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Úvodem 

 

Téma týkající se nekalé soutěže jsem si vybral zejména pro vysokou aktuálnost daného 

tématu. Ať už se jedná o oblast reklamy či marketingu, jenž působí na spotřebitele či 

obecné praktiky soutěžitelů snažících se o určitou deformaci trhu či získání tržního podílu 

prostředky, které nemusí být vždy považovány za férové. Zákonodárce však předpokládá 

určitou formu konkurence či obchodních praktik, jenž můžou vést ke zničení či poškození 

konkurence v tržním prostředí a nemusí se jevit z pohledu absolutní morálky jako 

akceptovatelné avšak z hlediska práva nepostižitelné. Účel soutěžního práva spočívá tedy 

v tom a jen v tom, aby podnikatele tohoto cíle dosahovali způsoby, ne-li společensky 

přijatelnými, pak alespoň pro společnost únosnými.1 České soutěžní právo váže tradičně 

(od r. 1927) existenci nekalosoutěžního deliktu na rozpor s dobrými mravy soutěže; nikoli 

teda na prostý rozpor s dobrými mravy vůbec, jak to vyjadřuje např. legislativa německá 

nebo rakouská. Dává tím zřetelně najevo, že při konkurenčním jednáních platí pravidla 

jiné morálky než normativní příkazy dobrých mravů v obecném slova smyslu. To je dáno 

funkcemi hospodářské soutěže i jejich celkových charakterem; konkurenční vztahy 

vnášejí do ekonomických vztahů řetězec konfliktních prvků a určitý stupeň agresivity 

(průraznosti) soutěžních jednání je imanentní jejich povaze.2 

Problematika hospodářské soutěže či úžeji nekalé soutěže je záležitostí velmi živelnou, 

dynamickou a aktuální s nutností rychle reakce ze strany soudů potažmo zákonodárce při 

výskytu tohoto typu jednání v hospodářském styku, které by mohlo vést k narušení trhu 

jako takového.  

Tato práce si klade za cíl popsat vznik a vývoj úpravy této oblasti na území ČR od dob 

kdy byly vydávány předpisy ad hoc směřující proti konkrétnímu nekalosoutěžnímu 

jednání přes první ucelenou úpravu nekalé soutěže za dob první republiky zakotvenou 

zákonem proti nekalé soutěži, která byla přijatá vzhledem k závazkům vyplývajícím 

                                                 

1 ELIÁŠ K., J. BEJČEK a P. HAJN. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo. 5. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2007. Právnické učebnice, str. 286 

2 Tamtéž, str. 308 
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z Pařížské unijní úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví3. Dále se tato práce 

zaměřuje vývojem tohoto institutu v dobách řízeného hospodářství na našem území přes 

následné zakotvení v obchodním zákoníku v roce 1991 po proběhlé sametové revoluci a 

návratu k tržní ekonomice. Práce se dále zaměřuje na probíhající vliv evropské integrace 

na danou problematiku a změny přicházející s přijetím nových kodexů soukromého práva 

v roce 2014. Práce má za cíl vzít v potaz také politickou situaci, rozvoj technologií, 

obchodního práva a marketingu, který na našem území v dané době probíhal s podstatným 

vlivem na zmiňovanou úpravu. Práce se zároveň snaží poukázat na určitou 

neuchopitelnost právní oblasti nekalé soutěže, v niž má často hlavní význam spíše právní 

cit a konkrétní faktické důvody než striktně stanovená pravidla. Tento prvek určité 

abstrakce se prolíná prakticky celou prací, kdy zdůrazňuje principy a pravidla, která 

ačkoliv nejsou výslovně obsažena v právních normách, přesto na nich problematika 

nekalé soutěže výrazně spočívá.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Dnes označována jako Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 
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1. Vymezení základních pojmů 

 

1.1. Hospodářská soutěž 

Jakmile vznikl obchod, vznikla také hospodářská soutěž. To je dáno tím, že soutěživost 

je obecný biologický jev, který se nezastavuje ani před lidskými aktivitami. 4 Zákonná 

definice hospodářské soutěže neexistuje, a pokud by existovala, byla by zbytečná. Platná 

právní úprava chránící hospodářskou soutěž jí proto nijak blíže nevysvětluje. 5 Velmi 

obecně bychom hospodářskou soutěž mohli vymezit jako soupeření a snahu subjektu na 

trhu určitého druhu, jejích cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti 

hospodářských užitků, popř. výsledků a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou 

činnost. Podstata hospodářské soutěže spočívá v tom, že každý ze soutěžitelů se neustále 

snaží zlepšovat svoji pozici a k tomu používá nejrůznější prostředky. Tento proces však 

není ponechán zcela na libovůli jednotlivých soutěžitelů, ale v zájmu ochrany pozitivních 

funkcí soutěže je do jisté míry regulován normami práva hospodářské soutěže. 

 

1.2 Soutěžní právo 

Hospodářská soutěž se stává stále dravější a více konkurenční, v rámci boje o zákazníka 

neváhají někteří podnikatele použít prostředků, kterým by nalákali či oklamali zákazníka 

či zničili konkurenci neférovými prostředky a dosáhli tak většího zisku či tržního podílu 

na trhu. V tomto ohledu je nutná určitá regulace v rámci hospodářské soutěže, kterou 

obsahuje právě soutěžní právo. Právní regulace soutěžního chování nemůže potlačit 

svobodu soutěžitele snažit se o dosažení vlastního prospěchu a porážku svých 

konkurentů, ale musí hospodářskou soutěž dovolit a pouze tlumit její projevy tak, aby 

                                                 

4 ELIÁŠ, Karel, Josef BEJČEK a Petr HAJN. Kurs obchodního práva: obecná část : soutěžní právo. 5. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 283 

5 Tamtéž, str. 284 
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byly vyváženy potřeby soutěžitelů i spotřebitelů a aby hospodářská soutěž fungovala 

morálně aprobovaným způsobem.6  

Soutěžní právo lze rozdělit na dvě části a to soukromoprávní, kterou zastává právě oblast 

nekalé soutěže a veřejnoprávní, které se zaměřuje na nedovolené omezování hospodářské 

soutěže, kartelové právo či antitrustové právo. Smyslem soutěžního práva je 

hospodářskou soutěž regulovat, udržet její úroveň a zajistit, aby v konkurenčním boji 

zvítězil pokud možno ten nejlepší. Aby mohl tržní systém spolehlivě fungovat nestačí 

pouhá svoboda volby a možnost sledování vlastního zájmu. Takový systém musí mít jistá 

pravidla, která jeho účastníci dodržují. Tak jako dopravní provoz musí mít pravidla, jinak 

by zkolaboval, také tržní systém musí mít všeobecně dodržovaná pravidla, bez kterých 

by nefungoval. Tržní proces je „hrou v rámci pravidel“ a nikoliv „hrou bez pravidel“. 

Kdyby neměl pravidla, nebo kdyby tato pravidla nebyla dodržována, nikdo by 

nesměnoval, nikdo by nevyráběl pro trh. 7 

 

1.3 Nekalá soutěž 

Právo nekalé soutěže je část soutěžního práva zabývající se soukromoprávní ochranou, 

ať už spotřebitele či jiného soutěžitele před nekalým jednáním. Nekalá soutěž je 

vymezena obecně jako jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy 

a je způsobilé způsobit újmu ostatním soutěžitelům či spotřebitelům. Vyskytuje se 

zejména ve formách klamavé, agresivní, srovnávací či podprahové reklamy. Klamavého 

označování zboží a služeb, které má zákazníka např. přesvědčit, že zboží pochází 

z určitého místa. Dále nebezpečí vyvolávaní záměny, spočívající např. v designu 

výrobku, který je téměř totožný s výrobkem, jenž má na trhu vedoucí postavení. 

Parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, 

zlehčování, porušování obchodního tajemství či ohrožování zdraví spotřebitele či 

                                                 

6 ONDREJOVÁ, Dana. Právní́ prostředky ochrany proti nekalé soutěži: (vybrané kapitoly). Vyd. 1. 

Praha: Wolters Kluwer, 2010, str. 1 

7 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, c2011. Beckovy ekonomické učebnice, str. 

12 
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životního prostředí. Všechna tato jednání mají jediný cíl a to klamat spotřebitele či 

poškodit jiného soutěžitele. Právo nekalé soutěže je paradoxně i v naši právní kultuře 

právem zejména soudcovským, poněvadž rozlišit, kdy už se jedná o nekalou soutěž a kdy 

se naopak dané jednání ještě pohybuje v mantinelech tvrdého konkurenčního boje je 

otázkou často velmi složitou a je nutno přihlédnout ke všem okolnostem daného případu, 

které společně vytvoří určitý obraz daného odvětví, její specifika, obchodní praktiky a 

teprve poté dané jednání kvalifikovat.    

 

1.4 Generální klauzule 

Vzhledem k nekonečnému počtu forem, v nichž se nekalá soutěž v hospodářském životě 

projevuje, je nemožné postihnout veškeré tyto případy legislativní normou. Zákon, který 

by se o to pokusil, byl by při velké objemnosti práce přece jen neúplný.8 Vzhledem 

k určité „neuchopitelnosti“ nekalé soutěže je nutno při výkladu toho, kdy už se jedná či 

nejedná o nekalou soutěž využít institutu generální klauzule. Ta určitým způsobem 

zastřešuje jednání příčící se dobrým mravům v hospodářském styku, které by nebylo 

možnost konkrétně vymezit právní normou předem, poněvadž je zcela nemožné 

předpokládat všechny možné druhy jednání, které se v hospodářském styku mohou 

vyskytnout, a tato snaha by byla prakticky bezpředmětná.  

V legislativních počátcích úpravy nekalé soutěže byla snaha vyhnout se použití generální 

klauzule např. při tvorbě německého zákona určeného pro postih nekalé soutěže9, který 

byl přijat dne 27. května 1896. Avšak velmi brzy se stal zákon obcházeným právě pro 

absenci generální klauzule a nedostatečné pokrytí možných forem nekalé soutěže formou 

vymezení konkrétních skutkových podstat. Pro názornost lze uvést znění aktuální 

                                                 

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

univerzita, 2005, str. 19 

9 Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes 
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generální klauzule na ochranu proti nekalé soutěži, která je zakotvena v obchodním 

zákoníku, ustanovení paragrafu číslo 44 a zní:  

„Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je 

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

spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.“ 

 

1.4.1 Soudcovské skutkové podstaty  

Na institut generální klauzule úzce navazuje pojem soudcovských skutkových podstat, 

které bývají také nazývány jako skutkové podstaty profesorské. Jedná se o ustálené formy 

nekalosoutěžního jednání, které bývá soudy postihováno na základě generální klauzule a 

rozporu s dobrými mravy v hospodářské soutěži, tudíž musí vždy splňovat tři podmínky 

uvedené v ustanovení paragrafu 44 ObchZ – jednání v hospodářské soutěži, rozpor 

s dobrými mravy, způsobilé přivodit újmu. Výskyt konkrétního nekalosoutěžního jednání 

zpravidla bývá natolik častý, že je již obecně judikován a považován za nekalosoutěžní, 

avšak s výjimkou judikatury není nikde přímo vymezen v zákonných normách.  

Tyto soudcovské skutkové podstaty rovněž procházejí v čase vývojem, tudíž je zcela 

běžné, že se objevují nová typizovaná postihovaná jednání, zatímco od jiných se postupně 

upouští. Takto bylo například upuštěno od skutkové podstaty bezúplatného nasycení trhu, 

který byl prováděn např. rozdáváním novin či tiskovin zdarma, jejichž náklad na vytištění 

a distribuci byl zcela kryt placenou inzercí. Nekalost byla spatřována ve vztahu k ostatním 

periodikům, avšak postupem času se stalo jednáním tolerovaným a považovaným 

v souladu s hospodářskou soutěží a právním řádem. Mezi další skutkové podstaty patří 

např. přetahování zaměstnanců, bojkot a hospodářská diskriminace, skrytá reklama, 

parazitní kořistění z výkonů soutěžitele, zabraňovací soutěž a další.  

Provést úplný výčet skutkových podstat je téměř nemožné vzhledem k měnícím se 

trendům a vývoji nekalé soutěže. Institut soudcovských skutkových podstat však zcela 

vystihuje právo nekalé soutěže jako právo soudcovské, které ač zakotveno 

v kontinentálním typu právní kultury, je z velké části ovlivněno judikaturou a konkrétním 

rozhodováním soudů. 
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1.5 Soutěžitel 

Jako soutěžitele označuje jak obchodní zákoník, tak zákon o ochraně hospodářské soutěže 

účastníka hospodářské soutěže. Soutěžitelem je každá fyzická osoba a právnická osoba, 

která se účastní hospodářské soutěže, a to i tehdy, kdy není podnikatelem. Ustanovení § 

2 zákona o ochraně hospodářské soutěže k soutěžitelům řadí také sdružení právnických a 

fyzických osob, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupení, a to i v případě, že toto 

sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami (např. sdružení podle občanského 

zákoníku), pokud jejich činnost může ovlivňovat hospodářskou soutěž. 

Pojem soutěžitele je tuzemskou judikaturou vykládán velmi široce10. Je za něj faktický 

možné považovat kohokoliv, kdo je schopen v rámci svého jednání způsobit jinému 

soutěžiteli na trhu újmu.11   

 

1.6 Spotřebitel  

Spotřebitel zaujímá v hospodářském styku postavení takzvané slabší strany, kterou je 

nutno chránit ať už normami veřejného práva či cestou soukromoprávní ochrany. 

Východiskem spotřebitelské ochrany je postulát, podle něhož se spotřebitel ocitá ve 

fakticky nerovném postavení s profesionálním dodavatelem, a to s ohledem na okolnosti, 

za nichž dochází ke kontraktaci, s ohledem na větší profesionální zkušenost 

prodávajícího, lepší znalost práva a lepší dostupnost právních služeb a konečně možnost 

stanovovat smluvní podmínky jednostranně cestou formulářových smluv.12   

Spotřebitel je v našem aktuálním právním řádu definován na dvou místech. Prvním 

místem je zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, kde je definován jako „fyzická 

osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného 

výkonu svého povolání.“  

                                                 

10 Viz. nař. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.9.2010, sp. Zn. 23 Cdo 2343/2009 

11 Viz. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.1.2006, sp. Zn. 32 Odo 1642/2005 

12 Nález Ústavního soudu II.ÚS 3/06 ze dne 6. 11. 2007 
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Dále je spotřebitel definován v zákoně č. 40/1964 Sb.13 jako „fyzická osoba, která při 

uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti 

nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.“  

Definice spotřebitele dle zákona č. 89/2012 Sb.14 neboli Nového občanského zákoníku 

účinného od 1.1.2014 zní: „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.“.   

Navržené ustanovení NOZ je ve shodě s komunitárním právem, zejména pokud jde o 

úpravu směrnic 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách 

či směrnici 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo 

obchodní prostory.  

Za základ obecné úpravy pojetí se považuje, že spotřebitelem je člověk jako osoba 

fyzická, přirozená, která s podnikatelem uzavírá smlouvu nebo s ním jedná, přičemž 

jednáním se rozumí jak jednání faktické, tak jednání právní. 

 

1.6.2 Hledisko průměrného spotřebitele 

Pojem průměrného15 spotřebitele není v našem ani komunitárním právu nikde výslovně 

definován. Pro jeho vymezení je nutno nahlédnout do judikatury, ať už tuzemské16 či 

komunitární. Prvním vymezením tohoto pojmu se stal Rozsudek Soudního dvora EU ze 

                                                 

13 Dále jen ObčZ 

14 Dále jen NOZ 

15 Vzhledem k významu slova „průměrný“ se mnoho autoru přiklání spíše k názvu „rozumný spotřebitel“, 

který více vystihuje daný termín vzhledem k nesouvislosti s jakoukoliv statistickou průměrnosti 

obyvatelstva 

16 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21.10.2009, sp. Zn. 3 Cmo 121/2009-70 
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dne 16. července 1998, Gut Springenheide17, ve kterém definoval průměrného 

spotřebitele, který je v rozumné míře informovaný, pozorný a opatrný.  

Toto pojetí se dále promítnulo ve směrnici o nekalých obchodních praktikách vůči 

spotřebitelům na vnitřním trhu ze dne 11. května 2005, která ho svém ustanovení článku 

18 označuje jako spotřebitele, „který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný 

a opatrný, s ohledem na sociální kulturní a jazykové faktory…“.  

Do našeho právního řádu byla tato směrnice transponována prostřednictvím zákona o 

ochraně spotřebitele.  

Tento model průměrného spotřebitele funguje jako určité vodítko pro soud při 

rozhodování o klamavosti určitých služeb či výrobků a podle nějž je nutné hledět na 

jakoukoliv potencionálně nekalosoutěžní klamavou praktiku s otázkou, zda je opravdu 

způsobilá oklamat spotřebitele daného rozumného typu s přihlédnutím k různým 

sociálním, kulturním a mnoha dalším faktorům. Naše judikatura vykládá pojem 

průměrného spotřebitele zcela ve shodě s komunitární judikaturou.  

Směrnice dále zavádí pojem „zranitelného spotřebitele“ ve svém článku 19, ve kterém 

stanoví:  

„Pokud určité vlastnosti, jako je například věk, fyzická nebo duševní slabost nebo 

důvěřivost, vedou k snadnějšímu ovlivnění spotřebitelů obchodními praktikami nebo 

propagací produktů a pokud taková praktika může narušit ekonomické chování pouze u 

těchto spotřebitelů způsobem, který může obchodník rozumně očekávat, je vhodné zajistit 

přiměřenou ochranu těchto spotřebitelů posuzováním dané praktiky z pohledu 

průměrného člena této skupiny.“ 

Toto ustanovení lze považovat za speciální k hledisku průměrného spotřebitele a má za 

účel chránit určité typické skupiny spotřebitelů, jenž jsou z relevantních důvodů 

náchylnější k ovlivnění nekalými praktikami. Typickou takovou skupinou jsou děti, jenž 

                                                 

17 Rozhodnutí ESD z 16.července 1998, Věc C-210/96, Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v 

Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, "Gut Springenheide" 

 



 

 15 

 

ve své rozumové vyspělosti nejsou sto odhalit určité klamavé praktiky, které by se např. 

při posuzování z hlediska průměrného spotřebitele jevily v rámci mezí poctivého 

obchodního styku, avšak při přihlédnutí k atributům zranitelného spotřebitele již 

překračují dobré mravy obchodního styku.  
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2. Úprava před přijetím z. č. 111/1927 

Prapočátky práva proti nekalé soutěže na našem území můžeme nalézt již v době 

Rakouska Uherska. Tato úprava však nebyla ucelená a řešila vzniklé nekalosoutěžní 

jednání ad hoc.  

Jako příklad je možno uvést Nařízení proti odloudění zákaznictva z roku 1758 či dvorský 

dekret bránící přehánění reklamy z roku 1817. Dále například zákon o výprodejích, 

kterým byla stanovena povinnost obchodníku provádět výprodeje jen s povolením 

živnostenského úřadu.  

Připomeňme si, že právo proti nekalé soutěži ve své původní podobě (a na základě své 

původní „filozofie“) mělo zajišťovat férové podmínky v konkurenčním boji mezi 

soutěžiteli, chránit tak jednotlivé soutěžitele i určitý soutěžitelský stav a jeho společné 

zájmy.18 Pouze vedlejším produktem tohoto cílového zaměření byla i ochrana 

spotřebitelů.19  

Vůbec přelomovou události pro obchodní činnost této doby bylo vydání živnostenského 

řádu v roce 1859, účinného od roku 1860, který prohlašoval veškerou podnikatelskou 

činnost za svobodnou s výjimkou činnosti vyžadujících koncesi. Zároveň však obsahoval 

ustanovení, které by v dnešním slova smyslu šlo označit jako ochrana proti nekalé soutěži 

– např. v paragrafu 46 živnostenského řádu s názvem „Zlé užívání vnějšího označení“ 

zakazuje označovat své výrobky názvy, místem původu či znaky, které by mohly působit 

klamavě a vyvolávat záměnu s výrobky jiného živnostníka.  

Problematika nekalé soutěže se však komplexní úpravy na našem území dočkala až se 

vznikem československé republiky a závazky vyplývající z Pařížské Unijní úmluvy.  

 

                                                 

18 Viz. např. právní věta Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.10.1932 (Vážný 12028), sp. Zn. R 

II 399/322005: „Zákon proti nekalé soutěži nemá sloužiti v prvé řadě zájmu zákazníků, nýbrž zájmů 

soutěžitelů.“ 

19 Komunitární a české právo proti nekalé soutěži, Petr Hajn, Brno 2010, str. 29 
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2.1 Pařížská úmluva 

Tato úmluva byla uzavřena roku 1883 v Paříži a jejím hlavním tématem byla ochrana 

práv z průmyslového vlastnictví, oblasti firemního práva a ochrana proti nekalé soutěži. 

Na základě této úmluvy vznikla Unie na ochranu průmyslového vlastnictví, jež je tvořena 

všemi signatáři, jak je stanoveno v prvním článku úmluvy.20  

Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z r. 1883, do níž byl při její 

revizi v Bruselu (r. 1990) vsunut čl. 10 bis, který byl při dalších úpravách zejména ve 

Washingtonu, Haagu a v Londýně (1911, 1925 a 1934) upřesněn a dále doplněn článkem 

10 ter. Tato mezinárodní úprava zavazovala členské státy k zajištění ochrany proti nekalé 

soutěži, a to řadu členských státu motivovalo k přijetí speciálních soutěžních předpisů.21   

Rakousko-Uhersko se stalo členem úmluvy k 1.1.1900, čímž se zavázalo k dodržování 

těchto závazku týkajících se nekalé soutěže, avšak samostatnou úpravu k dané věci již 

nevydalo a věci byly řešeny stále ad hoc jako např. zákonem č. 26/1902 ř. z., o obchodu 

s máslem, sýrem, přepuštěným máslem, vepřovým sádlem a jejich náhražkami, či např. 

zákonem č. 210/1907 ř. z., o obchodu s vínem, vinným moštem a vinným rmutem.  

Pařížská úmluva je obecně v celoevropském měřítku považována za základní kámen 

práva nekalé soutěže vzhledem k velkému rozsahu signatářů úmluvy a zároveň prvním 

dokumentem, který se pokusil nekalou soutěž přímo definovat22, a to ve svém článku 

10bis jako:  

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

Dané vymezení je v následujících pododstavcích čl. 10bis upřesněno jako zákaz činností, 

jenž by mohly jakkoliv způsobit záměnu s podnikem, výrobky nebo s průmyslovou či 

obchodní činnosti soutěžitele. Dále jako zákaz falešných údajů, které by mohly poškodit 

                                                 

20 Čl. 1 Pařížské úmluvy: „Země, na které se vztahuje tato úmluva, tvoří Unii na ochranu průmyslového 

vlastnictví.“ 

21 ELIÁŠ K., J. BEJČEK a P. HAJN. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo. 5. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2007. Právnické učebnice,, str. 289 

22 V revidovaném Bruselském znění, ze dne 14. prosince 1900 



 

 18 

 

dobrou pověst podniku, výrobku nebo průmyslové či obchodní činnosti soutěžitele. A 

nakonec jako zákaz údajů či tvrzení, které by mohly uvádět veřejnost v omyl ohledně 

vlastností, způsobu výroby, charakteristice, způsobu použití daného výrobku či množství 

zboží.  

Tento článek se stal základem pro vymezení nekalé soutěže a její další úpravu v ostatních 

státech.  

 

2.2 Vývoj v ostatních zemích 

Prvním státem, kterému se podařilo přijmout komplexní zákon proti nekalé soutěži bylo 

Německo přijetím zákona proti nekalé soutěži ze dne 27. května 1896 23.  

Tento zákon byl vystaven na kazuistickém principu bez zakotvení generální klauzule 

nekalé soutěže. Tato skutečnost motivovala i tehdejší rakouské legislativce k celkovému 

vyřešení dané problematiky, aby již ochrana nekalé soutěže nemusela být řešena ad hoc 

ke konkrétnímu typu jednání v daném odvětví. Zároveň byla k tomuto kroku zavázána 

přijetím Pařížské úmluvy.  

Práce na novém zákonu začala roku 1899 jednáním se živnostenskými a obchodními 

komorami o hlavních zásadách, na nichž by měl být zákon zakotven a vyústil v prvním 

osnovu zákona v roce 1901. Tento návrh, který byl silně inspirován německou úpravou 

však tvrdě narazil na odpor zástupců odborů a vůbec celé obchodní a průmyslové 

společnosti. Další osnova dokončena roku 1906, které již na rozdíl od předchozí 

obsahovala generální klauzuli, byla poslaneckou sněmovnou schválena, avšak vzhledem 

k tehdejším politickým poměrům v monarchii24 legislativní proces nebyl dokončen a 

zákon nebyl přijat.  

Rakouskou-Uhersko se vzhledem k následujícím historickým událostem a svému rozpadu 

komplexní úpravy nekalé soutěže již nedočkalo.  

                                                 

23 Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes 

24 Změna volebního zákona a následné rozpuštění panské sněmovny  
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2.3 Vývoj úpravy po vzniku Československa 

Jedním z výsledků prvé světové války byla i skutečnost, že nově vzniklý československý 

stát převzal tzv. malou Saint-Germainskou smlouvou i závazek přistoupit k pařížské 

unijní úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví. Toho důsledkem pak byla povinnost 

včlenit úpravu práva proti nekalé soutěži do československého právního řádu.25   

Československá republika přistoupila k Pařížské úmluvě dne 5. října 1919. Dr. František 

Müller, jenž byl pověřen vypracováním zákonné osnovy zákona proti nekalé soutěži, se 

inspiroval francouzskou úpravou s ideou zřízení znaleckých sborů, jenž by ad hoc 

rozhodovali, zda je konkrétní jednání v hospodářském stylu příčící se dobrým mravům či 

nikoliv26.  

Tato osnova nevzbudila pozitivní ohlas zejména pro absenci konkrétních skutkových 

podstat, které by blíže vymezovali nekalosoutěžní jednání a posuzování nekalosoutěžního 

jednání jen na základě generální klauzule a ustanovených znaleckých sborů se zdálo příliš 

obecné a neurčité s ohledem na důležitost právní jistoty v obchodních a soutěžních 

vztazích.  

Zajímavým vývojem prošla v této době úprava německá, která upustila od původní 

koncepce výše zmiňovaného zákona proti nekalé soutěži27, který byl zcela v opačném 

duchu postaven na konkrétním výčtů nekalého jednání z obav před narušením právní 

jistoty, které by mohlo způsobit užití obecné generální klauzule. Zákon však nebyl 

schopen zejména pro absenci generální klauzule účinně zabraňovat výskytu nekalé 

soutěže v hospodářském styku a hlasy po podpůrné generální klauzuli, jenž by byla 

schopna účinně potírat všechny druhy nekalosoutěžního jednání sílily.  

                                                 

25 Munková, J.. Právo proti nekalé soutěži: komentář. 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2008, str. 25 

26 Základem byla generální klauzule, jenž zněla: „Kdo za účelem hospodářské soutěže jedná způsobem, 

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

27 Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes 
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Novelizovaný německý zákon na ochranu proti nekalé soutěži z roku 1909 již generální 

klauzuli obsahoval a po našem neúspěšném pokusu inspirovat se francouzskou úpravu se 

stal společně s rakouskou úpravou vzorem i u nás.  

Roku 1925 se u nás začalo s vypracováním nové osnovy po vzoru práva německého a 

rakouského, které se ujal zejména Karel Skála společně s Karlem Hemannem-Otavským. 

Tato osnova byla schválena Národním shromážděním roku 1927 jako zákon č. 111/1927 

Sb. Zákon proti nekalé soutěži. Tímto krokem byl v našem státě položen pomyslný 

základní kámen problematiky ochrany proti nekalé soutěže, který se nadále vyvíjí až do 

dnešních dní a naplněn závazek vyplývající z malé Saint-Germanské smlouvy potažmo 

Pařížské unijní úmluvy.  
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3. Zákon proti nekalé soutěži  

Zákon proti nekalé soutěži nabyl účinnosti dnem 28. 1. 1928 a byl rozčleněn do pěti hlav.  

Ucelený zákon č. 111/1927 pak byl vystaven na trojím druhu poskytované ochrany, a to 

na ochraně soukromoprávní, trestněprávní a správněprávní. Soukromoprávní ochrana 

spočívala v poskytnutí systému žalob zdržovacích, odstraňovacích, o náhradu škody a 

náhradu nemajetkové újmy, a to za jednání, vymezená jednak generální klauzulí, jednak 

zvláštními skutkovými podstatami.28  

 

3.1 Hlava I., Ochrana soukromoprávní 

Základem hlavy první s názvem „Ochrana soukromoprávní“ se stala generální klauzule 

vyjádřená v paragrafu č. 1, jenž zněla:  

„Kdo dostane se v hospodářském styku v rozpor s dobrými mravy soutěže jednáním 

způsobilým poškoditi soutěžitele, může býti žalován, aby se zdržel takového jednání a 

odstranil závadný stav jím způsobený; věděl-li pak, nebo musil-li vědět, že jednání jeho 

jest způsobilé poškoditi soutěžitele, též, aby nahradil škodu tím způsobenou.“ 

Dále hlava první obsahovala výčet jednotlivých konkrétních podstat naplňujících znaky 

nekalosoutěžního jednání. Jednalo se o nekalou reklamu, nesprávné označování původu 

zboží, zlehčování, zneužívání podnikových značek a zevnějších zařízení podniku, 

podplácení, porušování a využívání obchodních a výrobních tajemství a nekalá soutěž 

osob pomocných a používání její soutěžitelem.  

Zajímavou z hlediska vývoje nekalé soutěže je zejména poslední skutková podstata, která 

pojednává o chování, kdy zaměstnanec, zmocněnec či jednatel, který byl výlučně přijat a 

spojen s určitým podnikem vykonává soutěžní činnost pro jiného soutěžitele, čímž se 

dopouštěl nekalosoutěžního jednání. Tato skutková podstata postupným vývojem 

                                                 

28 Munková, J.. Právo proti nekalé soutěži: komentář. 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2008, str. 26 
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z oblasti nekalé soutěže vymizela a je dnes řešena primárně v rámci pracovního práva29 

případně jiných právních oblastí.  

Hlava první v druhém oddíle dále vymezuje, kdo je aktivně legitimován k podání žaloby 

a rozděluje možnost aktivní legitimace dle skutkových podstat, kdy v případě deliktů dle 

generální klauzule, nekalé reklamy, nesprávného označení zboží a podplácení je 

legitimován k žalobě každý soutěžitel či korporace, zatímco v případě deliktů zlehčování, 

zneužívání podnikových značek a zevnějších zařízení podniků, podplácení a porušování 

a využívání obchodních a výrobních tajemství je aktivně legitimován jen soutěžitel, jehož 

se dané jednání bezprostředně týká.  

Na tomto místě je příznačné uvést, koho zákon na ochranu nekalé soutěže za soutěžitele 

považuje, což vyjadřuje ve svém ustanovení paragrafu č. 46 v oddílu nazvaném 

Všeobecná ustanovení:  

„Soutěžitelem rozumí se 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.“ 

Vymezení soutěžitele a zejména možnost aktivní žalobní legitimace je tedy poněkud 

omezenější v porovnání s dnešní úpravou, která za soutěžitele považuje prakticky 

každého, kdo se účastní hospodářského styku.  

Prvorepubliková úprava nekalé soutěže, která koncipovala jednotlivé skutkové podstaty 

jako civilní delikty a tak je také legislativně ztvárnila, neobsahovala jmenovitý výčet 

subjektů soutěžně právních vztahů a omezovala se na všeobecný odkaz na toho „kdo (se 

octne…) takže mohla teoreticky zahrnout každého.  

Obdobně je založena i úprava nekalé soutěže v německého i rakouském právu. Po 

praktické stránce se tehdejší zákon přidržel zužujících znaků „hospodářského styku“ a 

„jednání způsobilého poškodit soutěžitele“.  

                                                 

29 Konkurenční doložka, par. 360 zákoníku práce, z. č. 513/1991 Sb. 
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V tomto duchu pak paragraf č. 46 zák. č. 111/1927 Sb. z. a. n. pojem soutěžitele přímo 

vymezil jako podnikatele, který vyrábí nebo prodává zboží téhož nebo obdobného druhu 

nebo provádí obdobný výkon nebo je vůbec podnikově činným ve stejném nebo 

podobném oboru hospodářském.30   

 

3.2 Hlava druhá, Ochrana trestněprávní 

Hlava druhá zákona se zaměřuje na poskytnutí trestněprávní ochrany vymezením 

přestupků a přečinů nekalé soutěže v první oddílu.  

Jedná se o přestupek nekalé reklamy, přestupek nesprávného označování původu zboží, 

přečin zlehčování, přečin podplácení, přečin porušování a využívání obchodních a 

výrobních tajemství, přestupek nekalé soutěže osob pomocných a používání její 

soutěžitelem, přestupek nebránění trestnému činu.  

 

3.2 Hlava III., Ochrana správní 

Hlava třetí zákona obsahuje ochranu správní, tudíž předpisy o údajích počtu, míry a váhy 

nebo původu zboží; předpisy o zboží z konkursní podstaty, exekuční dražby a výprodeje.  

Dále ustanovení týkající se lavinových obchodů, které zakazovalo poskytování výhod či 

slev zákazníkovi za podmínky, že zákazník na oplátku přivede další odběratele či 

zákazníky do stejného smluvního kontraktu, na nějž mu byla poskytnuta výhoda.  

Dnes se toto jednání vyskytuje v hospodářské soutěži relativně běžně ve formě 

takzvaných pyramid či letadel, při nichž je vytvářená síť účastníků, kteří zaplatí vstupní 

poplatek do daného pyramidového systému a jejich úkolem je nalákat další zákazníky do 

tohoto systému, jenž se poté nachází hierarchicky pod nimi, a dále hledají vhodné adepty 

k vytvoření dalšího stupně dané pyramidy. Osoba za nějaký vstupní poplatek dostává 

                                                 

30 Munková, J.. Právo proti nekalé soutěži: komentář. 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2008, str. 32 
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příslib exponenciálně rostoucího příjmu, jako odměnu za získání dalších účastníků 

schématu.  

Úspěch takového podniku je založen na exponenciálním růstu počtu nových členů, který 

je však trvale neudržitelný, poněvadž by se do dané pyramidy musela po čase zapojit celá 

populace a v konečném důsledku by byl téměř pro každého ztrátový s výjimkou 

nejvyšších pater pyramidy.  

Nejvýraznějšími charakteristikami tohoto systému je nemožnost zjistit informace o firmě 

zastřešující dané pyramidové schéma, slib horentních zisků formou pasivního příjmu, 

prodej výrobků nevalné kvality, avšak prodávané v rámci pyramidy za přemrštěné ceny 

a zejména budoucí příjem účastníka závisí především na odměně za získávání nových 

členů nebo za prodej produktů stávajícím členům. Méně již na prodeji produktu 

zákazníkům, kteří se do obchodní sítě nezapojují.  

Dnes je toto jednání, vymezeno zákonem na ochranu proti nekalé soutěži jako lavinové 

obchody zakázáno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. 

května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, kde 

bylo zařazeno na černou listinu a vymezeno jako „Zahájení, provozování nebo propagace 

pyramidového programu, kdy spotřebitel zaplatí za možnost získat odměnu, která závisí 

především na získávání nových spotřebitelů do programu, a nikoliv na prodeji nebo 

spotřebě produktů.“  

Tato směrnice byla transponována do českého právního řádu zákonem č. 36/2008 Sb., 

kterým byl s účinností od 12. února 2008 novelizován zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele.  

Dále zákon na ochranu proti nekalé soutěži vymezuje a zakazuje jednání prémiová, která 

spočívají v tom, že je k výrobků přidána určitá odměna, jejíž zisk však závisí na náhodě 

či slosování. Postih tohoto jednání byl zakotven již před tímto zákonem a to Zákonem o 

zákazu prémiových obchodů předměty denní potřeby, které se však vztahovaly jen na 

předměty denní potřeby a byly definovány takto:  
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„Prémiovými obchody ve smyslu tohoto zákona rozumějí se obchody, při kterých se 

nabízejí nebo prodávají předměty s poukazem na odměnu, která jest předmětům těm 

připojena, ať již jako peníze, jiná věc nebo jako známka k odběru prémie opravňující.“ 

 Podle Buchtely byla podnětem k tomuto normativnímu opatření situace, kdy se vyskytla 

„celá řada obchodů, které prodávaly čokoládu tím způsobem, že přibalovaly k některým 

balíčkům bankovky dvou- až padesátikorunové. Jest přirazeno, že v publiku rostla tím 

neobyčejně koupěchtivost, vždyť stálo za to vynaložiti větší peníz v naději, že vedle zboží 

získá se částka několikanásobně větší. Tento způsob prodeje byl by ovšem vedl k 

úplnému zruinování obchodů s čokoládou, na jejichž ochranu byl vydán výše uvedený 

zákon."31.  

Tyto výše uvedené správní přestupky v hlavě III. Byly trestány administrativní policejní 

vrchností v I. Stolici pokutou od 50 do 10.000 Kč,- nebo vězením až na dobu jednoho 

měsíce. Případné odvolání zajišťovala administrativní policejní vrchnost druhé stolice. 

Možnost uvěznění na dobu jednoho měsíce vnášelo do hospodářského styku velmi 

výraznou hrozbu sankce, která nutila hospodářské subjekty věnovat daným správním 

deliktům a jejím předcházením značnou pozornost.  

 

3.3 Hlava IV., Všeobecná ustanovení 

Hlava IV. Zákona nazvána „všeobecná ustanovení“ vymezuje osobu soutěžitele, jak je 

uvedeno výše, dále vymezuje, co je zbožím, zakotvuje možnost projednání případu bez 

účasti veřejnosti, pokud by mohlo být ohroženo obchodní nebo výrobní tajemství a 

stanovuje pokuty a tresty z daných nekalosoutěžních jednání jako příjem státního 

rozpočtu.  

Zákon také upravoval smírčí řízení, doplněné vládním nařízení č. 30/1928 Sb. z. a n., jenž 

ustavovalo seznam korporací majících povahu smírčího soudu, před nímž je možné daný 

spor projednávat.  

                                                 

31 Karel Eliáš, Časopis právník, str. 214, publikováno 03/1999 
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Aktivně legitimován je každý, kdo je jinak dle zákona oprávněn podat žalobu, řízení 

podléhalo poplatku a jeho rozhodnutí mělo z procesního hlediska stejný význam jako 

výslovné prominutí trestného činu nebo ustoupení od žaloby podle tehdy platného 

trestního práva.  

Všeobecná ustanovení obsahovala ustanovení týkající se poměru k cizině, kdy byla 

přiznána cizincům, jenž mají na území republiky svůj podnik či závod stejná ochrana jako 

československým občanům a stejná možnost dovolávat se svých práv dle tohoto zákona.  

Závěrem se zákon zabývá v závěrečných ustanovením účinností zákona.  

 

3.4 Shrnutí 

Nejnápadnější rozdíl oproti současnému právnímu stavu je ovšem v tom, že zák. č. 

111/1927 Sb. řešil problematiku nekalosoutěžních deliktů komplexně jak po linii 

soukromoprávní, tak i veřejnoprávní. Tato koncepce sledovala mj. i tu funkci, že 

veřejnoprávní ustanovení zákona proti nekalé soutěži (a zejména správněprávní normy) 

měla jako jeden ze svých základních účelů také ochranu spotřebitelské veřejnosti, protože 

spotřebitelé sami nebyli podle předválečného soutěžního práva k obraně před nekalou 

soutěží aktivně legitimováni.32  

Ve sbírce rozhodnutí nejvyššího soudu Československa ve věcech civilních bylo 

uveřejněno za období od ledna 1928 do dubna 1938 téměř 150 nálezů Nejvyššího soudu 

v Brně z oblasti nekalé soutěže. Za tuto dobu bylo uveřejněno asi 60 nálezů 

trestněprávních ve sbírce rozhodnutí československého nejvyššího soudu ve věcech 

trestních. Dále bylo vydáno z této oblasti značné množství rozhodnutí vrchních soudu. 

Úroveň judikátů závisela v této oblasti na vynikajících kvalitách jednotlivých soudců, ale 

také na okolnosti, jak strany dovedly přednést svůj případ a nabídnout důkazy. Desítky, 

                                                 

32 Karel Eliáš, Časopis právník, str. 214, publikováno 03/1999 
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resp. stovky soudních rozhodnutí tykajících se nekalého soutěžního jednání sloužily jako 

vzory pro další podobná jednání jednak konkrétním soudcům, jednak i soutěžitelům.33  

Zákon proti nekalé soutěži lze bezesporu označit jako jeden z nejkvalitnějších zákonů 

dané doby, jenž svou komplexností zcela zamezil možnosti roztříštěnosti úpravy nekalé 

soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

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

univerzita, 2005, str. 21 
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4. Vývoj právní úpravy v socialismu 

Po druhé světové válce byla v obnoveném Českoskovensku na krátkou dobu zachována 

platnost obou zmíněných zákonů. Nicméně po převzetí moci komunistickou stranou v r. 

1948 byl v rámci tzv. právnické dvouletky zákon proti nekalé soutěži zrušen výslovně, a 

to občanským zákoníkem č. 141/1950 Sb.  

Zákon nahradilo, snad po francouzském vzoru – a tím také byla splněna povinnosti ČSR 

vyplývající pro ni z Pařížské unijní úmluvy – ustanovení § 352 občanského zákoníku o 

náhradě škody způsobené nekalou soutěží jako jeden ze zvláštních případů náhrady 

škody.  

Tohoto ustanovení nebylo v období administrativně direktivního ekonomického systému 

vůbec použito, s výjimkou kratičkého období prvního pokusu o ekonomickou reformu 

z roku 1968, kdy byly řešeny dva případy tzv. otrockého napodobení.34  

Nemožnost samostatného podnikání znemožňovala vznik jakékoliv soutěže či soutěžního 

vztahu v hospodářské soutěži. Nekalá soutěž během tohoto období neprocházela 

prakticky žádným vývojem, ba naopak byla zcela upozaděna. Její význam byl vzhledem 

k řízenému hospodářství téměř nulový. Komunistický převrat proběhnuvší mezi 17. a 25. 

únorem v roce 1948 znamenal naprostou „změnu pravidel hry“ prakticky ve všech 

právních oblastech. Vedení komunistické strany záhy po převzetí moci usnesením vlády 

z července 1948 uložilo ministerstvu spravedlnosti, aby pokud možno do 1. září 1950 

vypracovalo a předložilo ke schválení osnovy zákoníků, které měly odpovídat novým 

sociálním, ekonomickým a politickým poměrům a jenž se měly stát základem pro 

výstavbu socialismu.  

V občanském právu se jednalo zejména o odstranění tradičních principů kontinentálního 

ius civile vybudovaného na základech římského práva, odstranění tradičního právního 

dualismu rozlišujícího právo veřejné a soukromé, posilování centralismu a kogentní 

právní úpravy, snahy o potlačování individualismu a prosazování kolektivismu, třídní 

charakter práva, rozdrobení tradičně rozsáhle civilistické materie a zúžení občanského 

                                                 

34 Munková, J.. Právo proti nekalé soutěži: komentář. 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2008, str. 27 
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práva na majetkové právo35, redukce funkce občanského práva jako nástroj k prosazování 

hospodářských a ideologických cílů a přehnaná snaha zjednodušit právní úpravu, což 

však často vedlo k množství mezer a nejasností.  

V oblasti obchodního práva byl schválen zákon č. 106/1964 Sb. Hospodářský zákoník. 

Šlo o svébytný právní předpis, který upravoval zejména vztahy mezi socialistickými 

organizacemi navzájem a státem, což vedlo mj. k vysokému stupni veřejnoprávní 

reglementace.  

Právní úprava nekalé soutěže v podobě § 352 občanského zákoníku zůstala v platnosti 

(celých 41 let) až do konce roku 1991, kdy byl přijat obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 

Sb., účinný od 1.1.1992).  

V období uvedených let došlo k významným změnám v československém zákonodárství 

v oblasti práva nekalé soutěže. V roce 1964 byly schváleny dva důležité zákony – 

občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.. účinný od 1.4.1964) a hospodářský zákoník 

(zákon č. 106/1964 Sb., účinný od 1.7.1964). Tímto občanským zákoníkem byl zrušen 

dřívější občanský zákoník z r. 1950, avšak s výjimkou dvou ustanovení: § 12 a § 352.36  

V ideologii dané doby neměla hospodářská soutěž své místo.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

35 Např. vyčleněním práva rodinného, pracovního a hospodářského, které bylo dříve součástí občanského 

práva 

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

univerzita, 2005, str. 23 
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5. Vývoj právní úpravy po roce 1989 

Sametová revoluce, který byla vyvrcholením postupného uvolňování poměrů 

v Československu v osmdesátých letech minulého století, představovala obrovský zlom 

pro občany tehdejšího Československa ve všech možných směrech – právní řád a 

hospodářskou soutěž nevyjímaje. Přechod z centrálně-řízeného hospodářství na 

ekonomiku volného trhu znamenal akutní nutnost vytvořit zcela nový právní rámec, 

v němž se budou subjekty moci pohybovat s určitou dávkou právní jistoty.  

 

5.1 Ústavní základ 

Změna režimu vyžadovala položit nové základy ústavního systému, který by reflektoval 

a vhodně ustanovoval nově vzniklý demokratický systém. 16. prosince schválila Česká 

národní rada Ústavu České Republiky jako ústavní zákon č. 1/1993.  

Ústava již brala v potaz rozdělení České a Slovenské federativní republiky a vzhledem 

k rigidnímu charakteru ústavy nenalezneme mnoho rozdílu ve srovnání tehdejšího znění 

s dnešním. V den přijetí ústava byla zároveň předsednictvím české národní rady 

vyhlášená Listina základních práv a svobod37 za součást ústavního pořádku.  

Tento fakt je možno dovodit i z čl. 3. ústavy, který prohlašuje, že: „Součásti ústavního 

pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.“  

Velmi důležitým se pro nás z hlediska zkoumání vývoje nekalé soutěže jeví čl. 26 odst. 1 

LZPS, který zní:  

„Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat 

a provozovat jinou hospodářskou činnost.“  

Toto ustanovení stanoví a potvrzuje možnost kohokoliv podnikat, tudíž vlastním jménem, 

na vlastní zodpovědnost a samostatně vykonávat činnost za účelem dosažení zisku, což 

bylo v předchozím režimu nemyslitelné.  

                                                 

37 Dále jen LZPS 
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5.2 Úprava v obchodním zákoníku a generální klauzule 

Problematika nekalé soutěže byla včleněna do zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního 

zákoníku, konkrétně ustanovení paragrafu 44 až 55.  

Ustanovení paragrafu 44 obsahuje generální klauzuli nekalé soutěže, která podmiňuje 

nekalosoutěžní jednání třemi podmínkami a to – jednání se musí odehrát v hospodářské 

soutěži, je v rozporu s dobrými mravy soutěže a musí být způsobilé přivodit újmu jiným 

soutěžitelům či spotřebitelům.  

Toto vymezení se ukázalo jako adekvátní a dostačující bez nutnosti zásadních změn či 

úprav s jedinou výjimkou, kterou se staly katalogové podvody jako jeden z typu 

klamavým praktik.  

Katalogový podvod spočívá v nabídce služeb formou katalogu malým či středním 

živnostníkům, většinou se jedná o služby nepřesahující v úhrnné hodnotě částku v řádech 

tisíců, maximálně desetitisíců, často je služba označována jako zcela bezplatná. Avšak 

smlouva či formulář obsahuje většinou velmi drobným písmem ustanovení, které 

obsahuje zcela neadekvátní cenu. Častý je také výskyt rozhodčích doložek či ujednání o 

volbě cizího práva či soudu.  

Mezera v zákoně, která umožňovala beztrestný výskyt tohoto jednání spočívá 

v nedomyšlené implementaci evropské směrnice nazvané Misleading Advertising 

Directive 84/450/EEC/Act 40/1995CZ, která byla transponována úpravou v zákoně na 

ochranu spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), čímž zaručuje ochranu spotřebitelům, avšak 

nikoliv podnikatelům při jejich podnikatelské činnosti.  

Této legislativní mezery využili ad hoc založené společnosti často propojené s inkasními 

agenturami, jejichž jediným účelem bylo provozování katalogových podvodů a vybírající 

si za cíl zejména drobné podniky, pro které bylo v dané situaci nejtěžší se bránit.  

Česká republika byla za tento problém Evropskou Unii často kritizována, což vedlo 

k novelizaci (zákon ze dne 21. dubna 2010, sbírka zákonů č. 152/2010) spočívající 

v rozšíření paragrafu 43 o kogentní ustanovení, které působí neplatnost dohody mezi 

Českou a zahraniční osobou, podle níž by měl rozhodovat cizozemský soud nebo jiný 

orgán ve věci ochrany proti nekalé soutěži, dále v doplnění paragrafu 46 odst. 5. A pro 
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naše aktuální téma nejdůležitější – novelizace generální klauzule, která byla změněna do 

podoby, v niž přetrvává dodnes a to v tomto znění:  

„Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je 

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

spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.“  

Tato novelizace generální klauzule se však zdá poněkud rozpačitá. Vzhledem k právu 

zabývajícím se nekalou soutěží a jejím charakterem, který je z velké části tvořen a 

vykládán formou judikatury, se zdá tento legislativní krok týkající se konkrétně generální 

klauzule jako zbytečný a spíše formálního charakteru než jako nějak zásadní či 

přelomový. Samotná tehdejší judikatura, která definovala pojem soutěžitele38 i 

hospodářskou soutěž relativně široce nezavdávala důvod pro tuto novelizaci generální 

klauzule. Kromě této drobné novelizace však generální klauzule přetrvala v nezměněné 

podobně dosud a její adekvátnosti a účelnosti nasvědčuje i fakt, že byla zcela beze změny 

přejata i do NOZ. 

 

5.3 Nekalá soutěž a reklama 

Ve 20. století bylo lidstvo konfrontováno s dosud nepoznanou zkušeností. Růst 

produktivity výroby nás přivedl k vytouženému stavu, kdy dokážeme více zboží vyrobit, 

než jej dokážeme spotřebovat. O úspěchu na trhu tak již nerozhoduje umění produkt 

vyrobit, ale umění jej prodat. Konkurenční boj se tak zákonitě přesunuje mimo výrobu 

samotnou, zejména do oblasti reklamy a marketingu. A stejně jako dříve provázely 

obchod produktové neférovosti, okamžitě vznikají podobné neférovosti v reklamě.39  

                                                 

38 Viz. např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.1.2007, sp. Zn. 32 Odo 1464/2006 

39 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi: (vybrané kapitoly). 1. vydání. Praha: Linde, 2007, str. 188 
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Oblast reklamy je regulována zejména a především normami veřejnoprávními40, které se 

zaměřují především na výskyt alkoholu, tabáku41, zbraní, podprahových sdělení a mnoha 

dalších rozličných jevů, které se v reklamě mohou objevit. Porušení těchto předpisů může 

naplnit skutkovou podstatu správního deliktu vedoucího k peněžité sankci či uložení 

opatření vedoucích k nápravě závadného stavu.  

Soukromoprávní aspekt ochrany proti závadné reklamě zastupuje mezi ostatními 

právními obory také právo proti nekalé soutěži. Nekalé reklamy se může soutěžitel 

dopustit téměř všemi způsoby z výčtu jednotlivých skutkových podstat vyjádřených 

v paragrafu 44 ObchZ – zejména klamavou reklamou, klamavým označováním zboží a 

služeb, vyvoláváním nebezpečí záměny, parazitování, zlehčování či srovnávací 

reklamou. K danému výčtu je samozřejmě nutno brát v úvahu dopad generální klauzule, 

jenž možnosti postižitelnosti jednání samozřejmě výrazně rozšiřuje42. V této části bych 

se rád zabýval dvěma konkrétními skutkovými podstatami, kteréžto jsou „ryze reklamní“ 

a lze se jich dopustit jen formou reklamy – klamavou reklamou a srovnávací reklamou.  

 

5.3.1 Klamavá reklama 

Ustanovení týkající se klamavé reklamy je zakotveno v obchodním zákoníku již od nabytí 

účinnosti obchodního zákoníku v roce 1992. Současná definice klamavé reklamy 

v ustanovení § 45 ObchZ obsahuje několik podmínek, které musí být u konkrétního 

soutěžního jednání současně splněny, aby se mohlo jednat o klamavou reklamu a to: 

a, šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je 

b, způsobilé vyvolat klamnou představu a  

                                                 

40 Např. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, Zákon 

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

41 Reklama na tabákové výrobky je v ČR s určitými výjimkami zakázána od roku 2004.  

42 Např. skrytá reklama či podprahová reklama 
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c, zjednat tím cizímu nebo vlastnímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor 

jiných soutěžitelů, spotřebitelů či dalších zákazníků.  

Klamavá reklama je jedním z nejčastějších ne-li nejčastější delikt v oblasti nekalé soutěže. 

Důvodem této skutečnosti je fakt, že hranice mezi klamavou reklamou, kterážto je již 

považovaná za nekalou a reklamou, která se pohybuje stále v mezích práva je velmi tenká. 

A zároveň samotný charakter reklamy, který je sám o sobě cílen na určité vychválení či 

adoraci výrobku k určité klamavosti svádí.  

Otázku, zda se v určitém případě již jedná o klamavou reklamu či nikoliv je nutno 

posoudit v rámci daného odvětví, zvyklostí, případně i marketingových praktik. Velmi 

důležitou jako vodítko pro posuzování daných případu, se stala směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací 

reklamě, v niž byla klamavá reklama vymezena jako  

„každá reklama, která jakýmkoliv způsobem, včetně předvedení, klame nebo 

pravděpodobně může klamat osoby, kterým je určena nebo které zasáhne, a která pro svůj 

klamavý charakter pravděpodobně ovlivní jejich ekonomické chování, nebo která z těchto 

důvodů poškodí nebo může poškodit jiného soutěžitele.“.  

Ale zejména ve svém článku 3 tato směrnice obsahuje výčet hlavních kritérií, na něž by 

se měl soud při svém rozhodování zejména zaměřit, a to – vlastností zboží nebo služeb, 

jejich dostupnost, charakter, provedení, složení, výrobní postup, datům výroby, účel 

použití, ceny, způsobu vypočtení ceny, podmínky dodání, charakteristické rysy a podstata 

zadavatele reklamy, práva z průmyslového vlastnictví a další.  

Ať už nahlédneme do tuzemské či evropské judikatury, je zcela zřejmé, že kritérii, jimiž 

je reklama posuzována je velmi mnoho a k rozhodnutí o daném jednání jako 

nekalosoutěžním je nutno posoudit opravdu všechny aspekty připadající v úvahu, čímž 

se daný zadavatel reklamy při snaze vytvořit opravdu účinnou a cílenou, ale zároveň 

férovou reklamu ocitá často na hranici nekalosoutěžního jednání či často mírně za touto 

hranicí.  
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Zajímavým se v tomto světle jeví například rozhodnutí Evropského soudního dvora ve 

věci tyčinek Mars43, jenž byly zvětšeny o 10%, což bylo na obalu tyčinkách výrazně 

uvedeno na ploše, která však představovala více než 10% výrobku. Žalobce uváděl, že 

spotřebitel měl kvůli tomu dojem, že byl výrobek zvětšen o množství, které je znázorněno 

barevnou části nového obalu s nápisem +10%, což působí klamavě. Avšak Evropský 

soudní dvůr se s danou předběžnou otázkou vypořádal tak, že přiměřeně obezřetní 

spotřebitele musí vědět, že mezi velikosti reklamních ploch a reálným zvýšením množství 

výrobku nemusí nutně existovat souvislost a odmítl toto tvrzení jako neodůvodněné. 

Na tomto i mnoha dalších případech lze demonstrovat určitou nevyzpytatelnost pro 

zadavatele reklamy, který ačkoliv nemusí být veden nekalosoutěžním úmyslem, velmi 

snadno může být z něj nařčen, poněvadž „uhlídat“ veškeré drobnosti, jenž můžou být 

považovány za nekalosoutěžní a zároveň vytvořit reklamu s reálným účinkem, se může 

v určitém světle zdát téměř neproveditelným.  

 

5.3.2 Srovnávací reklama 

Pojem „srovnávací reklama“ (respektive porovnávání v reklamě) byl znám již 

z komentářů k zákonu proti nekalé soutěži, z dřívější odborné literatury i 

z prvorepublikových soudních rozhodnutí. V samotném zákoně tento výraz použit 

nebyl.44  

Skutková podstata nedovolené srovnávací reklamy však byla u nás výslovně zakotvena 

až novelou ObchZ č. 370/2000 Sb. s účinnosti od 1.1.2001 v ustanovení paragrafu 50 jako 

„jakýkoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo 

zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem.“  

                                                 

43 Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. července 1995 Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe 

Köln e.V. proti Mars GmbH, Recueil 1995, s I-1923 

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

univerzita, 2005, str. 257 
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Toto ustanovení je výsledkem transpozice směrnice evropského parlamentu o klamavé a 

srovnávací reklamě, do té doby byla srovnávací reklama u nás zakázána. Na rozdíl od 

klamavé reklamy, kterou státy mohou ve svém právním řádu zpřísnit ve srovnání 

s komunitární úpravou, od ustanovení upravujících srovnávací reklamu se nemohou 

odchýlit žádným směrem.  

Srovnávací reklama však není zakázána absolutně, tudíž jsou odstavci druhém ustanovení 

paragrafu 50a vymezeny důvody za nichž je přípustná a to – srovnávání zboží nebo služeb 

sloužících stejnému účelu či potřebě45, jedná se o objektivní srovnání základních znaků 

(např. cena, snadno ověřitelné parametry) zboží či služby, nevede k vyvolání záměny, 

nezlehčuje nepravdivými údaji jiné soutěžitele či jejich výrobky, nevede k nedovolenému 

používání ochranných známek či k nepoctivému těžení z ochranné známky jiného 

soutěžitele.  

Dále odstavec tři ukládá povinnost soutěžiteli jednoznačně informovat spotřebitele při 

zvláštních zvýhodněných nabídkách o termínech ukončení těchto nabídek či jejím 

začátku, pokud ještě nezapočala.  

 

5.3.3 Reklama v NOZ 

Ustanovení týkající se klamavé a srovnávací reklamy prošla v rámci rekodifikace 

určitými změnami. Klamavá reklama je v novém občanském zákoníku definována 

v paragrafu 2977 jako:  

„taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt 

movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame 

nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena 

nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových 

osob.“.  

                                                 

45 Viz. např. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17.12.2012, sp. Zn. 3 Cmo 259/2012-266 
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Ačkoliv se z pohledu jazykového jedná o velkou změnu, což se dá říct o velké většině 

ustanovení NOZ, z pohledu smyslu a účelů k žádné převratné změně v definici klamavé 

reklamy touto rekodifikací nedochází.  

Zásadní změnou je však transpozice výše zmíněného čl. 3 směrnice o klamavé a 

srovnávací reklamě, která se projevuje ve výčtu výše zmiňovaných hlavních kritérií, 

podle nichž by se měla klamavost reklamy posuzovat. Ustanovení týkající se srovnávací 

reklamy jinak zůstávají prakticky beze změny, co se týče smyslu úpravy.  

Důležitou změnou v oblasti nekalé reklamy je však nová skutková podstata nazvaná 

dotěrné obtěžování, vyjádřená v ustanovení paragrafu 2986:  

„Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož i nabídka 

zboží nebo služeb s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické pošty nebo 

podobných prostředků, ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně nepřeje, nebo sdělování 

reklamy, při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit, a 

neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy.“  

Vznik této skutkové podstaty se vzhledem k narůstajícímu typu tohoto jednání může zdát 

velmi vhodný až přímo nutný, avšak dle mého názoru měl být zakotven spíše ve formách 

veřejnoprávních než v oblasti soukromého práva, v němž je nutno, aby poškozený, jenž 

je obtěžován, přeci jen musí vyvinout určité úsilí, čas a prostředky, pokud by chtěl řešit 

obtěžování právní cestou, které v drtivé většině případu budou v hrubém nepoměru k dané 

způsobené újmě. Dalším důvodem nadbytečnosti je fakt, že toto jednání je už nyní možno 

zařadit mezi takzvané soudcovské skutkové podstaty a postih daného jednání je již 

vyjádřen ve veřejnoprávních normách.  

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve svém ustanovení paragrafu prvním odstavci  

zakazuje: „šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud 

adresáta obtěžuje (…) za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke 

konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, 

že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena“.  

Dále je reklama, jejíž šíření je zajištováno elektronickými prostředky regulováno 

v ustanovení paragrafu 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
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společnosti, v jejímž druhém odstavci stanoví nutnost předchozího souhlasu adresáta se 

zasíláním těchto obchodních sdělení.  

Jen pro úplnost uvedu, že tento zákon také ve svém paragrafu 4 přikazuje zasilateli 

reklamy označit reklamu jako obchodní sdělení, společně s adresou, na kterou může 

přijímatel tohoto obchodního sdělení informovat odesilatele, že si danou reklamu již 

nepřeje přijímat.  

Ustanovení paragrafu 7 je však v rozporu s novou úpravou dotěrného obtěžování 

vyjádřeného v odstavci druhém, který stanoví, že pokud podnikatel získal v rámci své 

činnosti prodejem zboží či poskytnutím služby elektronickou adresu, nejedná se o dotěrné 

obtěžování, pokud podnikatel tuto adresu používá k přímé reklamě pro vlastní zboží či 

služby a druhá strana reklamu nezakázala. Z jazykového výkladu je patrno, že v těchto 

případech není nutný předchozí souhlas příjemce elektronické reklamy, jak je uvedeno 

v ustanovení paragrafu 7 zákona o regulaci reklamy a jedná se o výjimku z pravidla. To 

však samozřejmě nemění nic na tom, že příjemce může kdykoliv odesilatele požádat o 

zrušení zasílání těchto reklamních sdělení a odesilatel je povinen mu vyhovět.  

Z daného pohledu se může zdát skutková podstata dotěrného obtěžování jako poněkud 

nadbytečná, avšak je možné, že bude využívána a najde své uplatnění.   

 

5.4 Klamavé označení zboží a služeb 

Nekalosoutěžní jednání, jež mají objektivně za cíl těžit z údajů způsobilých oklamat 

veřejnost, nejsou omezena jen na reklamu jako takovou. Jiným projevem aktivit tohoto 

druhu je označování zboží (služeb) tak, že tato označení mohou vyvolat v hospodářském 

styku mylnou domněnku, že zboží (služby) pocházejí z určitého teritoria (státu, oblasti, 

místa), popř. od určitého výrobce, anebo že vykazuje zvláštní vlastnosti (charakteristické 
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znaky nebo jakost). Proto obchodní zákoník zakazuje vedle klamavé reklamy 

v ustanovení § 46 také klamavé označení zboží nebo služeb.46  

Velmi důležitou u této skutkové podstaty je posouzení klamavosti, které je úzce svázáno 

s termínem průměrného spotřebitele. Dané označení, ať už se jedná o podobný název 

s jiným soutěžitelem, značku či klamavé uvedení složení či jakosti, musí být takového 

charakteru, aby bylo způsobile zmást hledisko průměrného spotřebitele, na jejímž základě 

se často může rozhodnout zakoupit daný produkt, ačkoliv by tak při pravdivém případě 

neučinil.  

Rozdílně od klamavé reklamy není u klamavého označení vyžadováno, aby bylo 

způsobilé zjednat soutěžiteli přednost v hospodářské soutěži. Intenzita klamavosti však 

musí být natolik výrazná, aby ohrozila soutěžitele nebo spotřebitele tak, že jim je klamavé 

označení s to přivodit újmu.47 Zásadní rozdíl mezi nimi spočívá také v tom, že klamavá 

reklama vyžaduje k postihu šíření takových údajů, kdežto v případě druhém jde o 

jakékoliv klamavé označení, které nemusí být šířeno, stačí pouze, že je používáno.  

Způsoby, kterými lze takto klamat je nepřeberné množství, ať už označením výrobku 

různými medailemi či označení jako „vítěze nezávislých testů“, které však výrobek nikdy 

nezískal a žádný nezávislý test nepostoupil. Dále např. výrobou oblečení označeného 

proslulou značkou či záměnou jen jednoho písmene při srovnání se známou etablovanou 

značkou – v tomto případě se tento soutěžitel dopouští i parazitování na pověsti.  

Zákon specifikuje jako chráněné statky: údaje o zeměpisném původu, údaje o výrobci a 

způsobu výroby, údaje o jakosti nebo charakteristice výrobku. Pokud použité označení 

může vyvolat v hospodářském styku klamnou domněnku o některém z těchto znaků, jde 

o skutkovou podstatu klamavého označení zboží a služeb.  

Účelem zákazu je nejen ochrana odběratelů, zejména pak spotřebitelů před nákupem 

výrobků, které nemají jakost nebo vlastnosti, které si od nich kupující, spoléhající na 

                                                 

46 ELIÁŠ K., J. BEJČEK a P. HAJN. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo. 5. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2007. Právnické učebnice,, str. 318 

47 ELIÁŠ K., J. BEJČEK a P. HAJN. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo. 5. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2007. Právnické učebnice, str. 320 
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klamavé označení, slibuje, ale i ochrana jiných soutěžících, kteří označení tohoto druhu 

užívají po právu (což platí zejména o údajích o zeměpisném původu) např. na základě 

licenčních smluv nebo smluv o obchodním zastoupení.48 Tato skutková podstata byla 

novelizována v roce 2010, čímž byla rozšířená o svůj odstavec pět zabývající se výše 

zmíněnými katalogovými podvody.  

V případě klamavého označení zboží a služeb dochází velmi často k souběhu s jinými 

zákony jako např. zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných 

označení, Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Zákon o užitných vzorech - 

č. 478/1992 Sb. a mnoha dalšími. Ustanovení paragrafu 46 o klamavém označení zboží a 

služeb pamatuje na tento fakt v odstavci čtvrtém, kdy uvádí, že těmito ustanoveními o 

klamavém označení zboží a služeb nejsou dotčena práva a povinnosti ze zapsaného 

označení původu výrobku, ochranných známek, chráněných odrůd rostlin a plemen 

zvířat, stanovená zvláštními zákony.  

NOZ smysl této skutkové podstaty nemění a přejímá jí ve svém ustanovení paragrafu 

2978.  

 

5.5 Vyvolání nebezpečí záměny 

Úprava obsažená v ust. § 47 písm. c) ObchZ znamená doplnění a rozšíření úpravy 

speciálních práv k nehmotným statkům o ochranu nekalosoutěžní, která je poměrně 

neformální a brání zneužití označení produktů právě v těch případech, kdy produkt není 

chráněn ochrannou známkou či jiným průmyslovým právem, a může být proto nabízen 

pod různým označením.  

Volnost v označení produktu je pro trh nespornou výhodou, na druhé straně znamená ale 

též závazek volit takové označení, které bude schopno odlišovat produkty jednotlivých 

účastníků trhu. Požadavek odlišnosti produktu různých soutěžitelů vychází ze samé 

logiky tržní konkurence. Spotřebitel musí mít možnost volby a hodnocení totožných nebo 

                                                 

48 Munková, J.. Právo proti nekalé soutěži: komentář. 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2008, str. 65  
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podobných výrobků různých prodávajících. Výrobky proto musí být označeny tak, aby 

se daly odlišit a takovou vědomou volbu umožňovaly.49  

Pokud tomu tak není a některý ze soutěžitelů vyvolá dojem, že jeho výrobek je vlastně 

výrobkem jiného soutěžitele, popírá základní vlastnost trhu – možnost svobodné volby 

z nabídky výrobků různých prodávajících.50 Skutková podstata Vyvolání nebezpečí 

záměny je určeno právě pro tyto případy, kdy se soutěžitel snaží použitím firmy51, názvu 

osoby nebo zvláštního označení podniku, které již používá jiný soutěžitel vyvolat 

nebezpečí záměny.  

Stejně tak postihuje použití zvláštních označení podniku nebo zvláštního označení či 

úpravy výrobků, výkonů nebo obchodních materiálu podniku, které v zákaznických 

kruzích platí pro určitý podnik za příznačné. Dále se snaží potírat napodobování cizích 

výrobků, jejich obalů nebo výkonů, které jsou taktéž pro daný podnik charakteristické a 

nejsou z jakýchkoliv funkčních, technických či estetických důvodu nutné být 

napodobovány. 52  Samozřejmě opět se musí jednat o takovou záměnu, která je způsobilá 

důvodně vyvolat klamnou představu z pohledu průměrného spotřebitele.  

Jedná se o ohrožovací delikt, tudíž není nutné dokazovat, že k záměně doopravdy dochází, 

ale stačí pouhá reálná možnost záměny, což v praxi umožnuje poměrně přísné posouzení 

daných typů jednání. Toto ustanovení má velmi mnoho společného zejména s předchozím 

ustanovením § 46 o klamavém označování zboží a služeb i s následujícím ustanovením § 

48 o parazitování na pověsti. Jeho smyslem je chránit vše, co individualizuje nebo 

charakterizuje určitý podnik v obchodním světě, co je pro něj příznačné, jmenovitě pak 

práva k duševnímu vlastnictví (např. obchodní firma, ochranná známka, chráněný vzor 

atp.). Ovšem jen z hlediska zaměnitelnosti a jejich zneužití v soutěži, nikoliv z hlediska 

                                                 

49 Viz. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.7.2010, sp. Zn. 23 Cdo 2962/2009 

50 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 7. 2010, sp. zn. 23 Cdo 2962/2009 

51 Ve smyslu paragrafu 8 ObchZ jako název pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.  

52 Viz. např. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4.12.2007, sp. Zn. 3 Cmo 237/2007-140 
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jiného právem chráněného zájmu, i když je někdy obtížné oddělit od sebe toto specifické 

porušení od jednání nekalosoutěžního.53  

Jako příklad takového jednání si dovolím uvést sice ne tuzemský, ale přesto případ 

ideálně demonstrující smysl těchto ustanovení ať už u nás či ve světě a jejich prolínání 

s právem veřejným a zejména značnou rozdílnost a pohled na tuto problematiku v různých 

právních jurisdikcích a oblastech. Spory společnosti Apple a Samsung probíhají prakticky 

celosvětově např. v Jižní Koreji, Německu, USA, Francii, Nizozemsku, Japonsku a 

dalších mnoha státech. Ve většině případu se jedná právě o spory týkající se patentů, které 

vedou k vyvolání nebezpečí záměny. Jedná se například o takzvaný patent „pinch to 

zoom“, který umožňuje uživateli pomocí dvou prstů přibližovat či oddalovat danou 

fotografii či. např. funkci „Slide to unlock“, která slouží k „odemčení“ obrazovky. Jedná 

se o spory velmi dlouhé a komplikované, které často vedou v různých zemích až k zákazu 

prodeje určitých výrobků formou předběžných opatření či náhradám škod v astronomické 

výši. Nelze si však nevšimnout často propastným rozdílů v přístupu státu v posuzování 

nekalé soutěže, potažmo patentových práv, kdy je běžně k vidění naprosto rozdílný 

přístup a celkové uchopení dané problematiky, tudíž dochází k naprosto protichůdným 

rozhodnutím napříč všemi právními oblastmi.   

 

5.6 Parazitování na pověsti 

Hospodářským parazitováním rozumíme snahu „přiživovat se“ na pracovních výsledcích 

jiného subjektu, šetřit vlastní náklady na úkor jiného a dosáhnout tak více, než by 

odpovídalo vlastním schopnostem, úsilí, vynaloženým nákladům. Obrazně se hovoří o 

těch, kdo „sklízejí, aniž zaseli“. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších způsobů, jakým se 

dosahuje příznivějšího poměru mezi „vstupy“ a „výstupy“ v hospodářské činnosti.54 

Ačkoliv je parazitování na pověsti častým jevem vyskytujícím se v hospodářské soutěži 

                                                 

53 Munková, J.. Právo proti nekalé soutěži: komentář. 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2008, str. 71 

54 HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 

2000, str. 184 
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nebyla dříve upravena ani v prvorepublikovém zákoně ani ve většině jiných evropských 

států.  

Skutková podstata parazitování na pověsti má velmi blízko ke skutkovým podstatám 

nebezpečí vyvolání záměny a klamavé označení zboží a služeb, avšak hlavním odlišením 

od těchto dvou skutkových podstat je zejména fakt, že nevyžaduje klamavost ani 

zaměnitelnost výrobků či služeb.  

Hlavní smysl tohoto jednání tkví ve využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb 

jiného soutěžitele, které přináší škůdci prospěch, kterého by jinak nedosáhl. Aby kořistění 

z cizí pověsti bylo postižitelné podle tohoto ustanovení, musí být cílové, tj. úmyslně 

orientováno. Tento cíl spočívá v získání prospěchu pro výsledky vlastního nebo cizího 

podniku, ale pouze takového prospěchu, kterého by soutěžící jinak nedosáhl než 

poukazem na pověst výrobků nebo služeb svého soutěžitele. Není však podmínkou, aby 

prospěch skutečně nastal.55  

Velmi častý výskyt tohoto jednání nastává ve formě opěrné reklamy, jenž spočívá v tom, 

že soutěžitel, který teprve proniká na nový trh, využívá za účelem získání pověsti 

spotřebitele již zavedeného dobrého jména nebo kvalitních vlastností produktu jiného 

soutěžitele, který na tomto trhu působí delší dobu.56  

U této skutkové podstaty mnohem víc než u jiných vystupuje do popředí zájem na 

ochranu dobrého jména – takzvaného goodwill, který znázorňuje určitou hodnotu 

nevlastněného, nehmotného majetku obchodní společnosti jako jsou například dobré 

vztahy se zákazníky či jméno firmy. Reflektuje postavení obchodní společnosti na trhu, 

kvalitu a hlavně tradici.57  

                                                 

55 Munková, J.. Právo proti nekalé soutěži: komentář. 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2008, str. 80 

56 Viz. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 11.5.2012, sp. Zn. 3 Cmo 437/2008-932 

57 Zjednodušeně řečeno se dá hodnota goodwillu vyčíslit jako rozdíl mezi nákupní cenou a účetní 

hodnotou kupované společnosti. Jedná se o určitou nevyčíslitelnou hodnotu navíc, kterou firma 

představuje a která je vysoká zejména u luxusních a prověřených značek – např. Porsche, Ferrari, Coca-

Cola apod.  
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K běžným parazitním praktikám patří i to, že označení významných subjektů nebo 

světově proslulých hodnotných výrobků se přenáší na subjekty ze zcela jiné a 

hospodářsky zaměnitelné oblasti (označení kompaktních disků jako Rolls Royce, název 

Tifanny pro kino promítající filmy nevalné úrovně). Taková praxe bývá označována jako 

„ředění“ (v angličtině „dillution“) určitého označení.58  

Ustanovení paragrafu 48 ObchZ Parazitování na pověsti je nutno vykládat velmi široce, 

ať už se týká pojmu pověsti podniku, výrobku nebo služeb jiného soutěžitele, aby 

dokázalo pokrýt všechny praktiky tohoto jednání. To je zejména nutné při spojení 

určitého výrobku se známým umělcem či sportovcem, kteří nejsou v soutěžním vztahu se 

soutěžitelem, avšak soutěžitel se snaží těžit z jejich reputace. Dochází pak k určitému 

přiřknutí pozice ad hoc soutěžitele a jednání je pojímáno jako parazitování.  

Stejně široce je nutno posuzovat v této konkrétní skutkové podstatě termíny podniku, 

služby či výrobku, kdy se například soutěžitel může snažit těžit z proslulosti určité fiktivní 

postavy (Brouk Pytlík, Jára Cimrman, Švejk), ačkoliv jeho podnik nemá s těmito 

postavami žádnou spojitost a jediným cílem je parazitování na těchto jinak všem známých 

postavách.  

O parazitování na pověsti výrobků či služeb jiného soutěžitele se může jednat i tehdy, 

když soutěžitel nebude přímo jmenován. V jednom inzerátu z našeho tisku byla za 

„neuvěřitelně nízkou cenu nabízená převratná pokojová parabolická anténa“. Inzerátu 

dominuje obraz parabolické antény; v jeho textu se píše o moderní parabolické anténě, 

která vypadá jako satelit, ale funguje uvnitř bytu jako klasická anténa. Nevytváří se tu 

nebezpečí zaměnitelnosti, ale je zde parazitováno na určitém druhu výrobku a jejich zevní 

podobě.59 Tato nutnost extenzivního výkladu daných pojmů je zmírněna zejména tím, že 

se musí soutěžitel dopustit tohoto jednání „s cílem získat pro výsledky vlastního nebo 

cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.“, čímž vyjadřuje výše 

zmíněnou nutnost úmyslu parazitovat. Ačkoliv i tato podmínka bývá často prolamována 

                                                 

58 HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 

2000, str. 186 

59 Tamtéž, str. 187 
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s odůvodněním, že ačkoliv soutěžitel nemusel mít přímý úmysl parazitovat, tak se 

parazitování na pověsti, ač z nedbalosti, přesto dopouští. Vůbec pojem prospěch v rámci 

této skutkové podstaty nemusí nutně znamenat hmatatelný zisk či zvýšení tržeb, je zcela 

postačující, že se soutěžitel tímto jednáním snaží o zviditelnění pro určitou výseč 

zákazníku či se jen pokouší dostat do souvislosti s určitým jiným soutěžitelem.  

Jako přímo ukázkový příklad nekalosoutěžních jednání formou parazitování na pověsti 

lze uvést praktiky konkurenčního boje tuzemských železničních dopravců, kdy jeden 

z dopravců nabízel slevu na jízdné na základě slevové karty vydané konkurenčním 

dopravcem. Toto jednání bylo zakázáno Městským soudem formou předběžného 

opatření.  

NOZ úpravu parazitování na pověsti prakticky beze zbytku přejímá. 

  

5.7 Podplácení  

Účelem konstrukce podplácení jako nekalosoutěžního deliktu je zabránit tomu, aby 

soutěžitel v hospodářské soutěži získal konkurenční náskok dosažením neodůvodněné 

výhody, kterou by jinak vůbec nezískal nebo s většími náklady, tak, že využije 

zkorumpovatelnost osob spjatých se soutěžitelem, jenž má být podplácením poškozen, 

anebo i tím, že vyjde vstříc zájmu těchto osob o přijetí úplatku jeho výměnou za zisk 

výhody v konkurenčním boji. V zájmu vyšší efektivnosti sankce je postih za 

nekalosoutěžní podplácení vztažen i na vyžadování nebo přijetí úplatku těmito osobami.60 

 Úplatkem se rozumí jakýkoliv prospěch, nemusí nutně jít o peněžní formu úplatku, zcela 

postačuje jakákoliv relevantní výhoda, jenž vede uplaceného k následnému nekalému 

jednání. Pro naplnění této skutkové podstaty stačí, když se soutěžitel vůbec o podplácení 

pokusí či osoba spřízněná se soutěžitelem žádá úplatek za to, že se dopustí 

nekalosoutěžního jednání.  

                                                 

60 ELIÁŠ K., J. BEJČEK a P. HAJN. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo. 5. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2007. Právnické učebnice, str. 331 
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Ustanovení § 49 podplácení rozděluje skutkovou podstatu na dva druhy podplácení a to 

aktivní vyjádřené v odstavci a) které spočívá v tom, že: „soutěžitel osobě, která je členem 

statutárního nebo jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v pracovním či jiném 

obdobném poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne 

jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na úkor jiných 

soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu 

v soutěži“  

a dále v odstavci b) na pasivní uplácení, které spočívá v tom, že „osoba uvedená 

v písmenu a) přímo nebo nepřímo žádá, dá si slíbit nebo příjme za stejným účelem 

jakýkoliv prospěch.“ 

Pokud jde v prvním případě o osobu, která má být uplacena, musí se jedna o osobu, která 

je spjata s jiným soutěžitelem ve formě určité spolupráce ať už se jedná o členství ve 

statutárním orgánu, pracovní či jiný obdobný poměr. Tato podmínka odlišuje toto jednání 

od skutkové podstaty podplácení dle trestního zákoníku.  

Další podmínkou je, aby tento prospěch byl kvalifikovaný, tj. poskytnutý za očekávané 

budoucí protiplnění, které spočívá v tom, že v rámci hospodářské soutěže je podplácející 

ve výhodnější situaci oproti ostatním soutěžitelům. V žádném z obou způsobů podplácení 

však nezáleží na tom, zda podplácející výhodu v soutěži skutečně získal, avšak s jejím 

získáním na úkor ostatních soutěžitelů počítá.  

Aby však šlo o podplácení ve smyslu předmětného ustanovení, musí tak jednající činit 

v souvislosti se soutěží a s cílem získat přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu. Navíc 

se vyžaduje, aby podplácený výhodu pro podplácejícího získal nekalým způsobem. To 

znamená, aby mu opatřil jistý předstih před ostatními soutěžiteli, na nějž by při 

normálním běhu věcí neměl nárok. Tyto pojmové znaky vylučují, aby jako podplácení 

byly kvalifikovány drobné příležitostné dárky např. k Vánocům, i když jsou poskytovány 

zaměstnancům jiných soutěžitelů.61  

                                                 

61 Munková, J.. Právo proti nekalé soutěži: komentář. 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2008, str. 85 
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Cílem této skutkové podstaty je zamezení získání konkurenční výhody na úkor 

poškozeného soutěžitele, kterou by uplácející nezískal, nebo jen s vynaloženém větších 

prostředků či za mnohem delší dobu, kdyby nezneužil zkorumpovatelnosti osoby spjaté 

s poškozeným soutěžitelem nebo v případě pasivního podplácení, kdyby nepřijal 

nabízenou výhodu za požadované protiplnění a jako taková má v oblasti nekalé soutěže 

nepochybně své místo a opodstatnění.  

Tendence potírat tohoto jednání je v posledních letech minimálně v České republice 

obrovská, čehož si lze všimnout zejména v kampaních politických stran, jenž si jako jedno 

ze svých hlavních hesel a záměrů zvolily vymýcení korupce či např. přijetím Mezinárodní 

úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů.  

Podplácení je zakotveno v normách veřejného práva (TZ § 332) i v rámci nekalé soutěže, 

avšak dosáhnout stavu nulové korupce ať už ve veřejné správě či hospodářské soutěži je 

přesto úkolem nedosažitelným. Daným osobám, které se podplácení zúčastní, je často 

velmi složité opravdu dokázat, že se daného činu dopustili, a proto bývá v mnoha 

případech tato skutková podstata nevyužita a daný delikt je řešen bez soudních sporu, 

které by navíc mohli způsobit poškozenému soutěžiteli ještě větší újmu, ať už formou 

soudních výloh či negativní reklamy.  

 

5.8 Zlehčování 

Zlehčováním se rozumí, jak je stanoveno v paragrafu 50 ObchZ „jednání, jimž soutěžitel 

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

údaje způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu.“  

Dále odstavec druhý rozšiřuje skutkovou podstatu zlehčování, kdy za něj označuje i:  

„uvedení a rozšiřování pravdivých údajů o poměrech, výrobcích či výkonech jiného 

soutěžitele, pokud jsou způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu.“  

zároveň ale stanoví, že: „nekalou soutěží však není, byl-li soutěžitel k takovému jednání 

okolnostmi donucen. (oprávněná obrana)“, čímž umožnuje soutěžiteli bránit se i bez 
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nutnosti soudního sporu, ačkoliv způsobem, který se dle objektivního hlediska za 

nekalosoutěžní považuje.  

Od obdobné skutkové podstaty pomluvy v § 206 trestního zákoníku a porušení ochrany 

osobnosti fyzické, popř. právnické osoby podle § 11 ObchZ, resp. § 19 ObčZ se odlišuje 

svou souvislostí s hospodářskou soutěží, i když § 50 sám o sobě soutěžní jednání výslovně 

jako podmínku neklade. Lze však mít za to, že vyplývá z generální klauzule § 44, protože 

k postihu jakéhokoliv jednání jako nekalosoutěžního je podmínkou, aby toto jednání se 

uskutečnilo v hospodářské soutěži a navíc se soutěžním úmyslem.62  

 

5.9 Porušení obchodního tajemství 

Samotný pojem obchodního tajemství je vymezen v paragrafu 17 ObchZ jako „veškeré 

skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají 

skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou 

v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny 

a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.“  

Judikatura nejvyššího soudu poskytuje dále demonstrativní výčet, kterým upřesňuje, co 

lze za obchodní tajemství považovat, když stanoví, že: „Skutečnostmi obchodní povahy 

je třeba rozumět např. seznamy zákazníků, nákupní prameny, seznam zástupců, bilance, 

obchodní plány, vzorky, vzorkové kolekce, cenové kalkulace, obrat jednotlivých prodejen, 

náklad časopisu; skutečnostmi výrobní povahy jsou nepatentované vynálezy, knihy 

receptů, modely, výsledky pokusů, zvláštní výrobní metody apod. Ochrana obchodního 

tajemství je neformální; znamená to, že nevzniká registrací nebo zápisem, ale okamžikem 

naplnění všech pojmových znaků obchodního tajemství, a rovněž tak zaniká, jestliže 

zanikne samo obchodní tajemství, tedy jestliže odpadne některý z jeho pojmových 

znaků.“63  

                                                 

62 Munková, J.. Právo proti nekalé soutěži: komentář. 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2008, str. 86 

63 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 2022/2000 ze dne 15. října 2001 
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Ustanovení paragrafu 51 ObchZ dále vymezuje porušení obchodního tajemství jako: 

„jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro 

jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dozvěděl: 

a) Tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě jeho 

pracovního vztahu k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě 

v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán. 

b) Vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.“ 

Nekalé soutěže se tedy mohou dopustit zaměstnanci soutěžitele, osoby konající pro něho 

práce na základě dohod uzavíraných mimo pracovní poměr, osoby v jiném 

soukromoprávním vztahu k soutěžiteli (právní a jiní zástupci a poradci, auditoři apod.); 

ale i osoby vykonávající veřejnoprávní funkce, ať již k nim byly povolány soudem 

(znalci, správci konkurzní podstaty, vyrovnací správci) nebo jiným orgánem (nucený 

správce banky ustanovený Českou národní bankou), a také jakékoli jiné osoby, které se o 

obchodním tajemství dozví vlastním nebo cizích nezákonným jednáním. Deliktu se 

mohou dopustit i osoby právnické64.  

Jednání, jimž může k porušení obchodního tajemství dojít, je formulováno velmi široce; 

jako ve většině jiných případů nekalosoutěžních deliktů se ani zde nevyžaduje, aby šlo o 

jednání zaviněné. Stejně tak není rozhodné, z jakého důvodu jednající obchodní tajemství 

jiné osobě sdělil, zpřístupnil nebo přenechal k využití, a zda k tomu došlo za úplatu či 

bezplatně.65  

Velice často se toto jednání vyskytuje při odchodu zaměstnanců z firem, v nichž získali 

určité know-how, a poté využívají těchto znalostí ve svém vlastním podnikání či u jiného 

soutěžitele. Důležitým je pak posouzení toho, zda bývalý zaměstnanec opravdu využívá 

důvěrných informací, které se dozvěděl u soutěžitele a může ho tímto jednáním poškodit 

např. „přetahováním“ klientely, spolupracovníků či využíváním technických předloh 

původního soutěžitele, které jinak nejsou běžné dostupné v obchodním styku. Viz. 

                                                 

64 ELIÁŠ K., J. BEJČEK a P. HAJN. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo. 5. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2007. Právnické učebnice, str. 338 

65 Tamtéž, str. 338 
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judikatura vrchního soudu, která se k posouzení daného tématu vyjadřuje takto: „Pokud 

zaměstnanec svým jednáním ještě před tím, než zahájí svou vlastní samostatnou 

podnikatelskou činnost, si připravuje výhodnější podmínky, které by jinak při zahájení 

podnikání neměl, na úkor svého zaměstnavatele, pak jde o jednání soutěžní, a jeho 

jednání, pokud splňuje i další zákonné podmínky, může být hodnoceno jako jednání 

nekalé soutěže“66.  

Ustanovení o porušení obchodního tajemství je bezesporu důležité, což dokládá i to, že 

jeho ochrana je zakotvena různými způsoby i v jiných právních předpisech67. Avšak 

vůbec nejlepší variantou pro soutěžitele je faktická ochrana obchodního tajemství 

takovým způsobem, aby se nemusel o tuto problematiku pokud možno vůbec zajímat, 

poněvadž i případná přiřknutá satisfakce nemusí vždy odpovídat škodě, kterou daným 

jednáním v hospodářském styku utrpí.  

NOZ tuto skutkovou podstatu zcela přejímá, avšak obecně obsahuje určité změny 

zasahující do této oblasti. Pojem obchodní tajemství je v ustanovení § 504 NOZ značně 

zjednodušen ve znění: „Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, 

ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které 

souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem 

jejich utajení.“. 

Tímto se rozšiřuje význam pojmu obchodního tajemství, které je v nynějším obchodním 

zákoníku vymezeno spíše taxativně jako „skutečnosti obchodní, výrobní či technické 

povahy související s podnikem“, což je zmíněno i v důvodové zprávě k NOZ jako 

oproštění se od přepjaté kazuistiky a duplicit dnešní úpravy v § 17 až 20 ObchZ.  

Nezdůrazňuje se povaha těchto skutečnosti (obchodní, výrobní, technická apod.), protože 

to dostatečně kryje samotný výraz „skutečnosti“ a o jaké skutečnosti in concreto jde a 

jaká je jejich povaha, je otázka skutkového zjištění – podstatná je jejich souvislost 

s obchodním závodem. Nezdůrazňuje se ani, že hodnota těchto skutečností musí být 

                                                 

66 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 1. 1999, sp. zn. 3 Cmo 260/97 

67 Např. konkurenčními doložkami v rámci pracovního práva 
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materiální nebo imateriální, aktuální či alespoň potencionální, jak tomu je v současné 

úpravy, protože to vše dostatečně kryje stanovení podmínky, že musí jít o skutečnosti 

konkurenčně ocenitelné68.  

 

5.10 Ohrožování zdraví a životního prostředí 

Zcela specifickou z pohledu nekalé soutěže se jeví skutková podstata ohrožování zdraví 

a životního prostředí zakotvená v paragrafu 52 ve znění:  

„Ohrožováním zdraví a životního prostředí je jednání, jímž soutěžitel zkresluje podmínky 

hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobky nebo provádí výkony 

ohrožující zájmy ochrany zdraví anebo životního prostředí chráněné zákonem, aby tak 

získal pro sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů.“.  

Tato skutková podstata není zrovna typickou pro oblast nekalé soutěže ve světě a ani 

v našem právním se nevyskytovala v oblasti nekalé soutěže do doby přijetí obchodního 

zákoníku. Oblast životního prostředí je doménou zejména veřejnoprávních norem69 - 

práva správního a práva životního prostředí. Zahrnutím této skutkové podstaty dochází 

k výraznému prolínání prvků soukromého a veřejného práva a to v mnohem větší míře 

než v případě předchozích skutkových podstat, kdy se případný souběh týkal většinou 

práv k průmyslovému vlastnictví či trestněprávní odpovědnosti.  

Formulace § 52 ObchZ vyžaduje především programové cíle a vyjadřuje určitý zájem 

státu na ochraně životního prostředí; důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona 

zdůrazňuje, že se „zde vychází z obecné aktuálnosti ochrany zdraví a životního prostředí 

všemi dostupnými prostředky právního řádu“70. Z daných informací je jasné, že se jedná 

o skutkovou podstatu víceméně doplňkovou, která není zcela charakteristickou pro 

nekalou soutěž, avšak zákonodárce se jí rozhodl včlenit i zde pro případnou možnost 

                                                 

68 Důvodová zpráva k NOZ, konsolidované znění, vyjádření k paragrafu 509 

69 Např. Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví 

70 ELIÁŠ K., J. BEJČEK a P. HAJN. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo. 5. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2007. Právnické učebnice, str. 339 
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výskytu tohoto jednání v hospodářské soutěži, které by bylo možno postihnout 

soukromoprávní žalobou tohoto typu.  

Samotný pohled na tuto skutkovou podstata se u mnoha autorů liší – J. Munková např. ve 

svém komentáři k právu nekalé soutěže zdůrazňuje to, že zdraví, resp. životní prostředí 

je oblastí, která bude vždy doménou veřejnoprávních norem a aby mohl být § 52 ObchZ 

aplikován, mělo by mu předcházet rozhodnutí státního orgánu o poškození životního 

prostředí zároveň s následným dokázáním úmyslu soutěžitele získat tímto poškozením 

životního prostředí prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.  

Lze tu poukázat na pozoruhodnou myšlenku Ilony Jančarové právě s otázkami ochrany 

životního prostředí. Přiznání určité finanční náhrady totiž plní funkci nejen preventivní, 

reparační, represivní, ale může být i určitou odměnou žalobci za to, že přivedl rušitele 

práva před soud a podstoupil nehmotné újmy (napětí, ztráta času) spojené s každým 

procesem. Dodejme, že by mohlo jít o odměnu tomu, kdo neprojevil lhostejnost 

k porušování práva, přišel k prosazování obecnějších zájmů přesahujících jeho zájmy 

vlastní a šetřil vlastně kapacity státní kontroly a státního donucení71. 

 

 

 

 

 

                                                 

71 HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 

2000, str. 236 



5.10 Vliv komunitárního práva na českou úpravu 

Vstup České republiky do Evropské unie přinesl pro náš právní řád obecně mnoho změn, 

kterým se nevyhnula ani oblast nekalé soutěže. Postupná harmonizace právních řádu se 

dotkla práva nekalé soutěže zejména formou směrnic. Přesto se při snaze harmonizovat 

tuto oblast výrazně projevila nutnost zohlednit všechny konkrétní aspekty případu, 

kteréžto se samozřejmě napříč celou Evropou mohou výrazně lišit, a zatímco někde 

mohou být posuzovány za nekalosoutěžní v jiné zemi mohou být považovány za běžné.  

Harmonizace je proto poměrně složitá a opět se projevuje nutnost zohlednit všechny 

konkrétní aspekty případu.  

Evropské právo proti nekalé soutěži se dnes nachází v paradoxní etapě svého vývoje, kdy 

lze těžko rozlišovat mezi jeho stavem (ve smyslu stabilizované situace) a jeho různými 

vývojovými tendencemi. Zdá se, že skončilo dlouhodobé, pozvolné vyzrávání tohoto 

práva, které vedlo k jistému jeho sbližování v evropských zemích s rozdílnou právní 

kulturou a mnohdy i velmi odlišnou strukturou právní regulace nekalé soutěže.72 

Nekalá soutěž dříve určitě nebyla hlavním cílem harmonizačních a unifikačních snah 

evropských zákonodárců, spíše se využívala jako jeden z podpůrných prostředků, jak 

dosáhnout zabezpečení svobodného pohybu zboží v rámci společenství.  

Ucelená úprava nekalé soutěže v evropském měřítku dosud nebyla přijata. Největší vliv 

je uplatňován formou směrnic a judikatury evropského soudního dvora. Mezi 

nejdůležitější směrnice patří zejména: 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. května 2005 o nekalých 

obchodních praktikách podnikatelů vůči spotřebitelům na vnitřním trhu  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. prosince 2006 a klamavé a 

srovnávací reklamě – tato směrnice měla za následek zavedení nekalosoutěžní skutkové 

podstaty srovnávací reklama do našeho právního řádu v paragrafu 50a s účinnosti od 

prvního ledna 2001. Do té doby byla srovnávací reklama u nás zakázaná.   

                                                 

72 HAJN, Petr. Komunitární a české právo proti nekalé soutěži: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2010, str. 25 
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Směrnice jako legislativní právní akt zavazuje adresáty k tomu, aby dosáhly určitého cíle, 

aniž by nařizovala, jaké prostředky má členský stát použít. Vzhledem k tomu, že směrnice 

zavazuje členský stát a nikoliv jednotlivce, neměla by mít přímý účinek vůči jednotlivci. 

Evropský soudní dvůr však ve své konstantní judikatuře73 zaujal jiné stanovisko – a to, 

že směrnice může mít přímý účinek vůči jednotlivci, pokud obsahuje ustanovení natolik 

podrobná a jednoznačná, že z ní můžeme vyčíst práva jednotlivce, nevyžaduje zvláštní 

opatření členského státu a lhůta k transpozici již uplynula.  

Po vstupu České republiky do Evropské unie se i čeští podnikatelé (i spotřebitelé) mohou 

v souvislosti s nekalosoutěžními spory dostat před evropské instituce, a to i v kauzách 

čistě vnitrostátních rozměrů. České soudy jsou totiž povinny aplikovat komunitární právo 

a mohou se obrátit na Evropský soudní dvůr. Děje se tak v případech, kdy si soud není 

jistý, jakým způsobem vyložit určité "evropské" ustanovení nebo se domnívá, že je na 

místě rozhodnout odchylně od dosavadní rozhodovací komunitární praxe - v tom případě 

není možné se od dalšího odchýlit, ale je třeba se obrátit se svou argumentací na Evropský 

soudní dvůr, který se k dané otázce závazným způsobem vyjádří.74  

Vzhledem k určité neuchopitelnosti a mnohostrannosti nekalé soutěže, jenž byla v této 

práci již mnohokrát zmiňována, jsou možnosti celkové harmonizace velmi složité. Je 

vesměs možno se do budoucna vydat dvěma směry – prvním je postupné ovlivňování této 

problematiky formou judikatury, směrnic či dalšími prostředky, druhou je možnost 

ucelené evropské úpravy, jakéhosi zlomového momentu, kterým by došlo ke striktnímu 

sjednocení úprav napříč celou Evropou. Tento druhý krok se ale zdá být vzhledem 

k atributům nekalé soutěže spíše zbožným přáním, neboť by zřejmě způsobil mnohem 

více problémů, než se na první pohled může zdát, nemluvě o tom, že se zřejmě jedná o 

cíl spíše nedosažitelný než reálný s efektivním dopadem na hospodářskou soutěž. 

                                                 

73 Rozhodnutí ESD ze dne 5. května 1979, Case 148/78. (takzvaný Případ „Ratti“); Rozhodnutí ze dne 

26.2.1986, 152/84. M. H. MARSHALL kontra Zdravotní úřad pro. Southampton a Jihovýchodní oblast 

Hampshiru. 

74 Právní rádce, 9/2005, Nekalá soutěž po vstupu do EU, Daniel Patěk 
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Evropské právo tudíž plní spíše funkci podpůrnou, kterážto se spíše snaží určitým 

způsobem formou směrnic nabádat státy k potírání jednání, jenž je zcela evidentně 

nekalosoutěžní (viz. výše zmiňovaná směrnice o nekalých obchodních praktikách 

podnikatelů vůči spotřebitelům na vnitřním trhu) a zároveň formou judikatury 

Evropského soudního dvora se snaží vykládat určité pojmy či situace, které se 

v hospodářském styku objeví a nastavit tak určité vodítko pro rozhodování soudů 

jednotlivých členských států. Dle mého názoru je tato míra harmonizace zcela dostačující, 

zároveň považuji vydání komplexního kodexu či vůbec obecně vyšší míru harmonizace 

za nadbytečnou, která by zákonitě vedla spíše k problémům a nejasnostem než k nastolení 

jasných pravidel.  

Skutečnost, že pevnějším bodem (východiskem) v komunitárním právu proti nekalé 

soutěži je především rozhodovací praxe ESD, by nás neměla příliš překvapovat. Právo 

proti nekalé soutěži (ať již se opírá či neopírá o rozsáhlejší normativní úpravy) je vždy do 

značné míry právem soudcovským a nemůže tomu být jinak ani v komunitárním právu 

proti nekalé soutěži. Vyplývá to z lidské tvořivosti a jejich podnikatelských podob, jež 

nemůže předvídat i velmi podrobný katalog nepřijatelných soutěžních jednání. Platí to 

tím spíše, že různé evropské národy zřejmě budou evropskou soutěžní kulturu obohacovat 

(i znehodnocovat) svéráznými formami soutěžního chování.75 

 

   

 

                                                 

75 HAJN, Petr. Komunitární a české právo proti nekalé soutěži: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2010, str. 27 



5.11 Shrnutí a úvahy de lege ferenda 

Legislativní práce po listopadu 1989 nejprve měly v úmyslu včlenit úpravu nekalé soutěže 

a veřejnoprávní ochranu hospodářské soutěže do jednoho zákona, avšak s ohledem na 

nové rozdělení práva na právo veřejné a soukromé, společně s nutnosti rychlé 

veřejnoprávní úpravy kartelového práva, vedlo nakonec k zakotvení nekalé soutěže do 

obchodního zákoníku. Je poměrně s podivem, že se tvůrci nového občanského zákoníku 

v rámci velké rekodifikace soukromého práva, nepozastavili nad myšlenkou vyčlenit 

oblast nekalé soutěže do samostatného zákona, poněvadž se po letech jednalo o už zřejmě 

dost obtížně opakovatelnou možnost navázat na prvorepublikovou komplexní úpravu, 

která v jednom zákoně obsahovala vedle ochrany soukromoprávní i trestněprávní a 

správněprávní. Ačkoliv se nynější úprava v obchodním zákoníku zdá dostačující, je 

evidentní, že roztříštěnost úpravy je více než značná, což komplikuje požadavek právní 

jistoty v obchodních vztazích, jenž mohl být při nynější rekodifikaci tímto krokem 

napraven.  

Tato ojedinělá možnost mohla být dále využita k rozšíření skutkových podstat, které 

doposavad spadají do takzvaných soudcovských skutkových podstat a ačkoliv je nekalá 

soutěž právem, které je nazýváno soudcovským, toto rozšíření by opět mohlo přinést 

vyšší právní jistotu v hospodářském styku, kterou nyní sice zastřešuje generální klauzule, 

kterážto má ale plnit funkci spíše doplňkovou v situacích, kdy dané jednání nelze 

subsumovat pod konkrétní skutkovou podstatu, ale zároveň splňuje znaky 

nekalosoutěžního jednání. V rámci připravované velké rekodifikace soukromého práva 

se dá polemizovat o určitém přehlížení práva nekalé soutěže jako práva, které plní svou 

funkci relativně dostatečným způsobem, a tak není nutné ho měnit. Jedinou výraznou 

změnou se tak stává nová skutková podstata dotěrného obtěžování, která je však už nyní 

regulována ve veřejnoprávních normách a případný rušitel je už nyní povinen se daného 

jednání zdržet, pokud si ho příjemce nepřeje. Určitým znakem přehlížení této oblasti 

našimi zákonodárci a legislativci je taktéž ignorování německé úpravy, ze které by se 

vzhledem k obecné blízkosti mohla česká úprava inspirovat. Německý zákon proti nekalé 

soutěži UWG vydán v roce 2004 např. zcela opustil koncept „rozporu s dobrými mravy“ 

a generální klauzuli pojal jako obecný zákaz nekalé soutěže, koncipuje možnost 

odčerpání zisku rušitele ve prospěch státního rozpočtu, rozšiřuje počet konkrétních 
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skutkových podstat či zavádí nový typ bagatelní klauzule, která ustanovuje, že určitou 

kvalifikovanost jednání, které se musí dotknout hospodářské soutěže významnějším 

způsobem. Naše úprava ve srovnání s Německou zůstává, s výjimkou pár drobných 

novelizací, prakticky nedotčena od počátku devadesátých let a nyní, když nastává ideální 

příležitost k novelizaci těchto ustanovení či jejich rozšíření, zůstává tato možnost 

prakticky bez jakékoliv odezvy. Nelze říct, že by stávající úprava v obchodním zákoníku 

trpěla výraznými neduhy či byla programově obcházená, avšak lze vypozorovat určitou 

tendenci úplně ignorace případných změn, které by mohly být určitým nadstandardem či 

nadstavbou na nynější fungující úpravu.  
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Vývoj právní úpravy nekalé soutěže na území ČR  

Tato diplomová práce se zabývá vývojem nekalé soutěže na území České republiky. Práce 

na začátku seznamuje s počátky nekalé soutěže v časech Rakouska-Uherska a její celkové 

počátky v celoevropském formátu. Pokračuje vznikem Československa a popisem první 

komplexní právní úpravy zaměřené na tuto právní oblast na našem území. V dalších 

etapách je popsán úpadek nekalé soutěže v dobách centrálního plánovaného hospodářství 

zapříčiněný vzestupem komunistické strany v roce 1948 a následnou faktickou absenci 

nekalé soutěže v našem právním systému. Práce se zaměřuje a popisuje vznik a vývoj 

nekalé soutěže po sametové revoluci, což tvoří hlavní téma této práce. Práce rovněž 

shrnuje obecné aspekty nekalé soutěže a nahlíží na ní jako na oblast práva s termíny a 

vlastnostmi, které je často těžké definovat nebo popsat a jako právní oblast, ve které 

častěji hraje největší roli právní cit a specifické okolnosti než striktně stanovená pravidla. 

Práce dále vysvětluje důležitý význam generální klauzule, porovnává vývoj nekalé 

soutěže u nás s úpravou německou i v ostatních zemích, popisuje různé koncepční změny, 

jenž proběhly v rámci legislativního vývoje na území celé Evropy, ať už ty, které se 

ukázaly jako přínosné či naopak. Hlavním cílem této práce je seznámit a popsat nekalou 

soutěž v České republice po sametové revoluci, kterážto byla zakotvena v obchodním 

zákoníku. Práce také zohledňuje vliv harmonizace s právem Evropské unie, směrnice 

transponované do našeho právního systému a všeobecného vlivu evropské jurisdikci 

v této oblasti. Práce také zmiňuje změny přicházející s novým civilním kodexem, ale 

vzhledem k velmi malému rozsahu změn zůstává tato část spíše okrajovou. 
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Legal development of unfair competition in Czech Republic 

This thesis concerns the development of unfair competition in the environment and 

territory of Czech Republic. Thesis at the beginning introduces with origin attempts of 

unfair competition at the Austria-Hungary monarchies times and historical formation at 

the European frame. Continue by formation of Czechoslovakia and description of the first 

complex legal ordinance focused on this part of law on our territory. At the next stages is 

described decline of unfair competition in times of central planned economy raised by 

communist party in 1948 and subsequent factual absent of unfair competition in our legal 

system. And finally arise and development of unfair competition after the velvet 

revolution which is the main topic of this work. The thesis is also focused on the general 

aspect of unfair competition as the law section with term and attribute which is often hard 

to define or describe and as a legal area in which more often play the biggest role kind of 

legal sense and specific circumstances then strictly defined rules. Thesis highlights the 

importance of general clause, in some part compare our legal development to German 

and other legal legislation way of other countries and their conceptual changes whether 

the wrong ones or opposite. The main aim of this work was to acquaint and described 

path of unfair competition in Czech Republic after Velvet revolution which was anchored 

at commercial code. Thesis also deals with the effect of harmonization with the law of 

European Union, incorporation directive to our legal system and general influence of 

European jurisdiction on this topic. Thesis also mentioned the changes comes with the 

new civil codex but due to just very small improvement and changes this part of the thesis 

stays marginal.  

 

Keywords: unfair competition, legal development in Czech Republic, competition 


