto konania, jeho 

opakovanosť a taktiež skutočnosť, čo všetko obsahoval distribuovaný leták. Ako 

konštatoval dovolací súd, žalobkyňa nepreukázala koľkokrát, ako často a v akej 

intenzite bol tento leták distribuovaný medzi pozostalých po zomretých pacientoch 

zdravotníckeho zariadenia. Zaujala nás však skutočnosť, že súd v tomto prípade 

upozornil na tieto dve skutočnosti: 

1. informačný leták „Informace pro pozůstalé k vyřízení pohřbu“ obsahoval 

informácie o dvoch subjektoch poskytujúcich pohrebné služby; 

2. leták však obsahoval aj demonštratívny výpočet informačných materiálov a ďalších 

zdrojov, kde je možné nájsť aj iných poskytovateľov pohrebných služieb. 

Považujeme za zvláštne, že prítomnosť informácie o ďalších poskytovateľoch 

pohrebných služieb, nevzal prvostupňový súd a ani odvolací súd do úvahy (aspoň o tom 

v predmetnom judikáte nie je pri právnych názoroch týchto súdov zmienka) pri 

rozhodovaní o prípadnom konaní žalovanej v rozpore s dobrými mravmi súťaže. 

Domnievame sa, že tým, že zdravotnícke zariadenie distribuovalo predmetný leták 

s takouto informáciou, nemôžeme uvažovať o konaní v rozpore s dobrými mravmi 

súťaže. Pozostalí ako zákazníci dostali týmto návod, kde môžu nájsť aj iných 

poskytovateľov služieb v oblasti pohrebníctva a mali tak možnosť slobodne sa 
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rozhodnúť. Práve toto je podľa nášho názoru kľúčová skutočnosť pre posúdenie, či 

uvedené konanie bolo alebo nebolo v rozpore s dobrými mravmi súťaže. Najvyšší súd 

ČR vyslovil i právny názor, kedy by išlo o takéto konanie. „O jednání v rozporu 

s dobrými mravy soutěže by mohlo jít s určitostí např. v takovém případě, v němž by se 

prokázalo, že se jednalo o jednání soutěžitele (nemocnice), ktoré vychází z podplácení 

tohoto subjektu jiným soutěžitelem nebo jinou osobou z oblasti pohřebních služeb, příp. 

které by výrazně narušovalo možnost svobodné volby spotřebitelů (klientů pohřební 

služby), např. při přemlouvání klientů nebo činění nátlaku na klienty, aby si vybrali 

určitou potřební službu.“
146

  

Kritériom pre konanie v rozpore s dobrými mravmi súťaže by bol v tomto 

prípade možný ekonomický prospech konajúceho, teda žalovaného zdravotníckeho 

zariadenia N.M.b, příspěvková organizace, ktorá by získavala finančné prostriedky od 

konkrétneho poskytovateľa pohrebných služieb, ktorého by medzi pozostalými následne 

presadzovala. Podľa nášho názoru by skutočnosť, či tento ekonomický prospech aj 

skutočne nastal, teda či zdravotnícke zariadenie prisľúbené financie od pohrebnej služby 

skutočne aj dostalo, bolo pre rozhodovanie súdu právne irelevantné. Na vyvodenie 

záveru o konaní v rozpore s dobrými mravmi súťaže by postačila skutočnosť, že mu 

takáto finančná odmena bola sľúbená (či už jednorázovo alebo opakovane) a že konanie 

tohto subjektu bolo motivované sľúbeným ekonomickým prospechom. 

Najvyšší súd ČR sa zaoberal taktiež otázkou možnej spôsobilosti konania 

žalovanej strany privodiť ujmu spoločnosti C., s.r.o., ktorá predstavuje tretiu 

podmienku, ktorá musí byť splnená pre označenie konania ako nekalosúťažného. 

V prvom rade je potrebné určiť, čo by v tomto, súdom rozhodovanom prípade 

znamenala pre žalobcu ujma a ako by sa v jeho podnikaní prakticky prejavila.      

Predpokladajme, že distribúcia inkriminovaného informačného letáku 

pozostalým by pre navrhovateľa, teda spoločnosť C., s.r.o. v budúcnosti znamenala  

1. úbytok zákazníkov, 

2. zníženie príjmov z podnikateľskej činnosti, ktorý by sa prejavil v celkovej strate  

spoločnosti, 
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3. vyšší počet zákazníkov pre konkurenciu a s tým súvisiace vyššie príjmy i zisk 

konkurencie. 

Súd následne skúmal, či tieto skutočnosti nastali a či bolo podnikanie žalobcu 

takto negatívne ovplyvnené konaním žalovanej. Ako vyplynulo z dokazovania, 

spoločnosť C., s.r.o. nepreukázala, že by k vyššie uvedeným skutočnostiam skutočne aj 

prišlo. Nastala však celkom iná reakcia pozostalých, ktorí informačný leták dostali  

a síce, že pozostalí práve na základe informácie z distribuovaného materiálu prišli do 

spoločnosti žalobcu s cieľom objednať si u tejto spoločnosti pohrebné služby súvisiace 

s poslednou rozlúčkou so zomrelým. Súd konštatoval, že sa ukázalo, že spotrebiteľ sa 

vie rozhodnúť sám pokiaľ ide o výber viacerých možností, ich porovnanie a na základe 

preferovaných atribútov (najmä cena a kvalita) urobiť konečné rozhodnutie. „Hledisko 

průměrného spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný 

a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory (jak je vykládáno 

Evropským soudním dvorem), je rozhodně nutno brát v úvahu také v daném případě. 

V reklamě zboží či služeb běžné potřeby již téměř každý spotřebitel očekává určité 

reklamní přehánění a nadsázku, jimž neuvěří; v případech vyhledávání pohřební služby 

bude úsudek současného průměrného zákazníka podobný, přestože se spotřebitel 

nachází v poněkud citlivější situaci.“
147

  

Súd v súvislosti s treťou podmienkou generálnej klauzuly nekalej súťaže 

skonštatoval, že každý spotrebiteľ resp. zákazník očakáva isté súťažné správanie 

podnikateľov na trhu a sám sa vie rozhodnúť a vybrať si toho, pre seba správneho 

dodávateľa určitého tovaru či služby. Každý má iné preferencie ktoré berie do úvahy 

a na základe ktorých sa rozhoduje. Nie je však možné tvrdiť ani si myslieť, a to sme 

uviedli i v našej argumentácii vyššie, že pokiaľ je zákazníkovi predostretá určitá 

reklama alebo odporúčanie na len jedného alebo len niekoľko výrobcov či  

poskytovateľov služieb (a to bez ohľadu, či je táto reklama realizovaná na náklady tohto 

podnikateľa alebo nie), bude sa tento zákazník správať tak, že nebude zisťovať aj iné 

možnosti na trhu. Rovnako sa v tomto prípade zachovali aj pozostalí. V žalovanom 

zdravotnom stredisku N.M.b., příspěvková organizace im bol distribuovaný informačný 

leták „Informace pro pozůstalé k vyřízení pohřbu“ s informáciami o dvoch 
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spoločnostiach, ktoré im môžu zabezpečiť všetky záležitosti súvisiace s pohrebnom ich 

zosnulého príbuzného. Leták však obsahoval odkaz na ďalšie zdroje, kde je možné nájsť 

informácie a ponuky aj iných pohrebných služieb. Zákazníci ponuky zvážili a podľa 

svojich preferencií sa rozhodli osloviť konkrétneho podnikateľa v oblasti poskytovania 

pohrebných služieb. Navyše, ako bolo aj vyššie uvedené, pozostalí prišli s informačným 

letákom aj do spoločnosti C., s.r.o. s požiadavkou o vybavenie potrebných náležitostí 

súvisiacich s pohrebom, čím táto neprišla o zákazníkov. Podľa súdu teda nebola 

naplnená ani tretia podmienka podľa § 44 odst. 1 ObchZ. 

Najvyšší súd ČR ako dovolací orgán konštatoval dôvodnosť podania dovolania 

zdravotníckym zariadením N.M.b., příspěvková organizace. Dôvod, teda nesprávne 

právne posúdenie veci, podľa § 241 odst. 2 písm. b) Občanského soudního řádu, bol 

dôvodný. Najvyšší súd ČR napadnutý rozsudok odvolacieho súdu v uvedenom rozsahu 

zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie Vrchnému súdu v Olomouci.   

Inzercia v rozpore s dobrými mravmi súťaže 

Najvyšší súd ČSR rozhodoval ako dovolací súd taktiež prípad nekalosúťažného 

konania obchodníka, ktorý uverejňovaním inzerátov lákal zákazníkov žijúcich 

v obciach mimo mesta na nákupy v Prahe s tým, že pokiaľ v jeho závode nakúpia za 

určitú cenu, preplatí im cestovné náklady vynaložené na cestu do hlavného mesta 

a späť. Súd prvej stolice označil predmetný spôsob lákania zákazníkov na kúpu tovaru 

za nekalosúťažný, a to najmä z dôvodu iba zdanlivosti tejto výhody, ktorá je navyše 

poskytnutá iba úzkemu, vybranému okruhu potenciálnych zákazníkov za bližšie 

nešpecifikovaných podmienok.  

Ako vo svojom rozsudku sp. zn. R I 1100/32 zo dňa 4. februára 1933 uviedol 

dovolací súd, „nejde tu ani o rabat ani o slevu, nýbrž o slib určité a určitelné výhody, 

avšak s podmínkou, že zákazník nejprve sám učiní potřebný náklad, aby se dostal až do 

obchodu žalované, a že u ní skutečně za stanovenou částku nakoupí. Tím se však 

zákazník dostává do stavu tísně, učinil-li předem takový náklad, na jehož vrácení snad 

nebude míti nárok, aniž měl příležitost přesvědčiti se i o tom, čo mu bude nabídnuto 
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a bude-li uspokojen.“
148

 Ako sama žalovaná strana priznala, takéto lákanie zákazníkov 

bolo úspešné. 

Súd v tomto prípade správne označil pojmom stav tiesne situáciu, v ktorej sa 

zákazník ocitne v prípade, ak vynaloží finančné prostriedky na cestu do predajne 

žalovaného podnikateľa v hlavnom meste, a to bez toho, aby vopred poznal ponuku 

tovaru, ako i jeho kvalitu. Môže tak nastať situácia, že po príchode do závodu 

podnikateľa bude zákazníkovi ponúknutý tovar nekvalitný, pre zákazníka nepotrebný,  

prípadne si zákazník bude môcť vybrať iba z určitého druhu tovaru, teda ponuka bude 

obmedzená. Zdanlivo výhodná ponuka uverejnená v inzeráte žalovanej strany, 

v dôsledku ktorej sa zákazník bližšie nezaujímal o tovar, ktorý si bude môcť v Prahe 

zakúpiť, ho tak dostáva do stavu mentálnej tiesne. Osoba je vtedy situáciou, v ktorej sa 

ocitla, psychicky tlačená do stavu zakúpiť tovar, možno i taký, ktorý nezodpovedá 

očakávanej kvalite, v určenej cene, aby využila zdanlivo výhodnú ponuku podnikateľa 

a tento jej náklady vynaložené na cestu do hlavného mesta uhradil, a to i napriek tomu, 

že po príchode do predajne si osoba plne uvedomuje nevýhodnosť plánovanej kúpy.  

Najvyšší súd ČSR v tomto rozsudku prirovnal dobré mravy súťaže k pojmu 

podnikateľská počestnosť a dodal, že „poctivý a svědomitý podnikatel, jakého dlužno 

míti na mysli, kde jde o určení dobrých mravů soutěže, ani v soutěži nezapomene 

záujmu zákazníků a vyloučí ze soutěžních prostředků vše, co by mohlo jejich oprávněné 

zájmy ohroziti, třeba se tím jeho výdělky poněkud snížily.“
149

  

Ponuka zľavy pri objednávke oproti konkurencii 

 Ako konanie proti dobrým mravom súťaže označili nižšie súdy a v rámci 

dovolania i Najvyšší súd ČSR v rozsudku Rv I 1831/32 zo dňa 17. mája 1934 konanie 

staviteľa, ktorého žalovalo spoločenstvo staviteľov.  

 Žalovaný staviteľ a jeho zamestnanci obchádzali v určitom miestnom obvode 

obyvateľov a nezáväzne im ponúkali stavebné práce, technické nákresy či s tým 

súvisiace poradenstvo. Navyše, bez toho aby poznali cenové ponuky konkurencie, teda 

                                                
148 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. R I 1100/32 zo dňa 04.02.1933. 

149 Taktiež. 
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ostatných súťažiteľov, ponúkali prípadným klientom zľavu, a to pri zachovaní materiálu 

či kvality v akej predmetnú nehnuteľnosť postavia. 

 Spoločenstvo staviteľov žiadalo, aby súd zaviazal žalovaného staviteľa a jeho 

zamestnancov zdržať sa takéhoto nekalosúťažného konania, a to vrátane ústnych 

i písomných prejavov.   

 Prvostupňový súd rozhodol, že zo strany staviteľa ide o konanie spôsobilé 

poškodiť ostatných súťažiteľov, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže, pričom 

„taková nekalá nabídka sleduje výlučně účel, by systematickým a plánovitým 

podbízením konkurenčních cen bez věcného podkladu spolusoutěžitelé byli poškozeni 

a by jim již přislíbené nebo dokonce udělené příkazy byly odňaty a na podbízitele 

převedeny.“
150

 S právnym názorom sa stotožnil odvolací súd, ktorý napadnutý rozsudok 

potvrdil, a tiež Najvyšší súd ČSR, ktorý dovolaniu staviteľa nevyhovel.  

Poškodenie dobrej povesti pri falšovaní tovaru 

Ďalší z prípadov z prvej Československej republiky, ktoré chceme uviesť ako 

príklad konania v rozpore s dobrými mravmi súťaže, rozhodoval v rámci dovolania 

žalovaného Najvyšší súd  ČSR rozsudkom sp. zn. Rv I 491/33 zo dňa 12. októbra 1933. 

 Žalobcom bola v tomto prípade istá obchodná spoločnosť „Chepa“, továrna 

chemických papírů, společnost s.r.o, ktorá využívala svoju jedinečnú a predtým 

neodskúšanú výrobnú myšlienku na výrobu a predaj papierových kobercov. Nakoľko 

však táto spoločnosť nemala dostatočné prostriedky na distribúciu svojho tovaru na trh, 

udelila ďalšej žalobkyni výhradný súhlas na predaj predmetných výrobkov s územnou 

platnosťou pre celú Československú republiku. Tieto výrobky žalobkyňa predávala vo 

svojom veľkoobchode s papierom. Išlo o koberce z papiera na spôsob linolea, ktorý bol 

špeciálne upravený pre praktické využitie, potlačený po celej svojej ploche 

a v porovnaní s ostatnými podobnými výrobkami mal aj hygienické výhody, ktoré ho 

tým robili jedinečným oproti podobným výrobkom konkurencie.  

Žaloba smerovala proti Antonínovi Sch., ktorý využil výrobnú myšlienku 

spoločnosti „Chepa“ vo svoj prospech a začal vyrábať a predávať takéto papierové 

                                                
150 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. Rv I 1831/32 zo dňa 17.05.1934. 
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koberce. Podanou žalobou žalujúca strana žiadala, aby súd zaviazal Antonína Sch. 

zdržať sa konania spočívajúceho vo výrobe a predaji výrobkov podľa výrobnej 

myšlienky spoločnosti „Chepa“ a žalobkyni zaplatiť odškodné. 

Súdy v tomto prípade videli v konaní žalovaného Antonína Sch. konanie, ktoré 

je v rozpore s dobrými mravmi súťaže. Takéto konanie spočívalo najmä v skutočnosti, 

že spoločnosť „Chepa“ ako výrobca predmetného tovaru, musela na pokusy svojho 

výrobného postupu vynaložiť nemalé finančné prostriedky. Žalovaný i napriek týmto 

investíciám iného subjektu využil myšlienku, ktorá bola financovaná, odskúšaná a  

uplatňovaná niekým iným, a to v záujme maximalizovania svojho zisku z tejto činnosti. 

Nemravnosť konania teda spočíva najmä v tom, že Antonín Sch. využíva niečo, čo 

vytvoril niekto iný a na to, aby to vytvoril, musel investovať do tohto procesu svoje 

financie, nápady i čas. Navyše, ďalšia žalobkyňa, ktorá predmetný tovar dodávala do 

predajní, prichádzala v dôsledku konania žalovaného o zisk a úsilie svojej práce.  

Ako uviedli nižšie súdy, predmetné konanie sa bude posudzovať podľa zákona 

proti nekalej súťaži z roku 1927. Je teda irelevantné, či predmetný tovar podlieha 

ochrane podľa patentového zákona. Ako uviedli súdni znalci, výrobky žalovaného sú 

nedokonalým falzifikátom, na výrobu ktorého využil Antonín Sch. myšlienky 

spoločnosti „Chepa“. 

Takéto konanie je podľa odvolacieho súdu spôsobilé jednak ohroziť alebo 

poškodiť dobré meno a povesť výrobkov spoločnosti „Chepa“, a to najmä výrazne 

nižšou kvalitou výrobku spôsobenou použitím nekvalitného materiálu. Vo vzťahu 

k žalobkyni by takéto poškodenie dobrého mena a povesti výrobkov, ktoré distribuuje 

a predáva vo svojej predajni, mohlo znamenať pokles zisku očakávaného z predaja 

unikátnych papierových kobercov. „Ani hlediska národohospodářská a umožnění 

a ochrana pokroku ve výrobě a v obchodu nemluví pro žalovaného, nýbrž proti němu. 

Pokrok by byl spíše ohrožen, kdyby se připouštělo, by ten, kdo přichází s lepší věcí, 

směl býti nekalou soutěží připraven o ovoce své činnosti tím, kdo by nové myšlenky 

využil a přišel do soutěže s méněcennými padělky. Nejde o monopol na výrobu, protože 

se žalovanému nebrání, by ve stejném oboru hledal nové cesty, ale nesmí se omeziti na 

to, aby využíval cizí myšlenky na cizí úkor a k svému nezaslouženému prospěchu. 
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Nejde tedy ani v souzeném případě o vyloučení nebo znemožnění soutěže, nebo 

o soutěž jen nepohodlnou, nýbrž o vyloučení soutěže nekalé.“
151

  

5 SPÔSOBILOSŤ PRIVODIŤ UJMU INÝM SÚŤAŽITEĽOM, 

SPOTREBITEĽOM ALEBO ĎALŠÍM ZÁKAZNÍKOM 

5.1 Všeobecne k spôsobilosti privodiť ujmu 

  Treťou podmienkou pre kvalifikovanie určitého konania ako konania 

nekalosúťažného, je podľa § 44 odst. 1 ObchZ popri podmienke konania v hospodárskej 

súťaži alebo v hospodárskom styku a rozporu tohto konania s dobrými mravmi súťaže 

aj jeho spôsobilosť privodiť ujmu inými súťažiteľom, spotrebiteľom alebo ďalším 

zákazníkom. „Právna teória k tomuto dodáva, že súťažným konaním môže byť 

ohrozený alebo poškodený aj verejný záujem na „čistote“ hospodárskej súťaže, ktorý je 

tiež jedným z predmetov ochrany v práve proti nekalej súťaži.“
152

  

Generálna klauzula nekalej súťaže v § 1 zákona č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně 

proti nekalé soutěži, hovorila o konaní spôsobilom poškodiť súťažiteľa. Z uvedeného 

vyplýva, že obdobne, ako v súčasnom znení generálnej klauzuly v českom i slovenskom 

obchodnom zákonníku, aj v prípade prvorepublikového zákona sa vyžadovala 

spôsobilosť
153

 konania poškodiť účastníka súťaže. Uvedená zhodnosť podmienky 

spôsobilosti konania súťažiteľa privodiť ujmu v súčasne platných a účinných 

obchodných zákonníkoch oboch krajín, je daná prijatím zákona č. 513/1991 Sb. ako 

právneho predpisu spoločného pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku a po jej 

rozpade recipovaním zákona do právnych poriadkov novovzniknutých štátov.  

                                                
151 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. Rv I 491/33 zo dňa 12.10.1933.  

152 HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha :   

C. H. Beck, 2005. s. 394 In ŠKREKO, Anton. Význam „generálnej klauzuly“ v práve proti nekalej 

súťaži. Justičná revue. 2006, č. 8-9, s. 1199. 

153
 Ako vyplýva aj z dôvodovej správy k § 1 zákona č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé 

soutěži: „Není-li tu této způsobilosti, nespadá jednání pod tento předpis, třebas se dobrým mravům 

v soutěži příčí; není účelem osnovy potlačovati každý takový abstraktní nemorální počin, neboť to je věcí 

morálky, pedagogiky a veřejného mínění atd.“  

Z dôvodovej správy k zákonu č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži. Dostupné z WWW: 

<http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0255_01.htm>  
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  V tretej podmienke vyplývajúcej z generálnej klauzuly nekalej súťaže môžeme 

vidieť dva znaky, ktorými sú  

1. spôsobilosť privodiť ujmu a  

2. subjekty nekalosúťažného konania, teda súťažitelia, spotrebitelia a ďalší 

zákazníci. 

  Spôsobilosti privodiť ujmu, ako aj subjektom uvedeným v generálnej klauzule sa 

budeme venovať v nasledujúcich častiach tejto kapitoly. 

5.2 Spôsobilosť privodiť ujmu 

Ako už bolo vyššie uvedené, spôsobilosť privodiť ujmu
154

 subjektom 

nekalosúťažného konania je treťou podmienkou generálnej klauzuly nekalej súťaže 

zahrňujúcou dva znaky, ktorými sú 

1. ujma a 

2. spôsobilosť ju privodiť.  

Pri príprave návrhu porevolučného Obchodného zákonníka na začiatku             

90. rokov minulého storočia, sa predkladateľ a pri schvaľovaní i zákonodarca v rámci 

formulácie generálnej klauzuly nekalej súťaže priklonil na rozdiel od predvojnového 

zákona o ochrane proti nekalé soutěži namiesto pojmu škoda k pojmu ujma. Napriek 

tomu, že dôvodová správa neobsahuje bližšie odôvodnenie tejto skutočnosti, odborná 

literatúra považuje použitie pojmu ujma za lepšie riešenie, než keby sa zákonodarca 

nechal v tomto smere inšpirovať prvorepublikovým zákonom. S týmto názorom sa 

stotožňujeme i my. Použitím slova ujma v § 44 odst. 1 ObchZ dostalo právo proti 

nekalej súťaži pomerne široký záber pokiaľ ide o prípady, ktoré môže byť na základe 

tohto ustanovenia postihnuté. Dôležité je však poznať, čo všetko použitý výraz ujma 

zahŕňa a ako je potrebné ho vnímať. 

Generálna klauzula v § 44 odst. 1 ObchZ hovorí teda o ujme, pričom tento 

pojem nijakým spôsobom bližšie nešpecifikuje ani ďalšie časti zákona neobsahujú jeho 

legálnu definíciu alebo bližšie vymedzenie aspoň demonštratívnym výpočtom. 

O vytýčenie toho, čo je potrebné chápať pod týmto pojmom sa pokúša napríklad 

                                                
154 „Svět v němž není újma, totiž neexistuje, obdobně jako neexistuje svět, v němž vyhrávají oba 

soupeři.“ In LISSE, Luděk. Některé aspekty generální klauzuly nekalé soutěže. Obchodní právo. 2007,    

č. 9, s. 10. 
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odborná literatúra. „Pod výrazem „újma“ je třeba chápat v souvislosti s jednáním 

v hospodářské soutěži pouze takové druhy ztrát, které byly způsobeny zneužitím účasti 

v soutěži, nekalým soutěžním jednáním, příp. nedovoleným omezováním hospodářské 

soutěže – např. pomocí kartelových dohod dochází k vytlačení konkurentů z trhu 

a následná možnost cenového diktátu monopolisty může znamenat likvidaci svobody 

volby konkurentů i spotřebitelů a iniciaci násilí, proti které se tak brojí.“
155

 Okrem 

odbornej literatúry sa významom a obsahom tretieho samostatného znaku generálnej 

klauzuly nekalej súťaže zaoberala a isto aj stále zaoberá súdna prax. 

Pojem ujma je širším pojmom ako škoda, nemožno ich preto chápať ako 

vzájomné synonymá. Pod ujmou je potrebné rozumieť ujmu v jej najširšom ponímaní 

a preto vykladať tento pojem pomerne extenzívne. Tento názor potvrdzuje aj uznesenie 

Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Odo 1642/2005 zo dňa 18. januára 2006. Podľa súdu 

pristúpil zákonodarca na použitie pojmu ujma zámerne, pričom ňou nemyslel iba škodu 

podľa § 415 a nasl. Občanského zákoníku. Súd ďalej mieni: „Újma je pojem obsahově 

širší, neboť zahrnuje nejenom škodu hmotnou, ale i nemateriální, kdy újma na straně 

soutěžitele může znamenat např. přesun zákazníků, snížení potenciálního zisku 

a pod.“
156

 Pojem škoda teda predstavuje najmä zásah do hmotnej, majetkovej sféry 

subjektu a voči pojmu ujma je pojmom užším. „Tím, že je pojem újma širší, než pojem 

škoda, je možné požadovat postih nekalosoutěžitele i v případě, že vznik škody teprve 

hrozí.“
157

 

Ujma teda zahŕňa  

a) hmotnú (materiálnu, majetkovú) ujmu, ktorá zahŕňa skutočnú škodu vzniknutú 

skutočným zmenšením majetku (damnum emergens) a ušlý zisk (lucrum 

cessans),
158

 teda škodu vyčísliteľnú, a tiež 

b) nehmotnú (nemateriálnu, nemajetkovú) ujmu. 

                                                
155 BEJČEK, Josef. Škodí hospodářské soutěži její ochrana? Právní rádce. 2000, č. 10, s. 10. In 

VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita 

v Brne, 2005. s. 138. 

156 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Odo 1642/2005 zo dňa 18.01.2006. 

157 POSPÍŠIL, Michal. Generální klauzule nekalé soutěže. Obchodní právo. 2011, č. 10, s. 9. 

158 KLANG, Miloš. Malá encyklopenie latiny v právu. 4. doplněné vydání. Praha : Linde Praha, a.s., 

2004. s. 37 a 99. 
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V súvislosti s nemateriálnou ujmou uviedla JUDr. Eva Večerková, Ph.D. vo 

svojej monografii, venujúcej sa nekalej súťaži a reklame, príklady, čo je možné pre 

spotrebiteľa považovať za nemateriálnu ujmu.
159

 Toto vymedzenie, do ktorého sme 

doplnili niektoré naše ďalšie príklady, je možné rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

1. Obmedzenia komfortu spotrebiteľa a jeho práva nebyť rušený bez ohľadu na to, či 

sa toto rušenie deje v pracovnom čase alebo vo voľnom čase spotrebiteľa; do tejto 

skupiny je možné zaradiť konania, ktoré spotrebiteľovi 

a) berú čas, napr. reklama na webových stránkach, nevyžiadaná reklama zasielaná 

poštou a elektronickými prostriedkami, nevyžiadané telefonické prieskumy 

a ponuky tovarov a služieb, náhodné obťažovanie spotrebiteľa na ulici ponukou 

tovarov, služieb a prehováranie na zúčastnenie sa rôznych prieskumov, 

veľkorozmerné reklamné plochy umiestňované na uliciach a popri cestách 

a iné); 

b) berú pokoj, napr. neodôvodnená reklama, ktorá z komerčných dôvodov 

podnikateľov vyvoláva u spotrebiteľov strach (napr. o zdravie, budúcnosť rodiny 

a detí); 

2. Zasielanie nevyžiadaného tovaru,
160

 a to i napriek tomu, že spotrebiteľ môže tento 

tovar vrátiť
161

 alebo si ho ponechať; 

3. Spam a spamming, teda šírenie nevyžiadaných a obťažujúcich reklamných 

informácií a správ prostredníctvom elektronických médií, najmä elektronickou 

poštou.
162

  

                                                
159 Pozri: VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno : Masarykova 

univerzita v Brne, 2005. s. 140 a 141. 

160 JUDr. Eva Večerková, Ph.D. v tejto súvislosti vyvracia reklamné tvrdenie objavujúce sa často 

v Českej republike, že tým, že si spotrebiteľ tovar preberie nič neriskuje, nakoľko má možnosť ho vrátiť, 

prípadne len časť tohto tovaru (ak už ďalšiu časť napr. zužitkoval) a peniaze dostane späť. „Pokud však 

někdo delší dobu aplikoval neúčinný přípravek a vrátil jej, ztrácel čas a energii potřebnou na aplikaci 
a vrácení tohto přípravku. Tyto hodnoty mu nejsou nijak kompenzovány, když za určitý čas dostane 

vrácenou kupní cenu. (Ostatně za zmíněné transakce měl prodávající zpravidla úrokovou výhodu 

a kupující tomu odpovídající úrokovou ztrátu.)“ In VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama 

(vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brne, 2005. s. 141; citácia odkazuje na článok 

HAJN, Petr. Ke způsobilosti přivodit újmu jiných soutěžitelům nebo spotřebitelům. Právní praxe 

v podnikání. 1993, č. 3, s. 13. 

161 V súvislosti s tým však dodávame, že v praxi sa častokrát vyskytujú prípady, že vrátenie tovaru, najmä 

rôznych reklamných tovarov, vzoriek a pod. je podmienené istými podmienkami nevýhodnými pre 

spotrebiteľa, ktoré ho tým nepriamo nútia si tovar nechať a nevracať ho. Vrátenie tovaru by pre neho bolo 

totiž ekonomicky nevýhodnejšie a administratívne i časovo náročnejšie.  
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Vo vzťahu k iným subjektom nekalosúťažného konania, napr. k inému 

súťažiteľovi, môže byť nehmotnou ujmou napr. poškodenie dobrého mena jeho 

spoločnosti, poškodenie dobrého mena jeho výrobkov či služieb a iné. 

Z dikcie ustanovenia § 44 odst. 1 ObchZ vyplýva, že na to, aby sa určitý subjekt 

mohol domáhať súdnej ochrany proti nekalosúťažnému konaniu postačí, ak objektívne 

hrozí vznik ujmy. Stačí teda spôsobilosť konania privodiť ujmu, pričom tento názor 

potvrdzuje aj súdna judikatúra. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky sp. 

zn. 32 Cdo 139/2008 zo dňa 24. apríla 2008 „pro kvalifikaci pojmu „nekalá soutěž“ se 

vyžaduje pouhá způsobilost přivodit újmu soutěžitelům nebo spotřebitelům, není tedy 

nutný sám vznik újmy.“
163

  

V súvislosti so spôsobilosťou konania privodiť ujmu vyvstávajú aj ďalšie 

otázky, a síce aký charakter má mať táto spôsobilosť a súčasne, o aký rozsah ujmy musí 

ísť. Nakoľko generálna klauzula nekalej súťaže je ustanovenie v tomto smere neurčité, 

nastolenými otázkami sa opäť zaoberali súdy v rámci svojej rozhodovacej činnosti.  

Pokiaľ ide o charakter spôsobilosti konania privodiť ujmu, Najvyšší súd ČR vo 

vyššie spomenutom judikáte uviedol: „Možnost, že jednomu nebo druhému 

z uvedených subjektů (súťažiteľ alebo spotrebiteľ – pozn.) bude způsobena újma, musí 

být ovšem možností reálnou, nikoliv vyspekulovanou a velmi nepravděpodobnou. 

Pokud by určité jednání bylo zakazováno jen na základě vysoce teoretické možnosti 

újmy, šlo by o málo důvodné omezení podnikatelské svobody.“
164

 Musí ísť teda 

                                                                                                                                          
162 JUDr. Eva Večerková, Ph.D. v tejto súvislosti odkazuje na odborný článok JUDr. Jána Matejku, Ph.D. 

z Ústavu štátu a práva Českej akadémie vied k problematiku spamu a spammingu. Podľa autora článku sa 

šírenie nevyžiadaných správ prostredníctvom elektronickej pošty používa na šírenie reklamy ako takej, t.j. 

celá správa je reklamnou informáciou, alebo ako rôzne vsuvky či reklamné dodatky, ktoré sa vyskytujú 

pri freemailových službách, kedy sa reklamné oznámenie vsúva na koniec správy, ktorá pri jej odoslaní 

prechádza centrálnym serverom, pri newsletteroch ktorých zasielanie si užívatelia objednali, a tiež pri 

množstve rôznych ďalších služieb. K tejto problematike dodávame, že pre využívaní rôznych 
internetových služieb, objednávaní tovaru a pod. je častokrát podmienkou nechať si posielať reklamné 

oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty alebo klasickou poštovou službou. (MATEJKA, Ján. 

Problematika spamu a spammingu. Právní rádce. 2003, č. 2, s. 27-32; Dostupné tiež z WWW: 

<http://pravniradce.ihned.cz/c1-12380970-problematika-spamu-a-spammingu>)  

163 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 139/2008 zo dňa 29.04.2008; v súvislosti s týmto 

judikátom, je potrebné uviesť, že v čase rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR hovorila generálna klauzula 

nekalej súťaže v § 44 odst. 1 ObchZ ako o subjektoch nekalosúťažného konania iba o súťažiteľoch 

a spotrebiteľoch, ďalší zákazníci ako subjekty boli doplnení až novelou Obchodného zákonníka (zákon č. 

152/2010 Sb. s účinnosťou od 1. júla 2010).  

164 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 139/2008 zo dňa 29.04.2008. 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-12380970-problematika-spamu-a-spammingu
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o reálnu možnosť, že určité konanie je spôsobilé privodiť ujmu a za súčasne naplnených 

zvyšných dvoch znakov označiť takéto konanie za nekalosúťažné. Samozrejme, že o 

tom, či určité konanie je spôsobilé privodiť ujmu, rozhoduje v konečnom dôsledku súd. 

Aj v tomto prípade (podobne ako v prípade otázky, či určité konanie je v rozpore 

s dobrými mravmi súťaže) ide o otázku právnu, vyžadujúcu si právne posúdenie, pri 

ktorom je nevyhnutné prihliadať na konkrétne okolnosti každého jedného 

rozhodovaného prípadu. Tento názor potvrdzuje i rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 

6 Obo 364/2005 zo dňa 4. júna 2007, podľa ktorého „v konaní na ochranu proti 

nekalosúťažnému konaniu je na žalobcovi, aby opísal skutkové okolnosti s ponúkol aj 

dôkazy. Súd rieši ako právnu otázku, či tvrdené konanie je porušením dobrých mravov 

súťaže, či k nemu došlo v rámci hospodárskej súťaže a či je spôsobilé privodiť ujmu 

iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom.“
165

  

V súvislosti s pojmom ujma použitom v generálnej klauzule nekalej súťaže sme 

už vyššie uviedli, že treba tento pojem vykladať extenzívne a z obsahového hľadiska ide 

o širší pojem než pojem škoda. Zákon však v súvislosti s ujmou, ktorá buď v dôsledku 

nejakého konania nastane alebo už nastala, žiadnym spôsobom nešpecifikuje, aký 

rozsah musí táto ujma mať. Bude tak opäť záležať na výklade pojmu ujma a posúdení 

súdu na základe zistenia skutočného stavu veci. Najvyšší súd ČR mieni, že „v 

rozhodovací praxi lze dospět k názoru, že újma (ať již hrozící nebo skutečně  existující) 

v zanedbatelném rozsahu vlastně újmou není.“
166

 K uvedenému právnemu názoru sa 

prikláňajú vo svojich článkoch aj iní právnici,
167

 pričom JUDr. Anton Škreko, PhD. 

navyše pripomína, že prof. JUDr. Petr Hajn, DrSr. poukazuje v súvislosti so 

spôsobilosťou privodenia ujmy aj na použitie tzv. bagateľovej klauzuly. Táto pochádza 

z oblasti práva na ochranu hospodárskej súťaže, uplatňuje sa napr. v nemeckom práve a 

„spočíva v tom, že sa neberú do úvahy nevýznamné ujmy spotrebiteľom či súťažiteľom, 

ktoré nie sú spôsobilé podstatnejšie ohroziť súťažiteľov ani spotrebiteľov, ako ani 

celkovú súťažnú klímu. Nemožno však celkom opustiť tradičnú myšlienku, že by mali 

byť postihované konania, ktoré samé osebe nie sú spôsobilé privodiť prílišnú ujmu, 

                                                
165 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Obo 364/2005 zo dňa 04.06.2007. 

166 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 139/2008 zo dňa 29.04.2008.  

167 Pozri tiež: KULHÁNEK, Martin. Generální klauzule nekalé soutěže. Obchodní právo. 1998, č. 5, s. 

19-24. PABJANOVÁ, Kamila. Generální klauzule nekalé soutěže. Právní fórum. 2006, č. 8, s. 277 – 282. 
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avšak ich rozšírenie by mohlo viesť k tomu, čo býva označované ako „zdivočenie 

súťažných mravov“ “.
 168

 

Uvedený právny názor sa nám zdá prinajmenšom zvláštny a napriek tomu, že sa 

s ním stotožňujú aj významní a renomovaní právnici, ktorých názory vyplývajúce z ich 

dlhoročných skúseností a vedeckej činnosti si vážime a rešpektujeme, s uvedeným 

názorom si dovolíme nesúhlasiť. Tak, ako generálna klauzula žiadnym spôsobom 

podrobnejšie nedefinuje pojem ujma, napr. legálnou definíciou, tak ho ani nijak bližšie 

nešpecifikuje z hľadiska jej závažnosti, charakteru, výšky ujmy a podobne. 

Domnievame sa preto, že predmetné ustanovenie je potrebné vykladať ako spôsobilosť 

privodiť ujmu akéhokoľvek rozsahu. V prípade, ak je posudzované konanie spôsobilé 

privodiť iným súťažiteľom, spotrebiteľom alebo ďalším zákazníkom ujmu čo i len malú 

alebo dokonca nevýznamnú alebo im takúto ujmu aj skutočne privodí, mala by byť táto 

podmienka generálnej klauzule nekalej súťaže dôvodná a naplnená a konkrétne 

posudzované konanie označiť za nekalosúťažné. Nevidíme totiž žiaden relevantný 

dôvod nepostihovať podľa § 44 odst. 1 ObchZ aj konanie, ktoré je spôsobilé privodiť 

alebo aj privodí inému subjektu ujmu malého alebo nevýznamného rozsahu. V prípade 

nepostihovania aj malej ujmy alebo ujmy nevýznamného rozsahu sa podľa nášho názoru 

potláča do ústrania minimálne jedna funkcia práva proti nekalej súťaži, a to je ochrana 

subjektov, ktoré môžu byť nekalosúťažným konaním súťažiteľa postihnuté.  

 „Dôvodom prečo je potrebné, aby všetky tri znaky uvedené v generálnej 

klauzule boli naplnené kumulatívne je v prípade spôsobilosti privodenia ujmy 

skutočnosť, že iba privodenie ujmy iným súťažiteľom (konkurentom) na trhu ako také 

nemusí ešte znamenať naplnenie skutkovej podstaty nekalosúťažného konania. Zo 

samej povahy súťaže vyplýva, že jeden zo subjektov (súťažiteľov) bude v súťaži 

úspešný, a to zväčša na úkor iného subjektu, ktorému tým zákonite môže vzniknúť 

                                                
168 ŠKREKO, Anton. Význam „generálnej klauzuly“ v práve proti nekalej súťaži. Justičná revue. 2006, č. 

8-9, s. 1200; K tomu pozri tiež: HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr: Práva k průmyslovému 

vlastnictví. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. s. 399. 
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i ujma. Takáto ujma však nebude predstavovať ujmu (či iba hroziacu ujmu) v zmysle 

konania nekalosúťažného.“
169

  

5.3  Súťažitelia, spotrebitelia a ďalší zákazníci 

V tejto časti práce sa budeme venovať subjektom nekalej súťaže, teda najmä 

súťažiteľom, ale i spotrebiteľom a ďalším zákazníkom (tzv. koncoví zákazníci), ktorí 

môžu byť poškodení nekalosúťažným konaním súťažiteľa. Vymedzenie uvedených 

subjektov je súčasťou tretej podmienky generálnej klauzuly, teda spôsobilosti konania 

privodiť ujmu iným súťažiteľom, spotrebiteľom alebo ďalším zákazníkom. 

V tejto súvislosti by sme chceli upozorniť na generálnu klauzulu v Obchodnom 

zákonníku Slovenskej republiky. Ako sme už v tejto práci zdôraznili, na rozdiel od 

generálnej klauzuly v českom právnom predpise zostalo ustanovenie § 44 ods. 1 

nezmenené od prijatia tohto zákona v roku 1991. Uvedené ustanovenie tak hovorí 

o konaní spôsobilom privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom, pričom 

pojem zákazníci alebo iný obdobný termín sa v ňom nenachádza. V aplikácii uvedeného 

ustanovenia v praxi však absencia tohto výrazu nespôsobuje žiadne problémy, pokiaľ 

ide o okruh posudzovaných prípadov a pri možnosti subjektov účinne sa brániť proti 

nekalosúťažnému konaniu súťažiteľa alebo súťažiteľov. Napriek tomu sme, a to aj 

s ohľadom na komparatívnu zložku tejto práce, pociťovali potrebu upozorniť na tento 

i keď malý, ale predsa rozdiel v právnych úpravách Českej republiky a Slovenskej 

republiky. 

Isté interpretačné ťažkosti alebo nejasnosti môže spôsobovať formulácia 

subjektov v poslednej podmienke generálnej klauzuly v Obchodním zákoníku. Rovnako 

ako v slovenskom právnom predpise, i v českom zákone sú tieto formulované použitím 

množného čísla, teda aby bolo konanie súťažiteľa spôsobilé privodiť ujmu „jiným 

soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům“. 

V súvislosti s takto formulovaným ustanovením vyvstáva otázka, či vykladať 

uvedené ustanovenie použitím striktne jazykového (gramatického) výkladu a čo by 

takýto výklad generálnej klauzuly spôsobil. 

                                                
169 ŠKREKO, Anton. Význam „generálnej klauzuly“ v práve proti nekalej súťaži. Justičná revue. 2006, č. 

8-9, s. 1199. 
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Podľa nášho názoru v tomto prípade nie je použitie jazykového (gramatického) 

výkladu vhodné. Po prvé, zúžila by sa právna ochrana subjektov uvedených v § 44 odst. 

1 ObchZ. Možnosť iného súťažiteľa, spotrebiteľa alebo ďalšieho zákazníka domáhať sa 

ochrany proti nekalej súťaži by bola značne obmedzená a podmienená hroziacou ujmou 

alebo spôsobenou ujmou najmenej dvom subjektom. V praxi sa vyskytujú prípady 

nekalosúťažného konania, kedy sú na trhu v predaji alebo ponúkaní určitých výrobkov 

či služieb iba dvaja konkurenti. Taktiež napr. z dikcie zákonnej skutkovej podstaty 

zľahčovania podľa § 50 ObchZ vyplýva, že uvedené konanie sa dotýka jedného 

súťažiteľa.  Jazykovým (gramatickým) výkladom a v súvislosti s tým zúženej možnosti 

právnej ochrany poškodeného subjektu, by bola potlačená minimálne jedna funkcia 

práva proti nekalej súťaži, teda ochrana subjektov voči nekalosúťažnému konaniu 

súťažiteľa. 

Ako zaujímavý a logický sa nám zdá argument a plne sa s ním stotožňujeme, 

podľa ktorého „množné číslo v § 44 odst. 1 obch. zák. vyjadřuje množinu, která bývá 

v různých okamžicích naplněna různým počtem subjektů a někdy dokonce jen 

subjektem jediným. Pokud nedojde včas k uplatnění právní ochrany, může se díky 

pokračování nekalého jednání počet subjektů ve zmíněné množině zvětšovat.“
170

 

5.3.1 Súťažiteľ 

Pojem súťažiteľ môžeme označiť ako jeden z ústredných pojmov práva proti 

nekalej súťaži.  

Uvedený výraz použil zákonodarca aj v generálnej klauzule v ustanovení § 1 

zákona proti nekalej súťaži
171

 z roku 1927. Následne v ustanovení § 46, ktorý obsahoval 

vysvetlenia základných pojmov použitých v uvedenom právnom predpise bol v odstavci 

1 pojem súťažiteľ charakterizovaný ako „každý podnikatel, jenž vyrábí nebo prodává 

zboží téhož nebo podobného druhu nebo provádí výkony téhož nebo podobného druhu 

nebo vůbec je podnikově činným ve stejném nebo podobném oboru hospodářském.“
172

  

                                                
170 PABJANOVÁ, Kamila. Generální klauzule nekalé soutěže. Právní fórum. 2006, č. 8, s. 282. 

171 Znenie generálnej klauzuly v zákone o ochraně proti nekalé soutěži z roku 1927 - pozri s. 13. 

172 Československá republika: Zákon č. 111 zo dňa 15. júla 1927, o ochraně proti nekalé soutěži, § 46 

odst. 1. Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0255_01.htm> 
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Súťažiteľom sa v tomto smere rozumel každý podnikateľ, ktorý svoju 

podnikateľskú činnosť vykonával samostatne a ako svoju zárobkovú činnosť, na vlastné 

riziko a, celkom prirodzene, za účelom dosiahnutia zisku. Táto ich podnikateľská 

aktivita mala predpokladať aj určitú dlhodobosť, preto pojem súťažiteľ nezahŕňal osoby, 

zaoberajúce sa určitou činnosťou len ojedinele alebo náhodne. Podľa dôvodovej správy 

zahŕňal uvedený výraz napr. aj družstvá z dôvodu ich súťažného vplyvu na 

dojednávanie cien. Zákon nepodmieňoval súťažnú činnosť úradným povolením napr. 

živnostenského úradu. Pod jeho ustanovenia nespadalo tzv. fušerstvo, teda neoprávnené 

podnikanie a postih takýchto osôb bol ponechaný živnostenským úradom podľa 

osobitného predpisu. 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, používa 

pojem soutěžitel ako legislatívnu skratku zavedenú v § 41: „Fyzické i právnické osoby, 

které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé (dále jen „soutěžitelé“), 

mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského 

prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti; jsou však povinny přitom dbát právně 

závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži zneužívat.“
173

 

Z dikcie prvej časti citovaného ustanovenia zákona vyplýva, že uvedený pojem zahŕňa 

pomerne široké spektrum subjektov, ktoré pripadajú do úvahy ako súťažitelia 

v hospodárskej súťaži. Súťažiteľom v hospodárskej súťaži sú teda fyzické osoby 

a právnické osoby, a to podnikatelia i nepodnikatelia.  

Isté obmedzenie, resp. podmienky pre určenie, koho je možné považovať za 

súťažiteľa, podľa nás obsahuje zvyšok uvedeného ustanovenia pokračujúci za 

legislatívnou skratkou. Podľa nášho názoru zákon predpokladá pre subjekt, ktorý bude 

na účely zákona súťažiteľom, istú činnosť alebo konanie v oblasti hospodárskej súťaže, 

nakoľko uvedené ustanovenie hovorí o práve týchto subjektov rozvíjať svoju súťažnú 

činnosť v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu.   

Z hore uvedeného ustanovenia § 41 je teda zrejmá irelevantnosť skutočnosti, či 

je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľom alebo nie. Toto potvrdzuje aj 

Najvyšší súd ČR vo svojom rozsudku sp. zn. 29 Odo 106/2001 zo dňa 23. októbra 2003: 

                                                
173 Česká republika: Zákon č. 513 zo dňa 5. novembra 1991, obchodní zákoník, § 41.  
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„Pro úvahu, zda jednání konkrétního subjektu je jednáním v hospodářské soutěži, není 

rozhodné, že jde o subjekt, jenž vedle jiných (zákonem mu svěřených) úkolů může 

vykonávat vlastním jménem a na vlastní odpovědnost soustavnou činnost za účelem 

dosažení zisku (podnikat ve smyslu ustanovení § 2 obch. zák.), nýbrž to, zda šlo 

o jednání soutěžitele, tedy, zda bylo motivováno soutěžním záměrem, a nikoli záměrem 

jiným.“
174

 Súd teda judikoval, že nie povaha konajúceho subjektu, ale jeho motivácia 

súťažným zámerom je rozhodujúcou skutočnosťou pre úvahu, či v konkrétnom prípade 

išlo o konanie v hospodárskej súťaži alebo nie. Obdobný záver vyslovil na nastolenú 

otázku i Vrchný súd v Prahe, podľa ktorého „Jednání nekalé soutěže se může dopustit 

jak podnikatel, tak i osoba, jež se sama podnikání v dané oblasti neúčastní.“
175

 

V nadväznosti na pojem súťažiteľ následne súdy pomerne extenzívne vykladajú i pojem 

súťažný vzťah. 

Okruh subjektov, ktoré je podľa relevantných ustanovení Obchodného 

zákonníka považovať za súťažiteľov, je teda mimoriadne široký. Prof. JUDr. Petr Hajn, 

DrSc. rozlišuje
176

 súťažiteľov v širšom a užšom zmysle slova. Za súťažiteľov v širšom 

zmysle slova je možné považovať priamych vzájomných konkurentov, ktorí sa snažia 

súťažným bojom dosiahnuť hospodársky zisk a nadobudnúť svoje pevné miesto na trhu. 

Pod súťažiteľmi v užšom zmysle slova môžeme rozumieť tretie osoby, ktoré sa svojou 

činnosťou snažia ovplyvniť súťaž alebo zasiahnuť do nej tak, aby výhodu a prospech zo 

súťaže získali pre súťažiteľa priameho.
177

  

V nadväznosti na predchádzajúci výklad a na relevantné ustanovenia zákona 

teda môžeme vysloviť názor, že súťažiteľmi v hospodárskej súťaži môžu byť 

podnikatelia (fyzické osoby a právnické osoby), a tiež iné subjekty zúčastnené na 

hospodárskej súťaži a vyvíjajúce určitú súťažnú činnosť za účelom dosiahnutia 

hospodárskeho prospechu. Pre klasifikáciu týchto subjektov ako súťažiteľov 

v hospodárskej súťaži je irelevantná dĺžka a intenzita ich súťažnej činnosti. 

„Súťažiteľmi, resp. subjektmi súťažnoprávnych vzťahov môžu byť tí, ktorí majú 

                                                
174 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 29 Odo 106/2001 zo dňa 23.10.2003. 

175 Rozsudok Vrchného súdu v Prahe sp. zn. 3 Cmo 1336/94 zo dňa 11.01.1995 In MACEK, Jiří. 

Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2000. s. 51. 

176 Pozri: HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1. vyd. Brno : Masarykova 

univerzita v Brne, 2000, s. 49. 

177 Pozri s. 42 a 43.  
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spôsobilosť na právne úkony a nielen tí, ktorí majú oprávnenie k podnikateľskej 

činnosti. Súťažiteľmi teda môžu byť aj rôzne záujmové združenia, rôzne spoločenstvá 

a pod.“
178

 Súťažiteľmi ďalej môžu byť aj štát, štátne orgány, jednotky územnej 

samosprávy, kultúrne inštitúcie, športové inštitúcie, občianske združenia, nadácie, 

profesijné zväzy, slobodné povolania, umelci a ďalšie subjekty. 

5.3.2 Spotrebiteľ 

Spotrebiteľ je ďalším zo subjektov uvedených v generálnej klauzule, ktorému 

môže konanie súťažiteľa v hospodárskej súťaži alebo v hospodárskom styku privodiť 

ujmu. Je teda osobou, ktorá je podľa § 53 ObchZ oprávnená domáhať sa žalobou voči 

súťažiteľovi, aby sa tento zdržal svojho nekalosúťažného konania a odstránil závadný 

stav, a to v prípade, ak práva spotrebiteľa boli konaním súťažiteľa porušené alebo 

ohrozené. Pojem spotrebiteľ sa v znení § 44 odst. 1 vyskytuje od prijatia Obchodného 

zákonníka v roku 1991. Vzhľadom na tému tejto práce sa nebudeme podrobne venovať 

právnej úprave ochrany spotrebiteľa v Českej republike a Slovenskej republike, ale 

uvedieme, kto sa podľa konkrétnych právnych predpisov považuje za spotrebiteľa a ako 

je tento subjekt charakterizovaný aj relevantnou legislatívou Európskej únie.  

V obchodných zákonníkoch Českej republiky ani Slovenskej republiky sa 

definícia spotrebiteľa nenachádza. V tomto prípade preto pristúpime podľa ustanovenia 

§ 1 odst. 2 Obchodního zákoníku Českej republiky
179

 a § 1 ods. 2 Obchodného 

zákonníka Slovenskej republiky
180

 k charakterizovaniu uvedeného subjektu podľa 

predpisov občianskeho práva a následne tiež podľa právnych predpisov týkajúcich sa 

ochrany spotrebiteľa. 

                                                
178 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obo 212/2007 zo dňa 06.08.2009. 

179 § 1 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů: „Právní vztahy 

uvedené v odstavci 1 se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto 

ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí 

se podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle zásad, na kterých spočívá tento zákon.“ 

180 § 1 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov: „Právne vzťahy 

uvedené v odseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa 

týchto ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto 

predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, a ak ich niet, podľa zásad, na ktorých spočíva tento 

zákon.“ 



100 

 

Definícia pojmu spotrebiteľ sa nachádza v kódexe občianskeho práva, teda 

konkrétne v zákone č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Podľa § 52 odst. 3 uvedeného zákona sa spotrebiteľom rozumie „fyzická osoba, která 

při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské 

činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.“
181

 Podobnú definíciu 

obsahuje aj ustanovenie § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, podľa ktorého je spotrebiteľom „fyzická 

osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného 

výkonu svého povolání.“
182

 Podľa uvedených legálnych definícií môžeme konštatovať, 

že vnútroštátne právo Českej republiky, bez ohľadu na to, či ide o predpis verejného 

alebo súkromného práva, považuje za spotrebiteľa výlučne iba fyzickú osobu. 

Rovnaká tendencia v pohľade na spotrebiteľa ako na výlučne fyzickú osobu 

bude v Českej republike aktuálna aj po 1. januári 2014, kedy nadobudne účinnosť zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten definuje spotrebiteľa v ustanovení § 419 

nasledovne: „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské 

činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu 

s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“
183

 

Podobnú definíciu spotrebiteľa ako český Občanský zákoník podáva aj kódex 

občianskeho práva v Slovenskej republike. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov definuje spotrebiteľa v § 52 ods. 4, podľa ktorého je 

spotrebiteľom „fyzická osoba, ktorá pri uzatvárané a plnení spotrebiteľskej zmluvy 

nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej 

činnosti.“
184

 Uvedený súkromnoprávny predpis teda za spotrebiteľa jednoznačne 

považuje fyzickú osobu. Toto je však v rozpore s pohľadom na spotrebiteľa z hľadiska 

verejného práva. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

definuje spotrebiteľa v § 2 písm. a). Podľa uvedeného ustanovenia je spotrebiteľom 

                                                
181 Česká republika: Zákon č. 40 zo dňa 26. februára 1964, občanský zákoník, § 52 odst. 3. 

182 Česká republika. Zákon č. 634 zo dňa 16. decembra 1992, o ochraně spotřebitele, § 2 odst. 1 písm. a). 

183 Česká republika: Zákon č. 89 zo dňa 3. februára 2012, občanský zákoník, § 419. Dostupné tiež 

z WWW:  < http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/NOZ_interaktiv.pdf> 

184 Slovenská republika: Zákon č. 40 zo dňa 26. februára 1964, Občiansky zákonník, § 52 ods. 4. 
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„fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby 

pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.“
185

 Uvedený 

rozpor môže v praxi predstavovať problém a priniesť so sebou množstvo nejasností. 

V prvom rade je to samotný konflikt uvedených definícií. Kým predpis súkromného 

práva považuje za spotrebiteľa výlučne fyzickú osobu, podľa predpisu verejného práva 

je spotrebiteľom aj osoba právnická. Navyše, definícia uvedená v zákone o ochrane 

spotrebiteľa je sporná a mätúca, nakoľko za spotrebiteľa považuje aj právnickú osobu 

a súčasne hovorí o používaní služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov 

jej domácnosti. Aplikáciu uvedenej definície na právnickú osobu je podľa nás 

prinajmenšom zvláštna a netradičná. Odhliadnuc od uvedenej nejasnej definície 

môžeme konštatovať, že jednoznačne v Českej republike, tak i na Slovensku považujú 

príslušné právne predpisy za spotrebiteľa fyzickú osobu.  

Tendencia považovať za spotrebiteľa výlučne fyzickú osobu je badateľná aj, ako 

uvedieme ďalej, v legislatíve Európskej únie. Taktiež Súdny dvor Európskej únie 

dôvodil, že „Za spotřebitele se považuje toliko fyzická osoba, nikoliv právnická, 

nakupující za jiným než podnikatelským účelem.“
186

  

Súčasné trendy, a to nie len na vnútroštátnej úrovni, ale i na úrovni Európskej 

únie a jej legislatívy, pristupujú razantnejšie k ochrane spotrebiteľa. Vo všeobecnosti sa 

má za to, že spotrebiteľ ako subjekt si vyžaduje vyššiu mieru právnej ochrany, a to aj 

ako tzv. slabší subjekt. Nerovnosť spotrebiteľa voči inému subjektu, ktorý koná v rámci 

svojej podnikateľskej činnosti, judikoval v rozsudku zo dňa 26. októbra 2006 vo veci   

C-168/05 Mostaza Claro aj Súdny dvor Európskej únie, podľa ktorého „spotrebiteľ sa 

v porovnaní s predajcom alebo dodávateľom nachádza v znevýhodnenom postavení, 

pokiaľ ide o vyjednávaciu silu, ako aj o úroveň informovanosti, a táto situácia ho vedie 

                                                
185 Slovenská republika: Zákon č. 250 zo dňa 9. mája 2007, o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, § 2 písm. a); právna regulácia ochrany 

spotrebiteľa je následne v Slovenskej republike rozdelená do viacerých zákonov. Tie upravujú ochranu 

spotrebiteľa podľa oblasti, v ktorej by tento mohol byť poškodený a vymedzujú uvedený pojem na účely 

konkrétneho zákona. Ide o zákony regulujúce ochranu spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb 

cestovného ruchu, pri finančných službách na diaľku a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. 

Tieto osobitné zákony obsahujú definície pojmu spotrebiteľ iba na účely toho ktorého zákona a za 

spotrebiteľa považujú, podobne ako Občiansky zákonník, výlučne fyzickú osobu. 

186 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 22.11.2001, spojené veci C-541/99 a C-542/99, Cape 

Snc proti Idealservice Srl; Idealservice MN RE Sas proti OMAI Srl. In ONDREJOVÁ, Dana. Přehled 

judikatury ve věcech nekalé soutěže. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. s. 75.  
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k pristúpeniu na podmienky pripravené vopred predajcom alebo dodávateľom bez toho, 

aby mohol vplývať na ich obsah.“
187

  

S uvedeným výrokom Súdneho dvora sa úplne stotožňujeme. Súd podľa nás 

veľmi presne pomenoval hlavné atribúty, ktoré robia spotrebiteľa slabším subjektom 

voči subjektom vykonávajúcim svoje podnikateľské alebo profesijné aktivity, čím je 

narušená zásada rovnosti v súkromnoprávnych vzťahoch. Ide najmä o nižšiu až nízku 

úroveň informovanosti, málo skúseností a vedomostí voči druhej strany, čo predstavuje 

pre spotrebiteľa automaticky nevýhodu. Tiež je bežnou praxou, že voči predajcovi nemá 

spotrebiteľa takmer žiaden priestor pre vyjednávanie vhodnejších podmienok kúpy 

tovaru alebo poskytnutia služieb.  

 Z hľadiska legislatívy Európskej únie by sme chce vo vzťahu k pojmu 

spotrebiteľ spomenúť niekoľko smerníc. 

Prvou je smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach 

v spotrebiteľských zmluvách. Uvedená smernica definuje na svoje účely spotrebiteľa 

v čl. 2 písm. b) ako „akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá v zmluvách podliehajúcich tejto 

smernici koná s cieľom, nevzťahujúcim sa k jeho obchodom, podnikaniu alebo 

povolaniu.“
188

 Jednoznačne spotrebiteľa ako fyzickú osobu definuje aj smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných 

praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu. Uvedená smernica 

vymedzuje spotrebiteľa v  čl. 2 písm. a) ako „fyzickú osobu, ktorá v rámci obchodných 

praktík, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely spadajúce mimo rámca jej 

obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti.“
189

 Smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo dňa 16. februára 1998 o ochrane 

spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi je ďalšou z balíku 

                                                
187 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 26.10.2006 vo veci C-168/05 Mostaza Claro, bod 25 

In LAZÍKOVÁ, Jarmila; ŠTEVČEK, Marek. Ochrana spotrebiteľa v civilnom procese. Bulletin 

slovenskej advokácie. 2013, č. 6, s. 20. 

188 Európska únia: Smernica Rady 93/13/EHS zo dňa 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach 

v spotrebiteľských zmluvách, čl. 2 písm. b). Dostupné z WWW:  

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:SK:HTML >  

189 Európska únia: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES zo dňa 11. mája 2005 

o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, čl. 2 písm. a).  

Dostupné z WWW:  

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:sk:PDF>  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:sk:PDF
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smerníc, upravujúcich ochranu spotrebiteľa, ktorého definuje v čl. 2 písm. e) ako 

„fyzickú osobu, kupujúcu výrobok, ktorý nesúvisí s jej obchodnom alebo pracovnou 

činnosťou.“
190

 Definovanie spotrebiteľa ako výlučne fyzickú osobu je teda pomerne 

výrazne badateľné aj v legislatíve Európskej únie. 

5.3.2.1 Hľadisko tzv. priemerného spotrebiteľa 

V súvislosti s rozhodovaním súdov o konkrétnom konaní podľa ustanovení 

o nekalej súťaži sa naskytá otázka, čo predstavuje to správne a objektívne hľadisko vo 

vzťahu k spotrebiteľovi, kedy by tento mohol byť ovplyvnený súťažiteľom v jeho 

ďalšom konaní a rozhodovaní sa ako spotrebiteľ. Inak povedané, každá osoba ako 

spotrebiteľ je iná. Je predpoklad (i keď to nemôžeme označiť za tvrdenie platné 

v každej situácii a pre každého jednotlivca), že osoba s vyšším vzdelaním, širším 

všeobecno-politickým prehľadom, zaujímajúca sa o veci verejné, vie skôr rozpoznať 

prípadné nekalosúťažné správanie súťažiteľa, vyhnúť sa takýmto praktikám a v ich 

dôsledku ďalšiemu ovplyvňovaniu seba. Aj z tohto dôvodu nemôže sudca rozhodovať 

o prípadnom nekalosúťažnom konaní súťažiteľa voči spotrebiteľovi zo svojho osobného 

hľadiska a pohľadu na vec ako spotrebiteľ, nakoľko existuje očakávanie, že sudca, ako 

osoba s vysokoškolským vzdelaním, navyše právnickým, vie skôr odhaliť nekalé 

praktiky predávajúceho a vyvarovať sa prípadnej ujme nimi spôsobenej. Pre objektívne 

posúdenie eventuálneho nekalosúťažného konania treba poznať účinok takéhoto 

konania na hypotetického priemerného spotrebiteľa. Súdy v tomto prípade posudzujú 

konanie z hľadiska tzv. priemerného spotrebiteľa, ktoré sa prirodzene vyvinulo 

z rozhodovacej praxe Európskeho súdneho dvora a neskôr bolo prebraté aj do 

legislatívy Európskej únie. „Soud při posuzování konkrétního nekalosoutěžního jednání 

přistupuje k vymezení průměrného spotřebitele nikoli z hlediska vlastních osobních 

zkušeností, vědomostí, pocitů a dojmů ve věci rozhodujícího soudce, ale z hlediska pro 

ten účel vytvořeného „průměrného spotřebitele“, jenž v sobě sjednocuje („průměruje“) 

zkušenosti, vědomosti, pocity a dojmy v úvahu přicházejících adresátů nabídky, 

možných zákazníků či spotřebitelů, tak, aby si soud mohl vyřešit otázku, nakolik 

                                                
190 Európska únia: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo dňa 16. februára 1998 o ochrane 

spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi, čl. 2 písm. e). Dostupné z WWW: 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:04:31998L0006:SK:PDF>  
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tvrzené závadné jednání bylo způsobilé takového „průměrného“ spotřebitele ovlivnit 

v jeho dalším jednání a rozhodování.“
191

 

Východiskovým rozhodnutím pre koncepciu hľadiska tzv. priemerného 

spotrebiteľa bol rozsudok Európskeho súdneho dvora zo dňa 16. júla 1998 vo veci C-

210/96 Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises 

Steinfurt. V uvedenom rozhodnutí súd judikoval: „Aby mohol súd posúdiť, či určité 

vyhlásenie alebo popis, (...), môže byť v rozpore s článkom 10 (2) Nariadenia č.1907/90 

o marketingovom štandarde vajec, tuzemský súd musí vziať do úvahy očakávania, ktoré 

vzbudzuje v priemernom spotrebiteľovi, ktorý je bežne informovaný a bežne vnímavý 

a obozretný. Napriek tomu, komunitárne právo nezakazuje, aby v prípade, že tuzemský 

súd má ťažkosti s ustálením toho, či tvrdenie alebo popis sú zavádzajúce, môže sa pri  

rozhodovaní opierať o prieskum spotrebiteľov prípadne vyjadrenie znalca v danej 

oblasti za podmienok stanovených národným právom (právom daného štátu).“
 192

  

Uvedený koncept hľadiska tzv. priemerného spotrebiteľa prevzala následne 

i európska legislatíva. Už vyššie spomenutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči 

spotrebiteľom na vnútornom trhu v bode 18 svojej preambuly charakterizuje 

priemerného spotrebiteľa ako toho, „ktorý je v rozumnej miere dobre informovaný, 

vnímavý a obozretný, pri zohľadnení sociálnych, kultúrnych a jazykových faktorov.“
193

 

Hľadisko tzv. priemerného spotrebiteľa začali vo svojej rozhodovacej praxi 

uplatňovať aj české a slovenské súdy, i keď súdy Slovenskej republiky na rozdiel od 

súdov Českej republiky nepristupujú k samotnému charakterizovaniu tohto pojmu vo 

svojej judikatúre veľmi často. Z hľadiska posudzovaných prípadov sa uvedený koncept 

najčastejšie využívaný pri zameniteľnosti produktov, klamavej reklame či ochranných 

známkach.  

                                                
191 Rozsudok Vrchného súdu v Prahe sp. zn. 3 Cmo 380/2005. 

192 Rozsudok Európskeho súdneho dvora zo dňa 16. júla 1998 vo veci C-210/96 Gut Springenheide 

GmbH and Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt.  

Rozsudok v anglickom jazyku dostupný z WWW:                                                                  

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996CJ0210:EN:HTML>  

193 Európska únia: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES zo dňa 11. mája 2005 

o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, čl. 2 písm. a). 

Dostupné z WWW:  

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:sk:PDF>  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996CJ0210:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:sk:PDF
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Podľa nášho názoru je uvedená koncepcia hľadiska tzv. priemerného 

spotrebiteľa dynamickou veličinou, ktorú je potrebné stanovovať a pre určitý typ 

konania priebežne charakterizovať a dotvárať, a to s ohľadom na vývoj spoločnosti. Aj 

Najvyšší súd Českej republiky vo svojom rozsudku sp. zn. 32 Cdo 4661/2007 zo dňa 

23. októbra 2008 uviedol, že pri rozhodovaní je potrebné zohľadňovať vývoj 

spoločnosti a s tým súvisiace rozdiely medzi súčasným hľadiskom tzv. priemerného 

spotrebiteľa a hľadiskom skorším: „U dnešního tzv. průměrného spotřebitele má být 

míra jeho pozornosti posuzována přísněji než dřívě (již nejen povrchní či zběžná 

pozornost, ale „rozumná míra pozornosti a opatrnosti.“).“
194

   

Súčasná doba je dobou technológií, internetu a inovácií, pričom tento fakt musia 

vo svojej rozhodovacej praxi reflektovať aj súdy. Pre zaujímavosť uvádzame, ako 

Vrchný súd v Prahe charakterizoval priemerného užívateľa internetu. Podľa súdu ide o 

„spotrebiteľa“ znalého veci. „Tento „průměrný“ uživatel internetu je si ze své 

zkušenosti dobře vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka v označení 

jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti naprosto přesného užití určitého 

doménového jména k otevření jím výhradně žádaných webových stránek (pokud 

neužije vyhledávače k nabídce adres při zadání konkétního hesla). Pak nelze mít 

prokázané, že zněním doménových jmen webových stránek účastníků „průměrný“ 

uživatel internetu bude maten a nerozliší je.“
195

  

5.3.3 Ďalší zákazník 

Pojem ďalší zákazník ako subjekt, ktorému môže byť nekalosúťažným konaním 

súťažiteľa spôsobená ujma, bol do znenia generálnej klauzuly nekalej súťaže v § 44 

odst. 1 ObchZ doplnený zákonom č. 152/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s účinnosťou od 1. júla 2010.
196

 Na 

rozdiel od českej právnej úpravy sa tento pojem v znení generálnej klauzuly 

v Obchodnom zákonníku v Slovenskej republiky nevyskytuje a zatiaľ ani nič 

                                                
194 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 4661/2007 zo dňa 23.10.2008; rovnako aj rozsudok 

Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 3895/2007 zo dňa 01.08.2008. 

195 Rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe sp. zn. 3 Cmo 460/2005.  

196 Bližšie k uvedenej novele zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

pozri s. 25 - 27. 
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nenasvedčuje tomu, že sa generálna klauzula v tomto smere zmení. Prof. JUDr. Petr 

Hajn, DrSc. uvedený subjekt označuje ako zákazníkov iných než sú spotrebitelia.
197

 

V znení generálnej klauzuly nekalej súťaži v § 2976 odst. 1  v zákone č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2014, sa bude vyskytovať ako 

subjekt zákazník, a preto bude pravdepodobne opäť na právnej teórii a súdnej 

judikatúre, aby pristúpili k bližšiemu definovaniu uvedeného pojmu.  

6 GENERÁLNA KLAUZULA NEKALEJ SÚŤAŽE V NOVOM 

OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU 

Dňa 1. januára 2014 nadobudne v Českej republike účinnosť zákon                     

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
198

 (ďalej aj „nový občiansky zákonník“). Nový  

občiansky zákonník, schválený Poslaneckou snemovňou Parlamentu Českej republiky 

dňa 9. novembra 2011 a podpísaný prezidentom dňa 20. februára 2012, znamená úplnú 

rekodifikáciu súkromného práva v Českej republike a zrušuje viac ako dvesto právnych 

predpisov, medzi inými aj zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v znení neskorších 

predpisov. 

Súčasťou nového občianskeho zákonníka bude aj právna úprava nekalej súťaže, 

a to v § 2976 až 2990. Podľa dôvodovej správy
199

 k uvedenému zákonu bola právna 

úprava nekalej súťaže zaradená do nového občianskeho zákonníka z dvoch dôvodov. 

Prvým, a tým podstatným dôvodom podľa predkladateľov je, že hospodárska súťaž sa 

netýka len podnikateľov, ale aj iných súťažiteľov a právna úprava nekalej súťaže 

zasahuje aj súkromné práva a povinnosti ďalších osôb. Ďalším dôvodom je, že úprava 

práva hospodárskej súťaže v osobitnom zákone č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské 

soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) ve znění 

pozdějších předpisů, neobsahuje ustanovenia súkromnoprávneho charakteru, preto je 

tieto potrebné zaradiť do nového kódexu súkromného práva. 

                                                
197 Pozri: HAJN, Petr. Kdo má dokazovat a kdo vysvětlovat ve sporech z nekalé soutěže? 

Obchodněprávní revue. 2011, č. 3, s. 69. 

198 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dostupné z WWW:  

< http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/NOZ_interaktiv.pdf> 

199 Dôvodová správa k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dostupné z WWW: 

<http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf> 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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Právna úprava nekalej súťaže v novom občianskom zákonníku bude podobne, 

ako je tomu aj v súčasnosti, založená na kombinácii generálnej klauzuly (§ 2976       

odst. 1) a špeciálnych skutkových podstát (§ 2976 odst. 2 a § 2977 až 2987). Ďalšie 

ustanovenia v § 2988 až 2990 budú obsahovať právnu úpravu ochrany proti nekalej 

súťaži. Nakoľko model právnej úpravy nekalej súťaži založený na všeobecnej 

a permanentnej platnosti generálnej klauzuly je konceptom osvedčeným, domnievame 

sa, že zákonodarca išiel v tomto smere cestou istoty, čo považujeme za správne. 

Generálna klauzula nekalej súťaže bude podľa ustanovenia § 2976 odst. 1 znieť 

takto: „Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže 

jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se 

nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.“
200

 Ako je možné z citovaného znenia 

generálnej klauzuly vidieť, toto všeobecné ustanovenie bude naďalej obsahovať tri 

kumulatívne podmienky, ktoré bude musieť posudzované konanie nutne vykázať, aby 

ho bolo možné označiť za konanie nekalosúťažné, prípadne ďalej ho subsumovať pod 

niektorú z osobitných skutkových podstát podľa § 2977 až 2987. Zostáva tak zachované 

pravidlo, že najprv je potrebné naplniť všetky podmienky generálnej klauzuly.  

Zaujímavosťou generálnej klauzuly v novom občianskom zákonníku je jej 

formulácia. Kým v súčasnosti je formulovaná ako typická legálna definícia 

charakterizujúca pojem nekalá súťaž, generálna klauzula v novom českom občianskom 

zákonníku sa svojou formuláciou približuje skôr ku generálnej klauzule podľa 

prvorepublikového zákona č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži,
201

 

najmä k jej prvej časti pred bodkočiarkou. V prípade nového znenia generálnej klauzuly 

môžeme taktiež hovoriť o definícii v zákone, v tomto prípade o tzv. definícii 

a rubrica,
202

 ktorá je veľmi typická a využívaná najmä v právnych predpisoch trestného 

práva, najmä pri formulácii jednotlivých skutkových podstát trestných činov. 

                                                
200 Česká republika: Zákon č. 89 zo dňa 3. februára 2012, občanský zákoník, § 2976 odst. 1. 

Dostupné z WWW: < http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/NOZ_interaktiv.pdf>  

201 § 1 zákona č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži: „Kdo dostane se v hospodářském 

styku v rozpor s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým poškoditi soutěžitele, může býti žalován, 

aby se zdržel takového jednání a odstranil závadný stav jím způsobený; vědel-li pak, nebo musel-li vědět, 

že jednání jeho jest způsobilé poškoditi soutěžitele, též, aby nahradil škodu tím způsobenou.“ 

202 Pozri: KNAPP, Viktor. Teorie práva.1. vyd. Praha : C. H. Beck, 1995. s. 124.   
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Keď teda porovnáme súčasné znenie generálnej klauzuly nekalej súťaže v § 44 

odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, so 

znením generálnej klauzuly v novom občianskom zákonníku zistíme, že zákonodarca 

v prípade generálnej klauzuly k výraznejším zmenám nepristúpil a „jedná se pouze o 

parafrázi ustanovení, které je v současné době platné. Z hlediska obecné definice či 

generální klauzule o nekalé soutěži se tedy nic nezmění.“
203

 Otázkou v tomto prípade 

teda je, ako sa zmenia, resp. budú modifikované jednotlivé podmienky generálnej 

klauzuly nekalej súťaže.  

 Pokiaľ ide o prvú podmienku, oproti súčasnému zneniu generálnej klauzuly 

bude v jej novom znení vypustený pojem hospodárska súťaž. Podľa nášho názoru tým 

bude odstránená zbytočná duplicita, ktorá bola zavedená od 1. júla 2010 zákonom č. 

152/2010 Sb. tým, že popri sebe stáli pojem hospodárska súťaž i pojem hospodársky 

styk. Nakoľko pojem hospodársky styk je pojmom širším, ktorý zahŕňa i hospodársku 

súťaž, nepredpokladáme v súvislosti s jeho použitím výkladové problémy a bude 

zaujímavé sledovať súdnu judikatúru, ktorá sa bude výkladom tohto pojmu vo svetle 

nového občianskeho zákonníka zaoberať. 

 Rozpor konania s dobrými mravmi súťaže ostal ako druhá obligatórna 

podmienka súčasťou generálnej klauzuly v § 2976 odst. 1 nového občianskeho 

zákonníka. V súvislosti s týmto znakom generálnej klauzuly teda zákonodarca 

nepristúpil k žiadnej zmene.     

V súvislosti s treťou podmienkou je potrebné konštatovať, že zákonodarca 

opätovne použil pojem spôsobilosť privodiť ujmu. Vzhľadom na to, že generálna 

klauzula by mala byť koncipované pomerne široko a všeobecne, považujeme použitie 

výrazu ujma za vhodné, nakoľko, ako sme už skôr uviedli, ide o pojem širší než napr. 

pojem škoda.  

Pokiaľ ide o vymedzenie okruhu subjektov, znenie § 2976 odst. 1 hovorí 

o konaní spôsobilom privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo zákazníkom, čo zvýrazňuje 

a podporuje poňatie práva proti nekalej súťaže ako druh spotrebiteľského práva. 

 

                                                
203 HORÁČEK, Vít. Bude soutěžní právo samostatnou disciplínou?. Časopis pro právní vědu a praxi. 

2012, č. 4, s. 342. Dostupné tiež z WWW: <http://www.law.muni.cz/dokumenty/20945>  
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ZÁVER 

 Veríme, že predloženou prácou sa nám podarilo splniť cieľ, ktorý sme si 

stanovili v jej úvode, teda analyzovať generálnu klauzulu nekalej súťaže, podmienky 

v nej uvedené a zároveň upozorniť na rozdiely v porovnaní s obdobným ustanovením 

v Obchodnom zákonníku Slovenskej republiky. 

 Ako sme v práci upozornili, napriek všeobecnosti ustanovenia ako celku 

i zákonodarcom použitých neurčitých právnych pojmov v ňom uvedených, ide 

o ustanovenie mimoriadne potrebné. Naše presvedčenie potvrdzuje i aplikačná prax 

a skutočnosť, že na obdobnom koncepte je založená právna regulácia nekalej súťaže už 

od čias predvojnovej Československej republiky.  

Myslíme si, že veľká pozornosť sa bude v najbližšej dobe sústreďovať na 

generálnu klauzulu nekalej súťaže v novom českom Občianskom zákonníku 

a skutočnosti, ako si s jej aplikáciou a výkladom poradia súdy. I napriek tomu, že 

svojimi podmienkami a znakmi v nej uvedenými nejde o výraznú zmenu oproti súčasnej 

generálnej klauzule, bude zaujímavé sledovať judikatúru a odborné názory v tejto 

oblasti.   

 Z hľadiska legislatívnej techniky a tvorby práva predstavuje generálna klauzula 

nekalej súťaže zaujímavý spôsob, ako zahrnúť do jedného univerzálneho ustanovenia aj 

konania, ktorých vznik alebo existenciu zákonodarca pri tvorbe právneho predpisu 

nepredpokladal. Napriek tomu, že ide o ustanovenie veľmi všeobecné, je vzhľadom na 

svoj účel v legislatíve akceptované, dokonca vítané. Myslíme si, že v prípade generálnej 

klauzuly sa oplatí bližšie skúmať toto ustanovenie, ako i jeho parciálne znaky a zároveň 

s tým venovať zvýšenú pozornosť aj súdnej judikatúre. Takto bude možné včas 

predpokladať a zaregistrovať nové formy nekalosúťažného konania, predchádzať im 

alebo v prípade potreby sa im vedieť účinne brániť. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních 

zákonů. 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov. 

Zákon č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochraně proti nekalé soutěži. 

Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník. 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník. 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 152/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských 

zmluvách. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo dňa 16. februára 1998 o ochrane 

spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých 

obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých 

obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu. 

Code civil des Français – Občiansky kódex Francúzov (1807 – 1816).  

Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva (1883). 

Madridská dohoda o potlačovaní falošných alebo klamných údajov o pôvode tovaru 

(1883). 
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NÁZOV PRÁCE V ČESKOM JAZYKU 
Generální klauzule nekalé soutěže v česko-slovenském srovnávacím pohledu 

NÁZOV PRÁCE V SLOVENSKOM JAZYKU 
Generálna klauzula nekalej súťaže v česko-slovenskom porovnávacom pohľade 

ABSTRAKT 

 Účelom práce je analyzovať a zaoberať sa ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené ustanovenie 

predstavuje generálnu klauzulu nekalej súťaže, ktorá obsahuje tri podmienky. Tieto 

musia byť kumulatívne naplnené, aby mohlo byť konkrétne konanie označené ako 

konanie nekalosúťažné. Zároveň pri analýze jednotlivých podmienok chceme upozorniť 

na odlišnosti v právnej úprave v Slovenskej republike a porovnať ju s českou právnou 

 Práca je rozdelená do šiestich kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá historickým 

vývojom práva nekalej súťaže v Európe, ale aj osobitne na území Československa, resp. 

Českej republiky a Slovenskej republiky po vniku samostatných štátov. V rámci tejto 

časti venujeme široký priestor zákonu proti nekalej súťaže z obdobia prvej 

Československej republiky. Druhá kapitola je venovaná všeobecným informáciám 

o generálnej klauzule nekalej súťaže, jej funkciám a vzťahu k špeciálnym skutkovým 

podstatám nekalej súťaže. Jej súčasťou je aj analýza vzťahu zákazu nekalej súťaže 

k špeciálnym skutkovým podstatám z pohľadu teórie práva a legislatívnej techniky. 

V tretej až piatej kapitole analyzujeme jednotlivé znaky, resp. podmienky generálnej 

klauzuly nekalej súťaže. Týmito sú konanie v hospodárskej súťaži alebo hospodárskom 

styku, rozpor tohto konania s dobrými mravmi súťaže a jeho spôsobilosť privodiť ujmu 

iným súťažiteľom, spotrebiteľom alebo ďalším zákazníkom. Nakoľko sa právo nekalej 

súťaže označuje aj ako sudcovské právo, pri analýze jednotlivých podmienok generálnej 

klauzuly používame aj rozhodnutia českých a slovenských súdov, ako aj súdov 

Európskej únie. V poslednej kapitole tejto práce sa venujeme generálnej klauzule 

nekalej súťaže v novom českom Občianskom zákonníku, ktorý nadobudne účinnosť      

1. januára 2014.  
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NÁZOV PRÁCE V ANGLICKOM JAZYKU 
General Clause of Unfair Competition in Czech-Slovak Comparative View 

ABSTRACT 

 The main purpose of this thesis is to analyse and to deal with the Section 44 (1) 

Act No. 513/1991 Coll, Commercial Code, as amended. This provision stipulates the 

general clause of unfair competition, which consists of three conditions. These have to 

be fulfilled cumulatively to classify some conduct as unfair. Simultaneously, analyzing 

the conditions of general clause, we want to point out at the differences between legal 

regulation according to the czech Commercial Code and the Commercial Code of the 

Slovak Republic and compare them reciprocally.            

 Thesis consists of six chapters. Chapter One deals with development of the 

unfair competition law in Europe, but particularly also on the territory of the Czech 

Republic and Slovak Republic. In this chapter we deal also with the Act against the 

unfair competition of the first Czechoslovak Republic. Second chapter offers the 

general information on the general clause, its function and its relation to the special 

subject matters of unfair competition. A component part of this chapter is an analysis of 

the relation of the prohibition of unfair competition to the special subject matters from 

the view of theory of law and the legislative technique. In the third to fifth chapter there 

are the analyses of three conditions of general clause. These are conduct in economic 

competition or in economic relation, a conflict with good competitive practices and 

predisposition of such conduct to cause harm to other competitors, consumers or other 

customers. Unfair competition law is known also as the judge law. This is the reason 

why decisions of the czech and slovak courts and European Union courts as well are 

used for analysing the conditions of general clause. In the very last chapter of this thesis 

we deal with the general clause of unfair competition in the new Civil Code of the 

Czech Republic, which is going to take into effect on January 1, 2014. 
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