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Zoznam použitých skratiek 

EU- Európska únia 

ES- Európske spoločenstvo 

ESD, Súdny dvor- Európsky súdny dvor 

NOZ- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o RTV- Zákon č. 213/2001 Sb., zákon o provozování rozhlasového a televizního 

vysílaní, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o spotřebitelském úvěru- Zákon č. 145/2010 Sb., Zákon o spotřebitelském úvěru, 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o ochraně spotřebitele- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o ochranných známkách- Zákon č. 441/200 Sb, o ochranných známkách ve znění 

pozdějších předpisů
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Úvod 

 Dnešná moderná spoločnosť stojí na zásadách slobodného podnikania,  trhového 

hospodárstva  a voľnej súťaže. Avšak konkurenčný boj medzi súťažiteľmi a ich neustála 

snaha získať nových zákazníkov vystavujú každodenne spotrebiteľov, ktorí sú väčšinou 

v pozícii  bežných laikov najrôznejším obchodným praktikám, často aj nekalým. Tržné 

mechanizmy samy o sebe nie sú schopné spotrebiteľa dostatočne ochrániť, s čím súvisí 

vznik právneho odvetvia ochrany spotrebiteľa. Je disciplínou pomerne mladou, ktorá 

v európskom kontexte začala nadobúdať na význame až v 70. rokoch minulé storočia
1
 

a českom prostredí až počiatkom 90. rokov po prechode centrálne riadenej ekonomiky 

na trhovú. Preto je dnes stále aktuálnou a diskutovanou otázkou, aká spotrebiteľovi 

zaistiť dostatočnú ochranu. Práve za týmto účelom bol vytvorený koncept priemerného 

spotrebiteľa, operujúci s myšlienkou, že ak chránime priemerného spotrebiteľa, je 

učinené zadosť ochrane spotrebiteľa ako takého. 

Cieľom tejto práce, je v rozsahu, obmedzenom dĺžkou tejto práce popísať aktuálne 

trendy a vývoj v ponímaní priemerného spotrebiteľa, to jednak v komunitárnom 

a jednak v českom práve a  poukázať na zjednotenie výkladu pojmu priemerný 

spotrebiteľ Súdnym dvorom  a následne i českým zákonodarcom. 

Hlavnou hypotézou bude, že nároky kladené na spotrebiteľovu pozornosť 

a informovanosť musia byť posudzované  s ohľadom na oblasť, v ktorej sa spotrebiteľ 

pohybuje, a taktiež s ohľadom na príslušenstvo k cieľovej skupine. Aby som ju overila, 

budem sa najskôr venovať definíciám spotrebiteľa a priemerného spotrebiteľa 

a vymedzeniu ich ochrany  vo všeobecnosti a následne v jednotlivých oblastiach nekalej 

súťaže i iných špecifických prostrediach.  

Ochrana spotrebiteľa je jednou z oblastí, ktorá je najviac zasiahnutá európskym 

zákonodarcom
2
 a i preto bude ďalšou hypotézou, že nahliadanie na priemerného 

spotrebiteľa v českom  práve je plne v súlade konceptom európskeho priemerného 

spotrebiteľa. 
                                                           
1
 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Díl první: Obecná 

část. Praha: Wolters Kluwer, 2013,  s. 285. 
2
 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Díl první: Obecná 

část. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 105. 
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Metódami použitými k dosiahnutiu tohto cieľa sú metóda monografická, použitá pri 

spracovávaní odbornej literatúry analýza relevantných predpisov a judikatúry, tak na 

úrovni EU ako ja na národnej úrovni a v neposlednom rade metóda komparatívna, 

prostredníctvom ktorej porovnávam českú právnu úpravu a judikatúru s tou európskou. 
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1. Definícia priemerného spotrebiteľa 

Koncept priemerného spotrebiteľa je jedným z nástrojov,  uplatňovaných v práve a  

slúžiacich k ochrane spotrebiteľa.
3
 Priemerný spotrebiteľ však ako reálna bytosť 

neexistuje, nemá právnu osobnosť. Subjektom je len spotrebiteľ, pričom „priemerný 

spotrebiteľ“ je  iba konštruktom , ktorý existuje ako pomôcka v sudcovej hlave,  a ktorý 

umožňuje stanoviť mieru ochrany. Aby sme teda lepšie pochopili, kto je považovaný za 

priemerného spotrebiteľa, vymedzím najskôr definíciu spotrebiteľa a až potom sa 

budem venovať samotnému inštitútu priemerného spotrebiteľa.  Vzhľadom nato, že oba 

pojmy sú ovplyvňované hlavne právom Európskej únie
4
, budem sa najskôr venovať 

definícii v európskom práve a následne definícii v českom práve. 

 

1.1. Definícia  v európskom práve 

1.1.1. Definícia spotrebiteľa v európskom práve 

Pojem spotrebiteľ se prvýkrát objavil v primárnom europském práve už v roku 1986 

v Jednotnom európskom akte
5
, kde však ešte nebol definovaný, ale len bolo stanovené, 

že Komisia bude vo svojich návrhoch brať ohľad na vysokú mieru ochrany spotrebiteľa.  

Dnešná Zmluva o fungovaní Európskej únie taktiež viackrát spotrebiteľa zmieňuje, a to 

konkrétne v čl. 4, čl. 12, čl. 39, čl. 40, 101, čl. 102, čl. 107, čl. 114 a čl. 169, avšak  

výslovnú definíciu tu nenájdeme. Tú budeme musieť hľadať v sekundárnom práve, aj tu 

však narazíme na problém, a síce, že základný pojem spotrebiteľa nie je jednoznačne 

definovaný. Neexistuje totiž jednotná koncepcia a  spotrebiteľa definuje viacero 

smerníc, pričom definície nie sú totožné.
6
 Jednou z nich je napríklad definícia 

v Smernici 2005/29/ES, o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči 

spotrebiteľom na vnútornom trhu, kde je spotrebiteľ vymedzený ako „ fyzická osoba, 

ktorá v v obchodných praktikách spadajúcich do oblasti pôsobnosti tejto smernice koná 

                                                           
3
 VILHELMOVÁ, L., RŮŽIČKA, R. Model tzv. průměrného spotřebitele. epravo.cz [online]. [cit 25. 1. 2 

2014]. Dostupné z  <http://www.epravo.cz/top/clanky/model-tzv-prumerneho-spotrebitele-92188.html>. 
4
 Tiež tam 

5
 Bol podpísaný 17. Februára  1986 v Luxemburgu a 28. februtára v Haagu, vstúpil  do platnosti 1. júla 

1987. 
6
 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.  Občanské právo hmotné. 1. vydání. Díl první: 

obecná část. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 290. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/model-tzv-prumerneho-spotrebitele-92188.html
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za účelom, ktorý nemožno považovať za uskutočňovanie jej obchodu, živnosti alebo 

remesla alebo výkonu jej slobodného povolania.“
7
 

Ďalšiu obsahuje Smernica 2011/83/EU, o právach spotrebiteľov, založená na princípe 

úplnej harmonizácie, v ktorej sa stanoví, že „spotrebiteľ je akákoľvek  fyzická osoba, 

ktorá v zmluvách na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely, ktoré sa netýkajú 

jej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, remesla alebo povolania.“
8
  

Podľa Smernice 1999/44/ES, o niektorých aspektech predaja spotrebného tovaru a záruk 

na tento tovar je spotrebiteľom „každá fyzická osoba, ktorá vo zmluvách spadajúcich do 

pôsobnosti tejto smernice jedná za účelom, ktorý nemožno pvažovať za jeho profesnú 

alebo obchodnú činnosť.“
9
 

Z hľadiska rozsahu tejto diplomovej práce  nie je možné zmieniť ich všetky. Všetky  sa 

však zhodujú sa však tom, že spotrebiteľom môže byt len fyzická osoba, s výnimkou 

definície obsiahnutej v smernici 90/314/EHS, o súborných službách pre cestovanie, 

pobyty a zájazdy, ktorá uvádza, že „pre účely tejto smernice se rozumie spotrebiteľom 

osoba, ktorá si kúpi alebo ktorá sa zaviaže, že si kúpi súbor služeb („hlavná zmluvná 

strana“) alebo akákoľvek osoba, ktorej menom sa hlavná zmluvná strana zaväzuje ku 

kúpe súboru služeb („ostatní príjemci“) alebo akákoľvek osoba, na ktorú ostatní 

príjemcovia prevedú súbor služieb („príjemca“). 

Smernice ale zaväzujú iba členské štáty, a to len vo vzťahu k výsledku, ktorého má byť 

dosiahnuté. Jednotlivé členské štáty majú absolútnu objektívnu povinnosť smernice 

previesť  do svojich právnych poriadkov, pričom je podstatné v zásade jednotné 

prevedenie smerníc a národné právo členských štátov sa bude vykladať s prihliadnutím 

k dikcii a účelu smernice.
10

 Pre českých občanov sa  teda vyššie zmienené definície 

stávajú záväznými až po ich  prevedení do českého právneho poriadku. 

Judikatúra Súdneho dvora nám ale ukazuje, že nie vždy bol spotrebiteľ v európsko 

práve vnímaný iba fyzická osoba. V rozsudku vo veci Pinto
11

 z roku 1991 sa hovorí, že 

definícia spotrebiteľa v Smernici o ochrane spotrebiteľa v prípade zmlúv uzatvorených 

                                                           
7
 Čl. 2 písm.a smernice 2005/29/ES. 

8
  Čl. 2 odst. 1Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EU. 

9
 Čl. 2a Smernice Európskeho parlamentu 1999/44/ES. 

10
 TICHÝ, L., ARNOLD, R., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R. , DUMBROVSKÝ,T. Evropské právo. 4. 

Vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 249. 
11

 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 14. marca 1991, sp. zn. C-361/89, vo veci Patrice Di Pinto. 
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mimo obchodné priestory môže byť implementovaná i tak, že bude zahrňovať i prípady, 

keď podnikateľ predáva svoj podnik, a to preto, že sa nejedná o úkon, ktorý koná bežne. 

Avšak v roku 2002 možno v tomto pojímaní badať obrat, a to v rozsudku ESD vo veci 

Idealservice
12

. Spoločnosti Idealservice Srl a Idealservice MN RE Ses uzavreli dve 

zmluvy o dodávke a následnom doplňovaní nápojových automatov so spoločnosťami 

OMAI a Cape, ktoré mali slúžiť výlučne pre potreby ich zamestnancov. V zmluvách 

bola zjednaná doložka o výlučenej právomoci talianskeho zmierovacieho sudcu. 

Spoločnosti OMAI a Cape však v priebehu konania o plnení záväzkov pre týmto 

sudcom trvdili, že v danom prípade jednali ako spotrebitelia a nie ako podnikatelia, 

keďže zmluvy boli uzavreté výhradne k uspokojovaniu potrieb zamestnancov a že 

ustanovenia o výlučnej právomoci sú neprimerané. Európsky súdny dvor teda 

v predbežnej otázke skúmal, či môže byť za spotrebiteľa považovaná právnická osoba, 

ktorá uzavrie s inou právnickou osobou zmluvu o dodávke služieb za účelom, ktorý 

nesuvisí s jej obvyklou podnikateľskou činnosťou a dospel k záveru, že pojem 

spotrebiteľ  (tak jako je definovaný v smernici Rady o nekalých podmienkach 

v spotrebiteľských  zmluvách), musí byť vykladaný tak, že sa vzťahuje výlučne na 

fyzické osoby.  

Tento výklad spočiatku nebol úplne rešpektovaný, a to hlavne francúzskymi súdmi,  

keď v prípade Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne (Cour de 

cassation 15. Mar. 2005 numéro de pourvoi: 02-13285 Syndicat déparatemental de 

côntrole laitier de la Mayenne), francúzsky Najvyšší súd zhodnotil, že judikatúra ESD 

je síce záväzná, a že spotrebiteľom môže byť výhradne osoba fyzická, ale francúzske 

právo pozná aj pojem „neprofesionál“, kterému môže  poskytnúť rovnakú ochranu ako 

spotrebiteľom.
13

 Domnievam sa však, že ide o obchádzanie zmyslu a účelu ochrany 

spotrebiteľa ako výlučne  fyzickej osoby, tak ako to stanoví smernica o nekalých 

obchodných praktikách.  

 

 

                                                           
12

 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 22.11.2002., sp. zn. C- 541/99 a C 542/99, vo  veci Cape Snc v. 

Idealservice Srl a Idealservice MN RE Sas proti OMAI.  
13

 SELUCKÁ, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s.52. 
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1.1.2.  Definícia priemerného spotrebiteľa v európskom práve 

Európske sekundárne právo nám poskytuje i definíciu priemerného spotrebiteľa, a to 

v smernici 2005/29/ES. Podľa tejto smernice  je hľadisko pomyselného priemerného 

spotrebiteľa nevyhnutným  pri rozhodovacej praxi Súdneho dvora vo veciach reklamy, a 

to tak, aby na strane jednej bola zabezpečena účinná ochrana spotrebiteľa, a na strane 

druhej dodržaná zásada proporcionality. Priemerný spotrebiteľ podľa tejto smernice 

„má dostatok informácií a je v rozumnej miere  rozumný a opatrný, s ohľadom  na 

sociálne,  kultúrne a jazykové faktory. Tento model bol vytvorený  postupne 

prostredníctvom rozhodovacej praxe ESD, ktorý se často musel vydávat rozsudky i 

v bagatelných sporoch, pričom narážal na rozdielnu mieru ochrany v rôznych štátoch a 

nazýváme ho tzv. normatívnym modelom.
14

  Normatívny model vychádza nie z toho, 

ako sa spotrebiteľ správa, ale z toho, ako by sa správať mal. To znamená, že je to akýsi 

modelový typ spotrebiteľa, u ktorého sa predpokládá istá  miera ostražitosti a kritického 

prístupu k reklamným taktikám a podľa  neho sa  posudzuje i správanie sa ostatných 

spotrebiteľov. Sudca potom na základe vlastného úsudku, a bez použitia sociologických 

prieskumov, zisťuje ako je v danom prípade daná celková spôsobilosť ku klamaniu 

spotrebiteľov.
15

 Právo proti nekalej súťaži je do značnej miery právom sudcovským, čo 

„vyplýva z ľudskej tvorivosti a jej podnikatelských podôb, ktoré nemôže predvídať i 

veľmi podrobný katalóg neprijateľných súťažných konaní.“
16

 

Normatívnemu modelu predchádzal model empirický. Súdy na základe sociologických 

prieskumov zisťovali, koľko % spotrebiteľov by sa dalo oklamať danou reklamnou 

praktikou. Problémom tohoto pojímania bolo podľa T. Pelikána
17

, že v jednotlivých 

štátoch bolo požadované rozdielne percento oklamaných spotrebiteľov rozdielne. Toto 

viedlo k tomu, že spotrebiteľ bol v niektorých krajinách podceňovaný a v iných naopak 

preceňovaný. Napríklad v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku dochádzalo často 

k podceňovaniu spotrebiteľa, stal sa z neho dokonca „homunkulus v pásme 

intelektuálneho podpriemeru“, a naopak v Taliansku a Španielsku vychádzali z modelu 

                                                           
14

HAJN, P. Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních 

praktikách. Obchodněprávní revue. Praha : C. H. Beck, 2009, no. 2, s. 44-47. 
15

 HAJN, P. Komunitární a české právo proti nekalé soutěži : (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova  

univerzita, 2010, s. 137. 
16

 HAJN, P. Komunitární a české právo proti nekalé souteži (vybrané kapitoly). 1.vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 2010,  s. 27. 
17

 PELIKÁN, T. Ochrana spotřebitele ve správním právu. 1998. Diplomová práca.  Univerzita Karlova, 

Právnická fakulta. Vedúci práce J. Staša.  
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„pater familias“, teda starostlivý otec rodiny, ktorý nie príliš ľahko otvára svoju 

peňaženku.
18

  Ďalším problémom podľa Pelikána
19

 bolo aj to, že v prípade výrobkov, 

ktoré si kupoval len úzky odborne spôsobilejší okruh spotrebiteľov (napr. pri 

zaobstarávaní elektronických súčiastok) mohlo dochádzať k zvýšeniu aj minimálnej 

miery klamlivosti. 

Tento model teda nie je statickým pojmom a pre stanovenenie typickej reakcie 

priemereného spotrebiteľa budú musieť vnútroštátne súdy a orgány vychádzať 

z vlastného úsudku a s prihliadnutím k judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
20

 Ten 

má tendenciu považovat ho, jako je to vyjádřené aj v smernici 2005/29/ES za dobre 

informovanú osobu, ktorá sama aktívne vyhľadáva informácie. Je obozretný a nie je 

unáhlený.
21

  V európskom práve existuje i  rozsiahla judikatúra k tejto problematike. 

Prvýkrát bol pojem priemerný spotrebiteľ definovaný v rozsudku  Európskeho súdneho 

dvora Gut Springheide.
22

 Nemecká spoločnosť Gut Springheide, producent vajec, 

označovala svoje produkty  heslom „ šesť zŕn- desať čerstvých vajec“, pričom bol do 

každého balenia vajec prikladaný leták informujúci o pozitívnom účinku predajcom 

používanej kŕmnej zmesi na výsledný produkt. Avšak sliepkam bolo takéto krmivo 

podávané len zo 60 %, zvyšok boli prímesy,  čo podľa nemeckých súdov bolo klamlivé, 

pretože slogan mohol navodiť dojem, že krmivo je výhradne zo špeciálnej zmesi. ESD 

v tomto rozhodnutí vytvoril tzv. „Gut Springheide“ formulu, založenú na normatívnom 

modeli priemerného spotrebiteľa, ktorú postupne potvrdzoval i vo svojich ďalších 

rozhodnutiach. „Pre určenie, či je označenie, ochranná známka alebo reklamné 

označenie či dotyčný výrobok spôsobilý klamať kupujúceho, bral Európsky súdny dvor 

do úvahy predpokladané očakávania priemerného spotrebiteľa, ktorý je v rozumnej 

miere pozorný a opatrný, bez nariadenia znaleckého posudku či prieskumu verejného 

mienenia spotrebiteľov.“
23

  

                                                           
18

 HAJN, P. Komunitární a české právo proti nekalé soutěži : (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova 

univerzita, 2010. Poznámka pod čarou na s. 137. 
19

 PELIKÁN, T. Ochrana spotřebitele ve správním právu. 1998. Diplomová práca.  Univerzita Karlova, 

Právnická fakulta. Vedúci práce J. Staša. 
20

 ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. s.51 
21

 TOMANČÁKOVÁ, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. Praha: Linde Praha, 2011. s. 

16. 
22

Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 16. júla1998, sp. zn. C- 210/95, Gut Springheide and Tusky v. 

Oberkreisdirektor des Kreises Steinfur 
23

 ONDREJOVÁ, D. Hledisko tzv. průměrného spotřebitele v nekalé soutěži. Obchodněprávní revue. 

Praha: C.H.Beck, 2009, č. 8. s.225. 
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Ďalším významným rozhodnutím je rozhodnutie vo veci Thomas Rotter
24

, kde výrobca 

požadoval zapísanie ochrannej známky spočívajúcej v originálnom spojovaní klobás do 

tvaru praclíkov. ESD judikoval, že „prihlasovaný tvar síce predstavuje originálnu 

a neobvyklú prezentáciu údenín, nič to však nemení na tom, že si priemerný spotrebiteľ 

nebude spájať s tvarom praclíkov a bude vnímať len vzájomné spojenie klobás.“ 

 

1.2.  Definícia v českom práve 

1. 2. 1.  Definícia spotrebiteľa v českom práve 

I v českom právnom poriadku nájdeme viacero definícií spotrebiteľa. Jednou z nich je tá 

v  Zákoně o ochraně spotřebitele, kde je vymedzený takto: „fyzická osoba, ktorá nejedná 

v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho 

povolania.
25

 Dôležité je, že spotrebiteľom nie je akákoľvek, osoba, ale len osoba fyzická. 

Je to tak od novelizácie Zákona o ochraně spotřebitele Zákonom č. 155/2010 Sb.
26

, 

účinnej od 1. 8. 2010. Pred touto novelizáciou bol spotrebiteľ definovaný ako „fyzická 

alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využívá služby za iným  účelem ako  

pre podnikanie  s  týmito výrobkami alebo službami.“ Zmena „je odôvodnená potrebou 

prispôsobiť vnútroštátnu definíciu definícii spotrebiteľa vývoju judikatúry Európskeho 

súdneho dvora a sekundárneho komunitárneho práva a tiež tým, že u právnickej osoby je 

možno očakávať vačšiu mieru profesionality ako u fyzickej.“
27

 Toto potvrdzujú i závery 

Ústavného súdu, ktorý judikoval, že spotrebiteľ ako neprofesionál je oproti 

profesionálnemu podnikateľovi vo faktickej nevýhode, a to „s ohľadom na okolnosti, za 

ktorých dochádza ku kontraktácii, s ohľadom na väčšie profesionálne skúsenosti 

predávajúceho, lepšiu znalosť práva a lepšiu dostupnosť právnych služieb a konečne na 

lepšiu možnosť stanovovať zmluvné podmienky jednostranne, na základe formulárových 

zmlúv.“
28

  

                                                           
24

 Rozsudok Európskeho súdneho dvora zo dňa 5. mája 2009, sp. zn. T-449/07,vo veci Thomas Rotter v. 

OHIM. 
25

 Ustanovení § 2 Zákona č.  634/1992 Sb. 
26

 Zákon č. 155/2010 Sb. kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení 

administrativní zátěže podniketelů. 
27

 Dôvodová správa k zákonu č. 155/2010 Sb. 
28

 Nález Ústavného súdu zo dňa 6.11. 2007, sp. zn. II ÚS 3/2006. 
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Ďalej nájdeme definicíu spotrebieľa v zákone č. 89/2012 Sb., občianskom zákoníku 

(NOZ) v § 419: „spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikeľskej 

činnosti alebo mimo rámec svojho podnikatelského oprávnenia  uzatvára zmluvu 

s podnikateľom alebo s ním inak jedná.“
29

 Táto definicía je jednoduchšia a 

pochopiteľnejšia pre širokú veřejnost oproti tej, obsiahnutej v občianskom zákoníku 

z roku 1964, ale  tiež vymedzuje spotrebiteľa výhradne ako fyzickú osobu. V podstate 

zodpovedá  definícii v občianskom zákoníku účinnom do konca roku 2013 (§ 52 odst. 3 

stanoví, že „ spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná 

v rámci svojej obchodnej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho 

povolania.“), avšak rozširuje ju i na akékoľvek iné konania  s podnikateľom ako za 

účelom uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy.
30

  Rozdielom však je, že v predchádzajúcom 

občianskom zákníku bola definícía  zaradená v časti o o právnych úkonoch,   zatiaľ čo 

v NOZ je  hlave v obecnej časti, v hlave II Osoby, a to poďla vzoru BGB, čo je podľa K. 

Eliáša logickejšie.
31

  

Zmluvy, ktoré sú uzatvárené so spotrebiteľom sú tiež v rámci očianskeho zákoníku 

upravené samostatne, a to pod označením Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných 

se spotřebitelem, pričom sa jedná o obecné ustanovenia týkajúce sa všetkých zmlúv, či už 

kúpnych, zmlúv o dielo, zmlúv príkazných, sprostredkovateľských či nepomenovaných, 

v ktorých na jednej strane vystupuje spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ. Dôraz je 

teda kladený na spotrebiteľa ako stranu zmluvy, a nie na zmluvný typ.
32

 

Definícou spotrebiteľa sa zaoberá aj Zákon č. 145/2010 Sb., Zákon o spotřebitelském 

úvěru, ktorý spotrebiteľa definuje ako „ fyzickú osobu, ktorá nejedná v rámci svojej 

podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.“
33

 Ďalej je 

to zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích stanovující, že „pre účely 

tohoto zákona sa rozumie spotrebiteľom každá fyzická osoba, ktorá využíva alebo žiada 

                                                           
29

 Ustanovenie § 419 zákona č. 89/2012 Sb. 
30

 VEČEŘA, J. Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii. Praha: Leges, 2013, s. 212. 
31

 ELIÁŠ, K. Návrh českého občanského zákoníku: obrat paradigmat. Právní rádce. 2010, č. 1, s. 8. 
32

 VÍTOVÁ, B. Nepriměřená ujednání ve spotřbitelských smlouvách. Olomouc: Iuridicum 

Olomoucenese, o.p.s., 2011, s. 175. 
33

 Ustanovenie § 3 písm. a ) zákona č. 145/2010 Sb. 
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verejne dostupnú službu elektronických komunikácií pre účely mimo rámec jej 

podnikateľskej činnosti.“
34

 

Definícií je teda množstvo a Magda Selucká
35

 ich rozdeľuje na dva typy: pozitívne 

vymedzenie spotrebiteľa a negatívne vymedzenie. Pozitívna koncepcia pôsobí podľa nej 

nejednotne, a za generálnu definíciu naprieč českým právom je nutné považovať 

definíciu v NOZ, pričom ostatné definície budú definíciami špeciálnymi, zohľadňujúcimi 

špecifickosť zvláštnych právnych vzťahov. Negatívna koncepcia je založená na „negácii“ 

pojmu dodávateľ, a to vzhľadom na to, že spotrebiteľ je ten, kto nejedná, zatiaľ čo 

dodávateľ  je ten, kto jedná v rámci obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Podstata oboch vymedzení, a to nejednanie v rámci „obchodnej alebo inej podnikateľskej 

činnosti“,  nakupovanie či užívanie služieb „za iným účelom  ako pre podnikanie.“ 

 

1. 2. 2. Definícia priemerného spotrebiteľa v českom práve 

Výslovná definícia  priemerného spotrebiteľa v českom práve neexistuje, môžeme jej 

však poruzumieť prostrednítcvom rozhodovacej praxe súdov.
36

 

Najvyšší súdu ČR
37

 judikoval že „hľadisko priemerného spotrebiteľa vychádza zo 

spotrebiteľa, ktorý má dostatok informácií a je v rozumnej miere  pozorný a opatrný, 

s ohľadom  na sociálne, kultúrne a jazykové faktory,“ čím prebral definíciu priemerného 

spotrebiteľa zo Smernice o nekalých obchodných praktikách. V tom istom rozhodnutí 

Najvyšší súd zároveň pripúšťa, že dnes už takmer každý spotrebiteľ v reklame tovarov 

či služieb běžnej potreby očakáva určité preháňanie a zveličenie, ktorým neuverí.  

Ve svojom dalšom rozhodnutí
38

 Najvyšší súd priznáva istý posun a vývoj v definíci 

priemerného spotrebiteľa, keď tvrdí: „miera jeho pozornosti má byť posudzovaná 

prísnejšie ako skoršie (už nielen povrchná či zbežná pozornosť, ale rozumná miera 

pozornosti či opatrnosti).“ 

                                                           
34

 Ustanovenie § 2 odst.2 zákona č. 127/2005 Sb.  
35

 SELUCKÁ, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s.49. 
36

 ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, 

s. 47. 
37

 Rozsudok  Najvyššieho súdu zo dňa 26. 3. 2013,  sp. zn. 23 Cdo 1757/2012. 
38

 Rozsudok Nejvyššieho súdu ČR zo dňa 30. 5. 2007, sp. zn. 32 Cdo 4661/2007. 
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Pojmom priemerný spotrebiteľ sa zaoberal aj Úrad priemyslového vlastníctva, ktorý vo 

svojom rozhodnutí O-170235 stanovil, že „pri rozhodovaní je nutné vychádzať z toho, či 

priemerný spotrebiteľ rozozná na trhu výrobky či služby z určitého obchodného zdroja, 

tzn.  že je nutné vychádzať z hľadiska priemerného spotrebiteľa, tj. z hľadiska 

relevantného okruhu spotrebiteľov, ktorým sú výrobky a služby určené. Tento bežný 

spotrebiteľ sa pri kúpe výrobkov či objednávaní služieb orientuje len podľa informácií 

uvedených na výrobkoch či reklamách, a preto je rozhodné či vyššie uvedené výrobky či 

služby od seba rozpozná alebo nie.“ 

Priemerný spotrebiteľ je teda osoba, ktorá disponuje určitou rozumovou vyspelosťou, 

neuverí všetkému, čo dodávateľ/predajca tvrdí, ale dokáže kriticky uvažovať. 

Teoretickým podkladom pre posudzovanie priemerného spotrebiteľa nám môžu slúžiť i 

úvodné ustanovenia občianskeho zákoníku, kde sa v § 4 odts. 1 stanoví, že „má sa za 

to, že každá svojprávna osoba má rozum priemerného človeka i schopnosť užívať ho 

s bežnou starostlivosťou a opatrnosťou, a že to každý môže od nej v právnom styku 

dôvodne očakávať.“ To znamená, že aj priemerného spotrebiteľa budeme posudzovať 

ako priemerného člena skupiny, a že od neho možno spravodilivo túto mieru očakávať. 

Ako vyplýva z predchádzajúcich riadkov, priemerný spotrebiteľ je v českom prostredí 

vykladaný plne v súlade s európskou definíciou ako osoba opatrná a ostražitá, pričom 

túto opatrnosť a ostražitosť treba vykladať s ohľadom na relevantnú skupinu, ktorej sú 

výrobky a služby určené. I tu prešla definícia priemerného spotrebiteľa vývojom, a dnes 

sú naňho kladené väčšie nároky- čo sa pozornosti a dostatku informácií týka – ako 

v minulosti. 

Aby sme lepšie pochopili vývoj, pozrime sa na rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe 

z roku 1994, a to rozsudok z 7. 11. 1994, sp. zn. 3 Cmo 813/1993, z ktorého vyplýva, že 

na priemerného spotrebiteľa bolo kedysi nahliadané ako na povrchne vnímajúceho, keď 

„pri posúdení zameniteľnosti nie je výlučne rozhodujúce len úplne znenie oboch 

obchodných mien, ale je nutné prihliadať k dojmu, ktorý vznikne u priemerného 

zákazníka. Tomu utkvie v pamäti celkový dojem, ktorý naňho obchodné meno 

a ochranná známka učinili. I keď plné znenie obchodných mien sa líši, je 

v prirodzenosti zákazníkov, že z ďalšieho znenia obchodného mena im utkvie ako 
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príznačná len určitá výrazná a odlišujúca časť.“
39

 Mám za to, že takéto pojatie 

spotrebiteľa súviselo s pomalým privykaním si spotrebiteľov na slobodný trh 

a reklamné praktiky po dlhých rokov príkazovo riadenej ekonomiky. Myslím si však, že 

dnes, takmer 25 rokov po páde železnej opony a vzniku voľného trhu je už toto pojatie 

prekonané, a preto považujem vyššie zmienený vývoj za správny a plne v súlade so 

zásadou „vigilantibus iura“ a zmyslom a účelom ochrany spotrebiteľa, tak ako ho 

stanoví európske právo. 

 

1. 3.  Definícia v odbornej literatúre 

Pojmom spotrebiteľ se zaoberá  aj odborná literatúra. Spotrebiteľ  je subjektom trhu. 

Vstupuje do právnych  vzťahov, ktoré vznikajú na základe uzatvorenia zmluvy, ktorá 

vzniká medzi ním a predávajúcim. Najčastejšie sa bude jednať o zmluvu kúpnu, zmluvu 

o dielo, sprostredkovateľskú  zmluvu alebo cestovnú smlouvu. Spotrebiteľ bude 

prevdovšetkým kupující výrobkov a služieb.
40

  Namiesto pojmu spotrebiteľ se taktiež 

používá pojem „zákazník“, ktorý je obsahovo širší, kedže zákazníkom môže být aj ten, 

kto v právnom vzťahu síce vystupuje na strane kupujúceho, ale v postavení 

podnikateľa.
41

   

V odbornej literatúre je polemizované i nad pojmom „priemerný spotrebiteľ“. 

V smerniciach a rozhodovacej praxi súdov sú totiž používané pojmy „bežný 

spotrebiteľ“ i „priemerný spotrebiteľ“. Petr Hajn však považuje za vhodnejšie označenie 

„bežný“, a to jednak preto aby nedochádzalo k pojatiu „priemerného spotrebiteľa“ ako 

statického pojmu, a jednak preto, aby bolo možné odlišit bežného spotrebiteľa od 

skupín spotrebiteľov nie bežných.
42

 

 

 

 

                                                           
39

 Rozsudok Vrchného súdu v Prahe zo dňa 7. 11. 1994, sp. zn. 3 Cmo 813/93. 
40

 TOMANČÁKOVÁ, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. Praha: Linde Praha, 2011. s. 

11-17. 

 
42

  HAJN, P : Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních 

praktikách. Obchodněprávní revue. Praha : C. H. Beck, 2009, no. 2, s. 44-47.  
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2. Ochrana priemerného spotrebiteľa 

Ako som uviedla v úvode tejto práce, koncept priemerného spotrebiteľa bol vytvorený 

za účelom ochrany spotrebiteľa V tejto kapitole sa zameriam nato, ako stanoviť tú 

správnu mieru ochrany spotrebiteľa, a pritom poukázať že táto miera bude závisieť aj od 

závislá na tom, akej skupine koncových spotrebiteľov. Taktiež v tejto kapitole 

zdôrazním nutnosť zachovania istých limitov pri ochrane spotrebiteľa. 

 

2. 1. Stanovenie úrovne ochrany právom EÚ 

V spotrebiteľskom práve bude veľmi dôležitou otázkou, aká úroveň ochrany  je tá 

správna. Na európskej úrovni sa Smernica nekalých obchodných praktikách  podľa P. 

Hajna vyjadruje o ochrane spotrebiteľa opatrne- v bode 5 dôvodu smernice sa totiž 

hovorí o „vysokej miere ochrany“, teda nepoužíva ani druhý, ani tretí stupeň prídavného 

mena vysoký.
43

 V rovnakom bode sa ďalej stanoví, že toto bude dosiahnuté 

prostredníctvom jednotných pravidiel a vyjasnenia niektorých pojmov na úrovni 

Spoločenstva. Vysokú ochranu spotrebiteľa zakotvuje aj článok 38 Listiny základných 

práv Európskej únie a čl. 169 odst. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Cieľom 

Európskej únie je podľa smernice dosiahnutie spoločnej miery ochrany, ale podľa P. 

Hajna je problémom, že v jednotlivých štátoch bude závisieť na tom, čo budú národné 

súdy považovať za typickú reakciu priemerného spotrebiteľa, čo vedie podľa neho 

k relativizácii tejto spoločnej miery ochrany.  

Ja si však myslím, že je správne ponechať konečné rozhodnutie na národných súdoch, 

a to i s prihliadnutím k tomu, že  v európskom práve neexistuje celistvá úprava nekalej 

súťaže, ale ochrana pred ňou je upravená niekoľkými smernicami založenými na 

princípe harmonizácie, ktoré sa dotýkajú niektorých čiastkových otázok nekalej súťaže 

a smerujú predovšetkým k ochrane spotrebiteľa.
44

 Ostáva potom na členských štátoch 

tieto smernice implementovať, pričom môžu samozrejme stanoviť silnejšiu ochranu 

                                                           
43

 HAJN, P. Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních 

praktikách. Obchodněprávní revue. Praha : C. H. Beck, 2009, č. 2, s. 44-47. 
44

 ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer ČR,  2010, 

s. 227.  
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spotrebiteľa. Toto môže mať mohlo mať  za následok že to, sú síce nastavené isté 

štandardy ochrany, no jej miera i tak nemusí byť vo všetkých štátoch rovnaká. 

Neobávala by som sa ani relativizácie tejto ochrany, pretože národné súdy budú musieť 

vždy prihliadať k judikatúre Súdneho dvora, ktorá je dnes v oblasti vymedzenia 

priemerného spotrebiteľa pomerne rozsiahla a pomerne jasne vymedzuje európskeho 

priemerného spotrebiteľa. V prípade interpretačných nejasností je možné položiť 

Súdnemu dvoru Európskej únie prejudiciálnu otázku. Iba vlastný úsudok národných 

súdov umožňuje posúdiť všetky  individuálne okolnosti konkrétneho prípadu, no vždy 

s rešpektom k unifikačným snahám európskeho práva.  Súťažné právo je oblasťou, ktorá 

sa neustále vyvíja  a ESD má pritom dôležitú interpretačnú úlohu, a to o to viac, že ESD 

používa ako výkladovú metódu predovšetkým teleologický výklad, ktorý nebýva 

výkladom príliš často používaným národnými súdmi.
45

  

Jednotný trend posudzovania nárokov kladených na spotrebiteľa bol v rámci EU 

nastavený vďaka zavedeniu normatívneho modelu priemerného spotrebiteľa 

v  rozhodnutí Gut Springheide, ako aj vďaka zavedeniu tejto definície do Smernice 

o nekalých obchodných praktikách. Takto definovaný priemerný spotrebiteľ bude slúžiť 

ako kritérium klamlivosti obchodnej praktiky a práve podľa neho bude stanovená miera 

ochrany. Klamlivosť sa bude posudzovať vo vzťahu k dostatočne informovanému, 

pozornému a opatrnému spotrebiteľovi.
46

 Táto smernica uvádza, že je síce pred 

nekalými obchodnými praktikami vhodné chrániť všetkých spotrebiteľov, avšak vo 

veciach týkajúcich sa reklamy je nevyhnutné posudzovať vplyv práve na tohoto 

priemerného spotrebiteľa. Je to i preto, že „jedna z všeobecnejších súčasných výrazných 

tendencií v európskom práve proti nekalej súťaži sa snaží zachovať jednotu tohoto 

práva, ktoré súčasne chráni všetky 3 záujmové skupiny – tj. chráni súčasne súťažiteľov, 

spotrebiteľov a ďalších účastníkov trhu.“
47
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2.2. Limity miery ochrany vo vzťahu k voľnému trhu 

 Spotrebiteľ je v hospodárskom styku nepochybne slabšou stranou, nie je jediným 

subjektom, ktorý má byť chránený. Je potrebné sa vyvarovať možného zneužitia tejto 

ochrany v tom zmysle, že by boli chránené skôr monopolné záujmy určitých 

podnikateľských sfér, čím by boli vytvárané prekážky voľného pohybu tovarov 

a služieb v rámci Európskej únie.
48

 Keď sa v v európskom súťažnom práve hovorí 

o blahobyte, má sa tým na mysli primárne spotrebiteľský blahobyt. Dokumenty 

Európskej komisie totiž hovoria o spotrebiteľskom blahobyte ako cieli súťažného práva, 

nič však nezmieňujú o celkovom blahobyte, ktorý by zahrňoval a považoval za 

ekvivalentný zisk výrobcov (napr. pokyny Komisie o použiteľnosti čl. 81 odst. 3 SES, 

odst. 13).
49

 „Štandardom blahobytu  pre súťažné právo ES je spotrebiteľský blahobyt 

a nie celospoločenský blahobyt, každopádne vo väčšine prípadov to nie je dôležité, 

keďže maximalizácia spotrebiteľského blahobytu a spoločenského blahobytu  vyžadujú 

totožné výsledky.“
50

 Pojem spotrebiteľského blahobytu (consumer welfare) je plne 

v súlade s konceptom „modelového“ spotrebiteľa“ v práve Európskej únie a má prispieť 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, ktorého fungovanie je podľa čl. 1
51

 Smernice 

o nekalých obchodných praktikách jej primárnym cieľom, a to pred ochranou 

spotrebiteľa.  Jeho hybnou silou sú tak obchodníci, ako aj spotrebitelia, a preto je nutné 

chrániť ich len do takej miery, aby sa zbytočne neobmedzovala hospodárska činnosť 

podnikateľov. Príliš prísne opatrenia, ktoré by síce prispievali k ochrane spotrebiteľa by 

nemuseli nutne prispievať k jeho blahu.
52

  Smernica o nekalých obchodných praktikách 

síce stanoví, že priamo chráni len spotrebiteľov, avšak pripúšťa, že touto priamou 

ochranou nepriamo chráni oprávnených podnikateľov pred ich konkurentmi, ktorí sa 

neriadia pravidlami smernice.
53

 Prostredníctvom ochrany spotrebiteľa, ako subjektu 

hospodárskej súťaže je teda chránená celá oblasť hospodárskej súťaže a všetci  jej 
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účastníci. Spotrebiteľ totižto spadá pod jednotný európsky trh, kde hrá významnú úlohu 

a preto mu musia byť garantované určité práva.
54

 

Z toho vyplýva, že je nutné stanoviť isté limity ochrany spotrebiteľa. Tieto budú dané 

úrovňou spotrebiteľov, pričom bude teda zásadná definícia priemerného spotrebiteľa. 

Nad ochranou spotrebiteľa sa zamýšľa Jiří Grygar, ktorý dnešnú spoločnosť označuje 

ako modernú, resp. uvažuje či by nebolo vhodnejšie označenie postmoderná konzumná 

spoločnosť a zamýšľa sa, či v takejto spoločnosti je vhodnejší protekcionizmus alebo 

zásada vigilantibus iura.
55

 Tvrdí, že nie je zástancom protekcionizmu, no na druhej 

strane právo na ochranu spotrebiteľa musí garantovať jednotlivcom isté práva a zásady.  

Proti prílišnému protekcionizmu sa stavia  J. Petrželová
56

, ktorá tvrdí, že ochrana 

spotrebiteľa nemôže narušovať súkromnoprávne zásady. Podľa nej je priemerný 

spotrebiteľ hrubo finančne negramotný, avšak trvalá prílišná snaha ho brániť tieto 

nedostatky nerieši a vedie k tomu, že podnikateľ sa stáva ohrozeným druhom a zamýšľa 

sa, že o niekoľko rokov by bolo potrebné smerníc, ktoré chránia podnikateľov. 

Nespochybňujem, že prílišný protekcionizmus môže byť na ujmu ostatným subjektom 

hospodárskej súťaže, ale zároveň si myslím, že pokiaľ je hrubo „hrubo finančne 

negramotný“ priemerný spotrebiteľ, nie je možné tento fakt ignorovať a je potrebné 

takéhoto spotrebiteľa chrániť.  

Z podobného konceptu vychádza aj česká úprava, podľa ktorej ochrana spotrebiteľa 

musí mať svoje limity. Závery Najvyššieho súdu ČR tiež potvrdzujú, že ochranu 

spotrebiteľa nemožno „ponímať ako obranu jeho ľahkovážnosti a nezodpovednosti.“
57

 

Zákonodarcom určená miera ochrany spotrebiteľa by však nemala prekračovať medze – 

súkromné právo je totiž založené na zásade vigilintibus iura, a je preto nutné hľadať 

rozumnú mieru ochrany spotrebiteľa.
58

 Definovať, čo je ešte rozumnou mierou nebude 

vôbec jednoduché.  Pri posudzovaní, v ktorých prípadoch je vhodné spotrebiteľa chrániť 
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a v ktorých už nie, je potrebné vychádzať z pojatia aktívneho spotrebiteľa, ktorý si sám 

vyhľadáva informácie, je schopný a ochotný sám rozhodovať o svojich zmluvných 

vzťahoch, a to na svoje riziko, a na základe jemu predložených informácií.
59

 Tu však 

narážame na ďalšiu zložitosť, pretože u rôznych kategórií spotrebiteľov môže byť miera 

pozornosti a opatrnosti rozdielna. Miera ochrany bude závisieť aj na  tom, kto je 

v konkrétnom prípade cieľovým spotrebiteľom a práve tomuto sa budem venovať 

v ďalšej podkapitole. 

 

 2.3.  Závislosť miery ochrany na cieľovej skupine spotrebiteľov 

Pri ochrane spotrebiteľa nemožno priemerného spotrebiteľa posudzovať ako 

všeobecného priemerného spotrebiteľa, ale to „abstraktný model najvhodnejšieho 

reprezentanta skupiny spotrebiteľov.“
60

 V každom konkrétnom prípade bude teda 

potrebné vymedziť relevantnú  skupinu koncových spotrebiteľov, kde kritériom určenia 

bude hlavne poskytovaný produkt či služba. Potom bude dôležité zohľadniť jednotlivé 

vlastnosti spotrebiteľov a pomocou nich nájsť priemerného spotrebiteľa pre danú 

cieľovú skupinu.
61

  

Toto potvrdzuje aj Vrchný súd v Prahe
62

, ktorý dospel k záveru že pri posudzovaní 

reklamnej praktiky je nutné „brať ohľad na propagovaný produkt. (...) Uvedené je 

rešpektované tiež rozhodovacou praxou Súdneho dvora Európskej únie, keď jedným 

z prvoradých kritérií, ktoré musí súd brať pri posudzovaní tzv. priemerného spotrebiteľa 

do úvahy je tovar, ktorý zákazník kupuje. Ak ide o tovar dennej potreby, má sa za to, že 

tovar je kupovaný bez vynakladanie väčšej pozornosti a priemerný spotrebiteľ  je pri 

jeho zaobstarávaní skôr neopatrný, zatiaľ čo v prípade tzv. vyhľadávaného tovaru, teda 

tovaru nie dennej potreby je pri nákupe spotrebiteľ pozornejší a k reklame vnímavejší.“  
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Dôležitý je však aj spôsob zacielenia obchodnej praktiky. J. Vavrečka
63

 zmieňuje, že 

prípade, že obchodník zameria svoju praktiku práve na 2% najslabšej 

a najdôveryhodnejšej populácie, tak sú možné dve marketingové stratégie. V prvej 

z nich obchodnú praktiku zameria zjavne  práve na tieto 2 % (obsahom, formou, 

okolnosťami) a v tomto prípade bude priemerný spotrebiteľ z tejto malej skupiny 

a spôsobilosť uviesť ho v omyl  a ovplyvniť jeho rozhodnutie bude teda relatívne 

vysoká a tým pádom bude obchodná praktika nekalá. V druhej z nich ju cielene 

nezameria, ale uskutoční ju voči veľkému množstvu spotrebiteľov. Táto obchodná 

praktika bude mať stále spôsobilosť uviesť v omyl zmieňované 2 % spotrebiteľov, 

avšak osloví veľkú skupinu spotrebiteľov, takže má veľmi nízke % uviesť v omyl 

priemerného spotrebiteľa tejto skupiny a nemôže byť teda považovaná za nekalú.  

Dôležitým rozhodnutím z hľadiska vymedzovania cieľovej skupiny je rozsudok ESD
64

 

vo veci „Toshiba Europe.“ V kauze išlo o t, že v  katalógu spoločnosti Katun bol tovar 

rozdelený do kategórií podľa jednotlivých modelov Toshiba a k nim boli uvedené 

originálne čísla produktov, tak ako boli označené originálne diely tlačiarní značky 

Toshiba sprevádzané heslom „môžete znížiť náklady bez zníženie kvality a výkonu.“ 

Podľa Toshiby uvádzal Katun spotrebiteľa v omyl, pretože v ňom vzbudzoval dojem, že 

výrobky sú rovnakej kvality a neoprávnene ťažil z dobrého mena spoločnosti Toshiba. 

Súdny dvor bral do úvahy hľadisko priemerného jedinca, ktorý je cieľovou skupinou 

danej reklamy. V tomto prípade to neboli koncoví spotrebitelia, ale obchodníci -

špecialisti, ktorí sa v problematike náhradných dielov vyznajú a sú menej náchylní 

nechať sa oklamať. 

Na českej úrovni zmienim rozsudok Vrchného súdu v Prahe, sp. zn. 3 Cmo 121/2009 zo 

dňa 21. 10. 2009 vo veci „hyposervis“. V danom prípade sa žalobca domáhal, aby bolo 

žalovanému uložené zakázané užívanie označenie „hyposervis“ vo svojej reklame, 

vrátane reklamy uverejňovanej na internetových stránkách. Súd prvého stupňa žalobu 

zamietol s odôvodnením, že slovo hyposervis je používané ako synonymum pre 

„komplexné služby poskytované v oblasti hypotečného financovania“ a je bežne 
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používané v obchodnom styku, tak ako je to i u slov autoservis, pneuservis, 

atd...Žalobca podal odvolanie a odvolací súd dospel k záveru, že  slovo „hyposervis“ 

obecným nie je, ale je používané len úzko vymedzenom okruhu osôb- finančných 

poradcov. Súd prvého stupňa teda vymedzil cieľovú skupinu priemerných spotrebiteľov 

ako len ako skupinu finančných maklérov a ich zákazníkov, pričom odvolací súd už bral 

do úvahy širšie pojatie, keď podľa neho „z listinných dôkazov a používania slova 

Hyposervis na internete z pohľadu priemerného spotrebiteľa (...), priemerného 

záujemcu o služby účastníkov (nimi nie sú finanční makléri, a preto nie je z tohto 

hľadiska ich prípadné stanovisko , ktorý žalovaný dával do úvahy súdu k doplneniu 

zistenia, rozhodné- neje tu totiž o zachytenie stavu žargónu určitej skupiny ľudí), nie je 

tu žiadna opora pre záver, že slovo „hyposervis“ je slovom obecným, vyjadrujúcim 

označenie druhu služieb (hypotečných služieb).“ Pre účely tohto prípadu teda odvolací 

súd definoval priemerného spotrebiteľa nasledovne : „ (....) zjednocuje v sebe (...) 

skúsenosti, vedomosti, pocity a dojmy v úvahu prichádzajúcich adresátov ponuky, 

návštevníkov internetových stránok a tej časti verejnosti, ktorá sa účastníkmi a ich 

produktmi stretáva alebo ich vyhľadáva, pričom sa pre neho predpokladá rozumná 

miera pozornosti a opatrnosti.“ 

 

2. 4.  Zvýšená ochrana tzv. zvlášť  zraniteľných kategórií spotrebiteľov 

Významnou kategóriou spotrebiteľov, ktorú výslovne zmieňuje aj české aj európske 

právo, a ktorej ochrana si zaslúži zvláštnu pozornosť je  kategória tzv. zvlášť 

zraniteľných spotrebiteľov. 

Podľa smernice 2005/29/ES je vhodné chrániť všetkých spotrebiteľov a preto boli  

vytvorené i špeciálne kategórie spotrebiteľov, ktorí sú vzhľadom k svojmu  charakteru 

zvlášť zraniteľní a v čl. 3 uvádza, že „ obchodné praktiky, ktoré môžu podstatne narušiť 

ekonomické správanie iba jasne identifikovateľnej skupiny spotrebiteľov, ktorí sú 

obzvlášť zraniteľní touto praktikou alebo základným produktom z dôvodu ich duševnej 

poruchy alebo fyzickej vady, veku alebo dôverčivosti spôsobom, ktorý môže obchodník 

rozumne predpokladať, sa posudzujú z hľadiska priemerného člena tejto skupiny.“ 

Pritom smernica venuje zvláštnu pozornosť aj deťom, keď uvádza, že „ je vhodné 

zaradiť do zoznamu praktík, ktoré sú za všetkých okolností nekalé, ustanovenia, ktorými 
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by sa ukladal všeobecný zákaz reklamy zameranej na deti, chráni deti pred priamym 

navádzaním k nákupu.“  Výslovné zakotvenie týchto zvlášť zraniteľných kategórií do 

smernice bolo veľmi pozitívnym krokom, pretože , ako uvádza P. Hajn, súdy ich vo 

svojej rozhodovacej praxi pred prijatím tejto smernice zohľadňovali len výnimočne.
65

 

V predmetnej smernici je však podľa neho jednoznačná vymedziteľnost skupiny 

z vyššie uvedených dôvodov veľmi nejasná a jej dopad bude závisieť na posúdení 

súdmi. Za veľmi problematické považuje hlavne vymedzenie z dôvodu dôveryhodnosti: 

nie je totiž podľa neho jasné ako bude vnúroštátnymi  súdmi posudzované rozumné 

očakávanie obchodníka – či v závislosti na jeho národnosti alebo sa dospeje 

k společnému európskemu štandardu obchodníkových rozumných očakávaní.
66

   

Uvedená smernica bola transponovaná aj do českého právneho poriadku, do Zákona 

o ochraně spotřebitele, ktorý v § 4 odst. 2 stanoví, že „ak je obchodná praktika 

zameraná na spotrebiteľov, ktorí sú z dôvodu duševnej alebo fyzickej slabosti alebo 

veku zvlášť zraniteľní, hodnotí sa jej nekalosť z hľadiska priemerného člena tejto 

skupiny, tým nie je dotknuté obvyklé reklamné preháňanie.“ Česká úprava však, na 

rozdiel od tej európskej nezmieňuje zraniteľnosť z dôvodu dôverčivosti, čo vylučuje 

niektorých  zvlášť zraniteľných spotrebiteľov z posilnenej ochrany. 

Aj ja si myslím, že takto ešte vo zvýšenej miere chrániť niektoré špecifické kategórie je 

správne, a to vzhľadom k tomu, že ochrana spotrebiteľa má byť komplexná a pre 

všetkých a  predsa nie každý disponuje rovnakou mierou rozumovej vyspelosti a 

opatrnosti. Taktiež jedna zo zásad súkromného práva hovorí, že „nikto nesmie pre 

nedostatok veku, rozumu alebo pre závislosť svojho postavenia utrpieť nedôvodnú 

ujmu“.
67

 

Čo sa týka posúdenia dôveryhodnosti, ako príklad môžem uviesť rozhodnutie Súdneho 

dvora
68

 vo veci ponúkania výukových materiálov. V tomto prípade obchodník R. Buet a 

spoločnosť Educational Business Services ponúkali formou podomového predaja, 

zakazaného vo Francúzsku , ale prístustného v iných štátoch EU materiály k výuke 
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angličtiny, proti čomu podali žalobu, s odôvodnením, že  spotrebiteľ je v tomto prípade 

dostatočne chránený právom na odstúpenie od zmluvy. Pred Súdnym dvorom tak bola 

ESD judikoval, že pravdepodobní zákazníci takýchto výkukových materiálov tripa 

určitým vzdelávacím deficitom, čo ich činí zvlášť bezbrannými voči obchodníkom so 

vzdelávacími materiálmi, keď sú presvedčení, že kúpou materiálov si zlepšujú svoje 

pracovné vyhliadky.  Fakt, že si chcú doplniť svoje vzdelanie ich činí zranitenejšími, a 

to preto, že u nich hrozí vyššie riziko, že učinia chybné rozhodnutie. 

Ďalším typickým príkladom slabších kategórií sú deti, čo sa prejavilo aj v rozsudku 

Najvyššieho súdu
69

, keď dospel k záveru že „zveličenie či preháňanie je možno obecne 

v reklamných kampaniach pripustiť, miera ich prípustnosti musí byť vždy posudzovaná 

vo vzťahu k adresátom, ktorí môžu byť danou presvedčovacou kampaňou zasiahnutí, 

k ich veku, schopnostiam zveličenie odhaliť a k sekundárnym dôsledkom presahujúcim 

rámec ich spotrebiteľského správania, ktoré môže ich vzor ako hlavná postava 

reklamného spotu, na ktorom je reklamná kampaň založená, následne vyvolať.“  V 

prípade išlo o reklamu na Fidorku,  kde malé dievčatko pri prechode cez prechod 

predchodcov vidí ženu v aute, jediacu Fidorku.  Za účelom zmocnenia sa tejto oplátky 

buchne silno bábikou po aute, žene vystrelia airbagy a dievčatko sa dostane k oplátke. 

Predmetom presvedčovacej kampane bol teda tovar, ktorý bol nepochybne určený aj 

deťom a dej bol založený na agresii voči bábike, ktorá môže byť v očiach dieťaťa 

posudzovaná ako živá bytosť, a teda môže vyvolať i agresívne správanie sa voči 

ostatným bytostiam. Toto jednanie je  teda v rozpore so základnými morálnymi 

pravidlami a môže ohroziť vývoj detí. 

Obchodné praktiky, ktoré by tak boli  vo všeobecnosti, vzhľadom  spotrebiteľovi, ako 

osobe, ktorá dostatok informácií a je v rozumnej miere pozorná a opatrná, prípustné, 

nemusia byť prípustné vo vzťahu k vyššie zmieňovaným kategóriám spotrebiteľov. 

Vyššia miera ochrany kladie vyššie nároky na súťažiteľov pri tvorbe obchodných 

praktík, pomáha predchádzať zneužívaniu slabosti spotrebiteľa  a je plne v súlade 

s korektívom slabšej zmluvnej strany, a síce, že kto sa bez vlastného pričinenia ocitne 

v postavení zjavne slabšom, zaslúži si pozornosť a zvláštny ohľad. 
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3. Priemerný spotrebiteľ a nekalosúťažné konanie 

Na úrovni EÚ nájdeme úpravu nekalosúťažtného konania predovšetkým v Smernici o 

nekalých obchodných praktikách, v čl. 5 odts. 2 písm.,  kde sa stanoví,  že obchodná 

praktika je nekalá pokiaľ a) je v rozpore s požiadavkou náležitej obchodnej 

starostlivosti a b) podstatne narušuje alebo je schopná podstatne narušiť správanie sa 

priemerného spotrebiteľa, ktorý je jej pôsobeniu vystavený alebo ktorému je určená, 

alebo priemerného člena skupiny pokiaľ sa obchodná praktika zameriava na určitú 

skupinu spotrebiteľov, vo vzťahu k danému produktu.“ 

Podľa P. Hajna je v prípadoch, ktoré by mali byť posudzované len podľa generálnej 

klauzule proti nekalým obchodným praktikám, stanovená nižšia miera ochrany 

spotrebiteľa.
70

 Aby totiž bola naplnená podstata klamlivej reklamy, nestačí aby bolo 

správanie sa priemerného spotrebiteľa narušené, ale je potrebné, aby bolo narušené 

podstatne, pričom podstatné narušenie ekonomického správania spotrebiteľa Smernica 

o nekalých obchodných praktikách definuje takto: „využitie obchodnej praktiky na 

značné narušenie schopnosti spotrebiteľa urobiť kvalifikované rozhodnutie, čo spôsobí, 

že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.“ Táto 

smernica dôkladne a detailne stanoví, čo je nekalou obchodnou praktikou, avšak 

ustanovenie o vymáhaní sú oveľa obecnejšie
71

, keď v článku 11 len stanoví, že „ 

členské štáty zaistia, aby v záujme spotrebiteľov existovali vhodné a účinné prostriedky 

pre boj proti nekalým obchodným praktikám, v záujme zaistenia súladu s touto 

smernicou.“ Prostriedky, ktorými tak učiniť už necháva na členských štátoch a stanoví 

len minimálne kritéria pre harmonizáciu právnych predpisov pre klamlivú 

a porovnávaciu reklamu, takže nebráni jednotlivým štátom prijať opatrenia, ktoré 

poskytnú ochranu rozsiahlejšiu.
72

   

Smernica bola do českého práva implementovaná do Zákona o ochraně spotřebitele, a to 

do §4( nekalé obchodné praktiky), § 5 (klamavé obchodné praktiky) a § 5a (agresívne 

obchodné praktiky). 
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Úpravu nekalej súťaže v českom právnom poriadku obsahuje § 2976 odst. 1 NOZ podľa 

ktorého sa jej dopustí, ten „kto sa dostane v hospodárskom styku do rozporu s dobrými 

mravmi súťaže konaním spôsobilým privodiť ujmu ostatným súťažiteľom alebo 

zákazníkom.“  V odstavci dva sú potom vymedzené hlavné formy nekalej súťaže. Nás 

z hľadiska priemerného spotrebiteľa bude zaujímať predovšetkým klamlivá reklama, 

porovnávacia reklama a klamlivé označenie tovarov a služieb. Pojem spotrebiteľ je 

v generálnej klauzule nekalej súťaži  nahradený pojmom zákazník. Ako som uviedla už 

vyššie, pojem zákazník je širší a zahrňuje aj osoby právnické. Pojem zákazník bol 

zavedený do generálnej klauzule nekalej súťaže novelou 152/2010 Sb.  obchodného 

zákonníku č. 513/1991 Sb. účinného do dne 31. 12. 2013. NOZ tento pojem ponecháva, 

aj keď s drobnou zmenou: kým v  zákone  č. 513/1991 Sb. sa hovorilo o „ďalších 

zákazníkoch“, NOZ už používa len pojem „zákazník“ a úplne vypúšťa pojem 

spotrebiteľ. Dôvodová správa k NOZ  a pojme zákazník mlčí, môžeme teda využiť 

dôvodovú správu k zákonu č. 152/2010 Sb.  Zákazník má podľa nej bližšie 

k spotrebiteľským osobám, je to pojem obsahovo širší ako spotrebiteľ a zahŕňa teda 

nielen samotného spotrebiteľa, ale i kupujúceho v postavení podnikateľa. K tomuto 

rozšíreniu ochrany sa pristúpilo preto, že tzv. katalógové obchodné spoločnosti 

využívali výkladových rozdielov pojmov „súťažiteľ“ a „spotrebiteľ“ a argumentovali 

tým, že ich klienti nie sú voči ním súťažiteľmi vzhľadom k diametrálne odlišnému 

predmetu podnikania a skutočnosti, že sú teda skôr „kupujúcimi“ a taktiež nie sú 

spotrebiteľmi, keďže sú podnikateľmi, a tým pádom sa nemôžu brániť prostredníctvom 

ustanovení o nekalej súťaži. 

Vzhľadom nato, že pojem zákazník zahrňuje i spotrebiteľa, jeho ochrana nie je jeho 

výslovným nezmienením v generálnej klauzule nijak oslabená a zároveň sú chránené aj 

iné osoby, a to so zachovaním zmyslu a účelu európskej sekundárnej úpravy, že 

spotrebiteľom môže byť len fyzická osoba.     

 

                  3.1. Priemerný spotrebiteľ v klamlivej reklame 

Na európskej úrovni je klamlivá reklama definovaná v smernici 2006/114/EHS 

o klamlivej a porovnávacej reklame, a to takto: „klamlivou reklamou sa rozumie každá 

reklama, ktorá akýmkoľvek spôsobom, vrátanie predvedenia, klame alebo 
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pravdepodobne môže oklamať osoby, ktorým je určená alebo osoby, ktoré zasiahne, 

a ktorá pre svoj klamlivý charakter pravdepodobne ovplyvní ich ekonomické správanie, 

alebo ktorá z týchto dôvodov poškodí alebo môže poškodiť iných súťažiteľov.“ 

Podľa českého práva sa klamlivou reklamou (§ 2797 odst. 1 NOZ)  rozumie tá 

„reklama, ktorá súvisí s podnikaním alebo povolaním, sleduje podporiť odbyt 

hnuteľných alebo nehnuteľných vecí  alebo poskytovanie služieb, vrátene práv 

a povinností, klame alebo je spôsobilá klamať podaním alebo akýmkoľvek iným 

spôsobom osoby, ktorým je určená  alebo ku ktorým dospeje, a tým i zrejme spôsobilá 

ovplyvniť hospodárske správania sa takýchto osôb.“  

Obe definície sa zhodujú v tom, že nie je podstatné to, či reklama obsahuje nepravdivé 

informácie, ale v tom, či je spôsobilá oklamať osoby, ktorým je určená. V niektorých 

prípadoch teda i uvádzanie pravdivých údajov bude nedovolenou formou reklamy 

a naopak, uvádzanie nepravdivých údajov dovolenou formou.  Klamlivá reklama  je 

teda koncipovaná ako ohrozujúci delikt (konanie spôsobilé vyvolať klamlivú predstavu, 

pričom nie je dôležité, či ku skutočnému oklamaniu v skutočnosti došlo). Keďže zákon 

sa v súvislosti s reklamou o jej adresátoch nezmieňuje, je možné dovodiť, že pôjde 

o osoby s priemernými znalosťami, teda priemerného spotrebiteľa  podľa jeho pojatia 

v smernici č. 29/2005/ES.
73

  Ďalším dôležitým definičným znakom je to, že môže 

ovplyvniť hospodárske správanie týchto osôb, resp. podľa európskej definície 

i poškodiť ostatných súťažiteľov. 

To však neznamená, že v reklame je zakázané určité preháňanie. Úprava klamlivej 

reklamy síce o ňom mlčí, môžeme však vychádzať z úpravy klamlivých obchodných 

praktík, kde § 4 ZOHS stanoví, že „ ak je ochodná praktika zameraná na spotrebiteľov, 

ktorí sú z dôvodu duševnej alebo fyzickej slabosti alebo veku zvlášť zranitelní, hodnotí 

se jej nekalosť z hľadiska priemerného člena tejto skupiny; tým nie je dotknuté obvyklé 

reklamné preháňanie." Nejedná sa teda o výslovné definovanie tohoto preháňania, 

avšak z predmetného ustanovenia plynie, že české právo tento pojem pozná a pripúšťa 

ho. A maior ad minus, ak nie je obvyklé reklamné preháňanie zakázané pri zvlášť 

zraniteľných kategóriách spotrebiteľov, určite nebude zakázané ani pri ostatných 
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kategóriach priemerných spotrebiteľov.  Toto ustanovenie bolo transpozíciou smernice 

o nekalých obchodných praktikách, ktorá v čl. 5 odst. 3 (tiež pri úprave zvlášť 

zranitelných spotrebiteľov) stanoví, že „ …nie sú dotknuté bežné a oprávnené praktiky 

zveličených reklamných oznámení alebo oznámenie, ktoré nie sú myslené doslova.“ 

K tomuto uvádza P. Hajn, že toto reklamné preháňanie väčšinová populácia chápe ako 

prirodzenú súčasť propagácie výrobkov a pri posudzovaní sa teda neberie ohľad na 

malú skupinu podpriemerných spotrebiteľov, ktorí sa môžu dať touto bežne používanou 

taktikou dať zlákať.
74

 

K vymedzeniu toho, čo je zakázanou formou reklamy nám pomôže rozhodovacia prax 

súdov. Tie sú pri posudzovaní tohto relatívne priaznivo naklonené k ich tvorcom 

a kladú na spotrebiteľa isté nároky na kritické myslenie a mieru inteligencie 

spotrebiteľa,  keď podľa Vrchného súdu  v Prahe „zmyslom reklamy je zaujať čo 

najväčší okruh adresátov,  a preto je v nej použité väčšinou  stručné oznámenie 

s určitou mierou zveličenia a preháňania. Ak potom taká prezentácia obsahuje odkaz na 

podrobné informácie a spôsob ako ich získať , nemožno odvodzovať spravidla klamanie 

možných spotrebiteľov.“
75

V danom prípade išlo o reklamu žalovaných na hypotéku 

zverejňovanú v televízii a na billboardoch, pod názvom „Nová jarná kolekcia hypoték 

a překlenovacích úverov s úrokom len 2,99 %.“ Podľa žalobcu išlo o klamlivú reklamu, 

pretože žalovaní zamlčujú údaj, že tento úrok platí len pre prvé 3 mesiace čerpania 

úveru, potom už bude úver úročený štandardnou výškou úrokovej sadzby vo výške 5, 

75- 7, 75 % p.a. a naviac sa vzťahuje len na zmluvy uzavreté v krátkom období 3 

mesiacov,  pričom ani jeden z týchto faktov nie je v reklame zmienený, čim je podľa 

žalobcu vytváraný mylný dojem, že žalovanými ponúkaný produkt je najvýhodnejší na 

úverovom trhu. Súd prvého stupňa žalobu zamietol s odôvodnení, že síce pri 

povrchnom pohľade priemerného spotrebiteľa síce tento môže byť zaujatý nízkou 

úrokovou sadzbou, ale priemerný spotrebiteľ sa nerozhoduje na základe takejto ponuky 

reklamy, ale venuje pozornosť i ďalším údajom, teda v tomto prípade údajom 

uvedeným drobným písmom, ktoré obsahujú odkaz na ďalší zdroj informácií, ktorí takto 

majú možnosť získať informácie o podmienkach za ktorých reklamný slogan platí. Toto 

potvrdil i odvolací súd, ktorým bol Vrchný súd v Prahe a ktorý zároveň formuloval 
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ďalší dôležitý záver, že sudca nemôže byť považovaný za priemerného spotrebiteľa a že 

pri posudzovaní nekalosúťažnosti jednania posudzuje reklamu nie z hľadiska vlastných 

osobných skúseností, vedomostí, pocitu a dojmov rozhodujúceho sudcu, ale z hľadiska 

priemerného spotrebiteľa, ktorý v sebe zjednocuje (priemeruje) skúsenosti, vedomosti, 

pocity a dojmy v úvahu prichádzajúcich adresátov ponuky, možných zákazníkov či 

možných spotrebiteľov tak, aby si súd mohol vyriešiť otázku, nakoľko tvrdené konanie 

bolo spôsobilé takéhoto priemerného spotrebiteľa ovplyvniť v jeho ďalšom konaní 

a rozhodovaní. 
76

 

Uvedený názor panuje  v Českej republike už od prvej republiky, čo môžeme usudzovať 

na základe rozsudku Najvyššieho súdu ČSR. V tomto prípade išlo o reklamu na detský 

vozík Hiko, ktorý bol v reklame prezentovaný ako „najlepší výrobok v Československej 

republike“  ktorom sa povoľuje  „prehnané vychvaľovanie vlastného tovaru, ničím 

nepodložené, ktorého pravý zmysel spotrebiteľ ihneď vystihne a nedá sa zlákať“,  

pričom tvrdí, že „reklame nemožno ukladať také medze kedy sa vôbec stala nemožnou. 

Možno pripustiť príkrasy a zveličenia, inak by reklama prestala byť pôsobivou, stala by 

sa nepovšimnutou a nebola by „reklamou“.
77

 

 

3.2. Priemerný spotrebiteľ v porovnávacej reklame 

Vo všeobecnosti  je v českom i európskom práve  porovnávacia reklama prípustná, musí  

však splňovať určité náležitosti. Európske právo ju upravuje už vo vyššie zmieňovanej 

smernici 2006/114/ES,  ktorej je prípustná pokiaľ porovnáva dôležité, charakteristické 

a overiteľné rysy a nie je klamlivá. Ďalšou podmienkou je, že môže byť oprávneným 

prostriedkom k informovaniu spotrebiteľa v jeho záujme. Preto by mali byť stanovené 

podmienky dovolenej reklamy, ktoré by zahrňovali kritériá objektívneho porovnania 

znakov tovarov a služieb. Zároveň v čl. 4 vymedzí konkrétne podmienky, za ktorých je 

porovnávacia reklama prípustná. Český občanský zákoník preberá túto úpravu, keď v  § 

2980 porovnávacou reklamou chápe tú reklamu, ktorá „priamo alebo nepriamo 
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označuje iného súťažiteľa alebo iný tovar ači službu“ a pripúšťa ju, s tým, že takmer bez 

rozdielu preberá podmienky zo smernice. Ďalej sa úpravou porovnávacej reklamy 

zaoberá zákon o ochraně spotřebitele, ktorý tiež porovnávaciu reklamu samotnú za 

nedovolenú nepovažuje, avšak v prípade, že „vedie spôsob prezentácie výrobku či 

služby, vrátane porovnávacej reklamy, alebo ich uvádzanie na trh k zámene s inými 

výrobkami či službami alebo rozlišovacími znakmi iného súťažiteľa, “
78

  ju považuje za 

klamlivú obchodnú praktiku. 

Dôležité u porovnávacej reklamy je stanovanie podmienok, za ktorých dodržania bude 

dovolené a ktoré umožnia posúdiť kedy je ešte  prospešná a kedy už spôsobuje ujmu 

iným súťažiteľom alebo negatívne narušuje spotrebiteľovu voľbu.
79

 Pri tomto 

posudzovaní budeme vychádzať z modelu priemerného spotrebiteľa, resp. z toho ako 

konkrétna reklama pôsobí na priemerného spotrebiteľa. Priemerný spotrebiteľ si je 

vedomý toho, že reklamné porovnanie nespočíva na neutrálnom základe (na rozdiel od 

testov uskutočňovaných nezávislými združeniami), a to preto, že  v porovnávacej 

reklame ide o vyzdvihnutie výhod tovarov ponúkaných zadávateľom reklamy.
80

 Je 

osobou, ktorá je nadaná obvyklými  intelektuálnymi schopnosťami a priemernou 

skúsenosťou, ktorá nevenuje reklame zvláštnu pozornosť a ktorá by mohla  byť 

potenciálnym zákazníkom.
81

 

Z dôvodu rozsahu tejto práce nie je možné sa zaoberať všetkými podmienkami 

prípustnosti porovnávacej reklamy, zmienim teda iba niektoré súdne rozhodnutia, ktoré 

lepšie umožnia pochopiť, aké nároky kladú súdy na spotrebiteľa pri posudzovaní 

porovnávacej reklamy. 

Na európskej úrovni spomeniem rozhodnutie Súdneho dvora, ktorý sa zaoberal 

spotrebnými košmi.
82

 V predmetnom spore išlo o to, že spoločnosť Vierzon, ktorej 

obchod uvádza na trh výrobky bežnej spotreby pod názvom Leclerc zverejnila 

v septembri 2006 v miestnom denníku porovnávaciu reklamu v ktorej porovnávala 

pokladničné bloky z nákupov uskutočnených v 4 rôznych supermarketoch. Išlo o 34 
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 Ustanovenie § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb. 
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 Bod 9 Preambule Smernice o klamlivej a porovnávacej reklame. 
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 HRUDA, O. Podmínky připustnosti srovnávací reklamy a klamavá srovnávací reklama. 

Obchodněprávní revue, 2012, č. 11–12, s. 305.  
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 HAJN, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1. Vydání. Brno: Masarykova univerzita, 

2000. s. 148. 
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 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 18.11. 2010, sp. zn. C-159/09, vo veci Lidl. 
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výrobkov z každého supermarketu: výrobky každodenného použitia a potravinárske 

výrobky, ktoré si boli veľmi podobné, pričom ale značky neboli uvedené. Z porovnania 

vyšlo, že supermarket Leclerc je najlacnejší, na druhom mieste sa umiestnil Lidl 

a zvyšné dva supermarkety boli ešte drahšie- Porovnanie bolo doplnené sloganom, že 

supermarket Leclerc je najlacnejší. Spoločnosť Lidl podala proti spoločnosti Vierzon 

žalobu z dôvodu porušenia pravidiel upravujúcich porovnávaciu reklamu 

u francúzskeho súdu, ktorý konanie prerušil a predložil Súdnemu dvoru predbežnú 

otázku: či musí byť smernica 84/450 vo znení smernice 97/55 vykladaná tak, že nie je 

prípustné použiť cenovú porovnávaciu reklamu vo vzťahu k potravinárskym výrobkom, 

ktoré sú síce zameniteľné, ale  líši sa ich požívateľnosť podľa podmienok a miesta ich 

výroby, podľa použitých ingrediencií či skúseností výrobcu. Požiadavka absolútnej 

totožnosti by podľa Súdneho dvora znamenala zákaz akejkoľvek porovnávacej reklamy 

v potravinovom priemysle, takže v tomto ohľade je porovnanie prípustné. Ďalej sa 

Súdny dvor,  okrem iného sa zaoberal aj otázkou, za akých podmienok by mohla byť 

reklama spoločnosti Vierzon klamlivá. Porovnávacia reklama podľa neho  môže byť 

klamlivá, ak s ohľadom na informácie a opomenutia môže byť rozhodnutie nakupovať 

vyvolané mylnou predstavou, že výrobky vybrané zadávateľom reklamy  predstavujú 

všeobecnú úroveň cien vo vzťahu k iným súťažiteľom a preto budú títo spotrebitelia 

skôr nakupovať u zadávateľa reklamy ako u iného súťažiteľa alebo pokiaľ pre účely 

bežného cenového porovnania boli vybrané potravinárske výrobky medzi ktorými sú 

v skutočnosti rozdiely a ktoré by mohli citeľne ovplyvniť rozhodnutie priemerného 

spotrebiteľa bez toho, aby takéto rozdiely vyplývali z dotyčnej reklamy. Je preto 

potrebné, aby boli predmetný tovar mohol byť priemerným spotrebiteľom 

identifikovaný na základe informácií obsiahnutých v reklame. Aby toto bolo splnené, 

musí  ísť tovary a služby, ktoré slúžia rovnakému účelu alebo sú zamýšľané pre rovnaký 

účel a musí objektívne porovnávať jeden alebo viac základných a dôležitých, 

charakteristických a overiteľných rysov tovarov a služieb, medzi ktorými môže byť aj 

cena, čo ale neznamená, že tieto výrobky musia byť absolútne totožné.  

Z uvedeného vyplýva, že spotrebné koše sú pre spotrebiteľa prospešné, musí byť však 

skúmané ich pôsobenie na priemerného spotrebiteľa. Sú prípustné pokiaľ porovnávajú 

porovnateľné tovary či služby a nevyvolávajú predstavu o všeobecnej úrovni cien 

súťažiteľov. 
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Z hľadiska  posudzovania objektívneho porovnávania vlastností tovaru či služby je 

významné  rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe, sp. zn. 3 Cmo 159/2009 zo dňa 19. 1. 

2010. Išlo o reklamu, kde  mladá študentka porovnáva  tarif Telefóniky O2 (žalobca) O2 

Simple 240 za 286 Kč s tarifom Vodafone (žalovaný) Nabito 119 za 224 Kč 

a porovnanie sprevádza výrazný nápis „Nepodepsala“ a text „U Vodafonu som zaplatila 

o 22 percent menej ako u predchádzahúceho operátora a naviac som poslala viac 

SMS“, pričom ale nebolo uvedené ako k uvedeným čiastkam dospela. Súd 1. stupňa 

rozhodol, že žalovaný sa má zdržať uverejňovania reklamy, žalovaný sa proti rozsudku 

odvolal, ale Vrchný súd v Prahe ako súd odvolací rozhodnutie potvrdil, pričom 

odôvodňuje, že síce v tejto oblasti trhu je priemerný spotrebiteľ zvyknutý na obvyklé 

reklamné preháňanie ( a to i s ohľadom na každodennú snahu mobilných operátorov 

získať nových zákazníkov) a že vzhľadom na dĺžku poskytovania týchto služieb sa 

v tejto oblasti už pomerne orientuje, avšak v tomto prípade nepôjde o obvyklé reklamné 

preháňanie. Nie je možné, aby všetky  potrebné informácie a podmienky boli 

spotrebiteľovi poskytnuté až po návšteve predajne, resp. po odkaze na webové 

stránky/infolinku, pretože  tak postupovať nebude a predmetná reklama uňho zanechá 

dojem, že služby žalovaného sú lacnejšie ako služby žalobcu. Žalovaný ponechal  

v reklame nezmienil podmienky vzniku právneho vzťahu a opomenul pritom i fakt, že 

žalobca pre túto cieľovú skupinu činí i iné ponuky, nebola teda splnená zahrnutia 

porovnateľných produktov do porovnanie.  Aby  totiž bola v tomto prípade 

porovnávacia reklama prípustná, malo by ísť o objektívne štruktúrované porovnanie 

tarifov oboch operátorov. V tomto prípade od priemerného spotrebiteľa nemožno 

očakávať, aby si sám, aktívne, získaval informácie o iných obdobných produktov 

žalobcu a aby skúmal podmienky vzniku zmluvných vzťahov. 

Ako ďalší príklad uvádzam uznesenie Najvyššieho súdu, sp. zn. 23 Cdo 536/2013 zo 

dňa 23. 5. 2013. V tomto prípade išlo o posúdenie klamlivosti porovnávacej reklamy, v 

ktorej žalovaná, HORNACH BAUMARKT CS spol, s.r.o. vo svojej reklame okrem 

iného používal oznámenia  „Ak nájdete * identický druh tovaru výhodnješie, ponúkneme 

vám rovnakú cenu a k tomu ešte dostanete 10 %...*rovnaký EAN kód. Vzťahuje sa tiež 

na zľavy a akčné ceny našej konkurencie“ a „To, čo ponúka OBI, Bauhaus a Baumax, 

nájdete aj u nás, len vždy až o 10 % výhodnejšie.“ Ďalej žalovaná priamo porovnávala 

svoj výrobok žalovanej „Markíza 300x2000 cm za cenu 2.899 Kč“ so svojím výrobkom 
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identifikovaným ako „u nás dostanete markízu za 2.750 Kč“ a výrobku žalobkyne „ 

Luxol Extra 5 litrov za cenu od 449,- Kč“ a svojím výrobkom „teraz u nás dostanete 

Luxol Extra 3,75 l 339,-Kč“. Žalobkyňa považovala takéto konanie za nekorektné 

porovnanie a informácie spotrebiteľovi, pretože v ňom vzbudzuje mylnú predstavu, že 

jej výrobky sú vždy lacnejšie, čím sa žalovaná podľa nej  dopustila nekalej súťaže. 

Mestský súd v Prahe rozhodol a jeho rozhodnutie potvrdil aj odvolací súd, že žalovaná 

je povinná sa zdržať  vyššie zmienených reklamných oznámení. Žalovaná podala 

dovolanie, avšak dovolací súd potvrdil závery súdu odvolacieho i jeho odôvodnenia.  

Jednou z otázok, ktorou sa dovolací súd zaoberal bolo, či je možné po spotrebiteľovi pri 

poskytovaní určitého benefitu možné požadovať možné požadovať určitú aktivitu, za 

ktorú je potom odmenený napr. formou zľavy.  Dovolací súd skúmal ako „cenová 

záruka“ poskytovaná žalovanou oznámeniach pôsobí na priemerného spotrebiteľa. Ten 

sa pri svojom rozhodnutí kúpiť výrobok riadi jeho názvom a typom, nie EAN kódom, 

pričom v posudzovanom prípade bola t „cenová záruka“ poskytnutá len u výrobkov 

s rovnakým EAN kódom. Aby bola „cenová záruka“ prípustná, musí byť jasne 

a zreteľne formulovaná, a to bez akýchkoľvek obmedzujúcich pravidiel  a dôvetkov. 

Podľa odvolacieho súdu, čo potvrdil i súd dovolací však po priemernom spotrebiteľovi 

totiž nemožno požadovať, aby u konkurencie  kontroloval EAN kódy  tovarov, o ktoré 

má záujem a aby si ich pamätal po návšteve iných obchodov. Priemerný spotrebiteľ  

nemôže cenovú záruku žalovanej reálne využiť a je klamaný jej nejednoznačnou 

a neurčitou  formuláciou a zároveň je uvedený v omyl, ak sa na základe predmetnej 

reklamy domnieva, že ponuka žalovanej je lacnejšia ako u konkurencie. V tomto 

prípade je teda i inak povolená cenová záruka jednaním klamlivým a nepovoleným. 

Ďalšou riešenou otázkou bolo, či je možné porovnávať len cenu. Pre spotrebiteľa sú 

okrem ceny podstatné ďalšie vlastnosti porovnávaných výrobkov, a to hlavne 

kvalitatívne, povaha, materiál, veľkosť atď. a nie sú preto preňho dostatočne 

relevantným porovnaním výrobkov. 

Z tohto uznesenia vyplýva, že súdy síce majú tendenciu považovať priemerného 

spotrebiteľa za dobre informovaného, avšak miera aktivity, ktorú po ňom požadujú nie 

je neprimeraná a prehnaná.  
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Priemerného spotrebiteľ je teda i v porovnávacej reklame rozumný a opatrný, dobre 

informovaný, očakáva isté reklamné zveličenie,  avšak na druhej strane nemožno po 

ňom očakávať až príliš podrobné získavanie informácií o podrobnostiach 

porovnávaných produktov či služieb. Je to i z toho dôvodu, že vo všeobecnosti  

porovnávacia reklama má byť pre spotrebiteľa prospešná.
83

 Spotrebiteľ teda očakáva, že 

informácie obsiahnuté v  porovnávacej reklamu mu slúžia ku prospechu,  keďže sú  

objektívnym porovnaním prednosti rôznych výrobkov a on tým pádom už nemusí sám 

tieto informácie aktívne zhromažďovať a na ich základe výrobky sám porovnávať. 

 

3.3.  Klamlivé označenie tovarov a služieb 

Definícia klamlivého označenia nájdeme v súkromnom práve v NOZ, ktorý ho v  § 

2978 definuje ako „také označenie, ktoré je spôsobilé vyvolať v obchodnom styku mylnú 

domnienku, že ním označený tovar alebo služba pochádzajú z určitej oblasti alebo 

miesta alebo od určitého výrobcu, alebo že vykazujú zvláštny charakteristický znak 

alebo zvláštnu akosť.“  Zákazy takýchto označení  obsahuje aj verejnoprávna úprava, 

konkrétne v  Zákone o ochraně spotřebitele, v prílohe č. 1 k tomuto zákonu, ktorá 

obsahuje zoznam zakázaných klamlivých obchodných praktík. 

Čo sa posudzovania klamlivého označovania týka,  je potrebné  vo vzťahu konečnému 

dôsledku celistvo skúmať, či označenie nevyvoláva dojem o pôvode, výrobcovi alebo 

akosti neodpovedajúce skutočnosti
84

,  pričom vyvolanie klamlivého dojmu sa bude opäť 

posudzovať vo vzťahu  k priemernému spotrebiteľovi. 

Ako príklad nám môže poslúžiť  rozsudok Súdneho dvora
85

 vo veci „Estée Lauder.“ 

V tejto kauze išlo o to, že spoločnosť Lancaster Group GmbH používala v názve 

pleťového krému označnie „lifting“, za čo ju žalovala  spoločnosti Estée Lauder 

Cosmetics GmbH, s odôvodnením, že tento pojem v názve je zavádzajúci a že 

priemerný spotrebiteľ očakáva trvalé účinky. Žaloba bola podaná pred Zemským súdom 

v Kolíne nad Rýnom, ktorý vzniesol prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru, či možno 
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 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 13.7. 2000, sp. zn. C-200/98, vo veci Estée Lauder. 
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vylúčiť aplikáciu vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa kozmetických prostriedkov, 

ktorá umožňuje zakázať ich dovoz a distribúciu z toho dôvodu, že spotrebitelia budú 

uvádzaní v omyl. Súdny dvor dospel k záveru, že pôvodne anglické slovo lifting bolo 

prebrané do väčšiny európskych jazykov a je uvážení národného súdu, aby predpokladal 

očakávania priemerného spotrebiteľa, či je názov zavádzajúci. Bude sa teda posudzovať 

či  spotrebiteľ, ktorý je priemerne bežne informovaný, priemerne vnímavý a obozretný 

je týmto názvom uvádzaný v omyl a verí tomu, že produkt v sebe zahrňuje vlastnosti, 

ktoré nemá. Zaujímavosťou v tomto rozhodnutí je, že Európsky súdny dvor sa k tejto 

otázke nevyjadril jednoznačne, ale ponechal konečné rozhodnutie na národných súdoch, 

s tým, že je potrebné brať do úvahy kultúrne, a sociálne a predovšetkým jazykové 

aspekty. V prípade, že je pre súd ťažké  rozhodnúť,  môže zadať prieskum verejnej 

mienky alebo vypracovať znalecký posudok.
86

 Myslím, že toto rozhodnutie je veľmi 

zaujímavé už len tým, že výslovne povoľuje členský štátom prieskum verejnej mienky 

napriek tomu, že už v rozsudku Gut Springheide z roku 1998 bolo judikované, že sa 

berú do úvahy predpokladané očakávania priemerného spotrebiteľa, a to bez nariadenia 

znaleckého posudku alebo prieskumu verejného mienenia. V tomto prípade to však 

považujem za správne, pretože úroveň znalosti cudzích jazykov  a významu 

jednotlivých cudzojazyčných slov je v rôznych štátoch rozdielna. Je to prípad o to 

zložitejší, že posúdenie vplyvu na priemerného spotrebiteľa sa bude závisieť nielen od 

jeho informovanosti a pozornosti, ale aj od jeho jazykových znalostí významu, ktorý 

prikladá jednotlivým slovám a znalostiam v oblasti kozmetiky. Pre sudcu môže byť 

preto obzvlášť zložité vžiť sa do kože pomysleného priemerného spotrebiteľa. Koncept 

priemerného spotrebiteľa vymedzený judikatúrou Súdneho dvora je síce i v tejto veci 

ponechaný, avšak s možnosťou, aby jednotlivé členské štáty svojimi národnými 

predpismi v obchodných prípadoch bránili zneužívaniu spotrebiteľov.  

Klamlivým označovaní sa zaoberal vo svojom rozsudku aj Najvyšší súd
87

 vo veci 

žalobkyne, ktorá sa domáhala, aby sa žalovaná zdržala u  výrobkov z názvom „p. f. 

TM“  a označenia ® za slovným spojením „original product altermed“, a to pri výrobe, 

distribúcii, uvádzaní na trh a propagácii svojich výrobkov. Takéto označovania 

spôsobuje podľa žalovanej u spotrebiteľov dojem, že výrobky žalovanej sú pôvodné, 
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čím naplňuje skutkovú podstatu klamlivého označovania tovarov a služieb. Žaloba bola 

zamietnutá Krajským súdom v Ostrave, ktorého rozhodnutie bolo potvrdené Vrchným 

súdom v Olomouci. Žalobkyňa podala dovolanie u Najvyššieho súdu, ktorý rozsudok 

Vrchného súdu v plnom rozsahu zrušil a vrátil odvolaciemu súdu z dôvodu neúplného 

a nesprávneho právneho posúdenia. Najvyšší súd dospel k záveru, že spotrebitelia môžu 

nesprávne  považovať celé slovné označenie „original product altermed®“ za  chránené 

ochrannou známkou, a preto budú upřednostňovať výrobky žalovanej pred výrobkami 

žalobkyne., pričom ale žalovaná je len majiteľkou ochrannej známky k označeniu 

„aleteremed“. „Bežný  spotrebiteľ v ČR sa v označovaní výrobkov rôznymi značkami 

a nevyzná a neorientuje natoľko dobre, aby rozlišoval označovanie ®, teda značku, 

ktorú je oprávnený  používať vlastník ochrannej známky od znaku TM, ktorý nie je 

upravený ani českými právnymi predpismi, ani právom EU.“ Priemerný spotrebiteľ  pri 

zbežnom pohľade na výrobky žalovanej môže nadobudnúť dojem, že žalovaná má 

registrovanú ochrannú známku „p.f.“, kde TM,  vníma ako preklad znaku ® do 

angličtiny, ktorý  slúži ako povinné označovanie výrobkov s ochrannou známkou 

v rámci EU a môže teda nadobudnúť dojmu, že výrobok je značkový a teda lepší ako 

výrobky ostatných výrobcov.  

Na tomto rozhodnutí ma zarazilo, že Najvyšší súd hovorí o zbežnom pohľade na výroky 

žalovanej. Takéto pojímanie sa podľa môjho názoru nezhoduje chápaním priemerného 

spotrebiteľa ako osoby obozretnej. Iný vyššie citovaný rozsudok Najvyšieho súdu
88

 tiež 

potrvdzuje, že  na dnešného priemerného spotrebiteľa musia byť kladené vyššie nároky 

ako zbežná miera pozornotsi. Taktiež si nemyslím, že dnešný priemerný spotrebiteľ sa 

neorientuje v ochranných známkach. Domnievam sa, že  i vzhľadom na dlhodobé 

označovanie výrobkov chránených ochrannou známkou označením ® je takýto stav už 

v povedomí českých spotrebiteľov. Používanie označenia TM pritom nie je nikde v 

práve upravené, preto nevidím dôvod, preto nie je na mieste obava, že by si pod ním 

priemerný spotrebiteľ pod ním predstavil chránené označenie tovaru. 
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4. Priemerný spotrebiteľ v špecifických prostrediach 

Ako je zrejmé z predchádzajúcich riadkov, koncept priemerného spotrebiteľa je dnes 

súdmi a inými orgánmi verenej moci veľmi využívaným pri posudzovaní, či má byť 

v konkrétnom prípade spotrebiteľ chránený alebo nie. Pre toto bude vždy potrebné 

skúmať nielen to, kto je cieľovým priemerným spotrebiteľom, ale aj to, v akom 

prostredí sa spotrebiteľ pohybuje. V tejto kapitole sa  pokúsim vymedziť, ako súdy či 

iné orgány verejnej moci pristupujú k priemernému spotrebiteľovi v niektorých 

prostrediach. Nie je samozrejme možné zmieniť ich všetky, preto som vybrala niektoré 

z nich. Konkrétne sa zameriam na priemerného užívateľa internetu, priemerného diváka 

televíznej reklamy, priemerného spotrebiteľa pri posudzovaná zápisu ochranných 

známok a priemerného spotrebiteľa pri realizácii zmluvných záväzkových vzťahov. 

 

4.1. Priemerný spotrebiteľ v oblasti internetu 

Moderná doba zo sebou priniesla rozmach technológií, komunikačných prostriedkov 

a v neposlednom rade i internetu. Len medzi rokmi 2008 a 2012 bol zaznamenaný  23 

% nárast českých domácností pripojených k internetu, keď v roku 2008 bolo k internetu 

pripojených 48% domácností, zatiaľ čo v roku 2012 to už bolo 71% domácností. Čo sa 

týka, Európskej únie, v roku 2012 bolo k internetu pripojených 76% domácností 

členských štátov.
89

 Internet je jedným z prostredí, kde prebieha obchodovanie i samotná 

hospodárska súťaž. Je však prostredím veľmi špecifickým, prináša špecifické formy 

konkurenčného boja,  a preto je nutné i špecifická úprava, ktorá by chránila tak 

spotrebiteľov, ako aj dodávateľov. Práve pre tieto účely bolo nutné vymedziť 

priemerného spotrebiteľa internetu.  

Vrchný súd v Prahe judikoval
90

, že „na priemerného užívateľa internetu, a teda 

i potenciálneho návštevníka internetových stránok je nutné hľadieť ako na veci znalého 

užívateľa.“ V tomto prípade sa žalobca domáha, aby sa žalovaný zdržal užívania 

doménového mena a...kove.cz, a to z toho dôvodu, že vyvoláva dojem o prepojení 

                                                           
89

 SEYBERT, Heidi. Internet use ine households and by individuals in 2012. Eurostat Statistics, Focus 

50/2012 [ online]. [cit. 4.11.2013]. Dostupné z: 

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-050/EN/KS-SF-12-050-EN.PDF>.  
90

Rozsudok Vrchného súdu v Prahe, sp. zn. 3 Cmo  460/2005. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-050/EN/KS-SF-12-050-EN.PDF


41 

 

s denníkom A...K a internetovými stránkami domény a....k.cz, z čoho, vzhľadom 

k všeobecnej známosti a obľúbenosti denníka a vysokej návštevnosti jeho webových 

stránok, získava v hospodárskej súťaži postavenie akého by inak nedosiahol. Vrchný 

súd v Prahe, ako súd odvolací skúmal zameniteľnosť oboch označení, a to za pomoci 

hľadiska správania sa priemerného spotrebiteľa. Priemerný užívateľ internetu, a teda 

i potenciálny návštevník webových stránok si je zo svojej skúsenosti vedomý dôležitosti 

každého písmena, číslice, znamienka v označení akejkoľvek adresy v internetovej sieti 

i nutnosti použitia určitého doménového mena k otvoreniu ním žiadaných webových 

stránok, takže nie je možné mať za preukázané, že znením doménových stránok je 

„priemerný“ užívateľ zmätený a nerozlíši ich. Taktiež neočakáva a neuvažuje o tom, že 

na internetových stránkach obsahujúcich všetky reálne predstaviteľné varianty 

označenia k názvu A....k nájde stránky s týmto denníkom A....k súvisejúce. 
91

 

Miera pozornosti a opatrnosti kladená na priemerného užívateľa internetu je teda ešte 

vyššia ako je to u bežného „priemerného spotrebiteľa“.  Tu sa ponúka otázka, či je to 

tak správne. Vzhľadom na fakt, že dnes už takmer ¾ českých domácností disponujú 

pripojením k internetu, je zrejmé, že medzi týmito sú i ľudia starší, deti i spotrebitelia 

zraniteľnejší. Nestotožňujem sa s tvrdením, že na priemerného užívateľa internetu je 

nutné hľadieť ako na „veci znalého užívateľa“. Myslím si, že predovšetkým u ľudí 

starších nie je tzv. počítačová gramotnosť príliš vysoká a nie príliš si uvedomujú 

zásadný význam drobných rozdielov v písmenkách, čísliciach či znakoch. Toto môže 

viesť k oklamaniu nielen ich, ale predovšetkým k oslabeniu pozície súťažiteľov, ktorým 

to zníži argumentačnú pozíciu pri domáhaní sa zrušenia doménových mien. Podľa 

môjho názoru totiž len úzka skupina užívateľov dokáže rozoznať drobné jazykové 

rozdiely, čím môže byť oklamaná široká verejnosť internet využívajúca, a preto na 

priemerného užívateľa internetu nemôžeme hľadieť tak, ako ho  vymedzil  Vrchný súd. 

V inom rozhodnutí sa priemerným spotrebiteľom na internete zaoberal Najvyšší súdu
92

,  

a to vo veci „Bílé zboží.“ Prevádzkovateľ domény bilezbozi.cz žaloval prevádzkovateľa 

domény bilezbozi.com, ktorý sa podľa neho dopustil porušenia práv k obchodnej firme 

a ochrannej známke žalobcu.  Krajský súd v Ostrave, ako súd 1. stupňa žalobu zamietol, 
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ale Vrchný súd v Olomouci ako súd odvolací konštatoval, že došlo k nekalosútažnému 

konaniu. Žalovaný podal dovolanie, ktoré bolo Najvyšším súdom zamietnuté, keď 

dospel  k záveru, že dôvetky „cz“ a „com“ nemajú dostatočnú rozlišovaciu schopnosť 

pre bežného spotrebiteľa, ktorý môže byť týmto uvedený v omyl, koho internetové 

stránky navštevuje a teda aj v tom, s kým prípadný obchod na týchto stránkach 

uzatvára. 

V tomto prípade teda Najvyšší potvrdil, že nároky na spotrebiteľovu pozornosť 

nemožno príliš preceňovať, čo považuje hlavne v prostredí internetu, za pozitívne. 

 

4.2. Priemerný spotrebiteľ pri posudzovaní televíznej reklamy  

Televíznou reklamou sa rozumie podľa Zákona o RTV, §  2  odst.  1  písm.  n) „ 

akékoľvek verejné oznámenie vysielané za úplatu alebo inú protihodnotu za účelom 

vlastnej propagácie prevádzkovateľa vysielania, s cieľom propagovať dodanie tovaru 

alebo poskytovanie služieb za úplatu, vrátane nehnuteľného majetku, práv a záväzkov.“ 

U televíznej reklamy je potrebné si  všímať nielen propagačné posolstvo, ale aj jeho 

špecifické nosiče, ktoré dokážu ovplyvniť ľudské správanie rôznymi spôsobmi 

spôsobilými zosilniť jej účinky a taktiež skrývať jej neprípustný obsah. Kombinuje totiž 

prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie, pričom práve prvky neverbálnej 

komunikácie môžu poprieť význam použitých slov a byť tak problematicky 

myšlienkovo pochopiteľné.
93

  Podľa P. Hajna  pri posudzovaní je potrebné sa vžiť do 

situácie priemerného (bežného) spotrebiteľa, ktorý má dostatok informácií a je 

v rozumnej miere pozorný a opatrný (obozretný). Tento model sa však bude uplatňovať 

veľmi ťažko, pretože nie je  jednoduché vžiť sa do tejto role diváka (poslucháča).
94

 

Predovšetkým však bude od neho možné požadovať, aby  si uvedomoval, že televízna 

reklama je akýmsi druhom „presvedčovacej komerčnej komunikácie.“ Preto je dôležité 

riadne označenie reklamy vysielanej v blokoch a to, aby nevzbudzovala dojem, že sa 

jedná o iný druh informácií.
95
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Ako príklad rozhodnutia vo veci posudzovania televíznej reklamy uvediem rozhodnutie 

Arbitrážnej rady pre rekamu, č.j.  033/2013/STÍŽ. V predmetnej veci  bola podaná 

sťažnosť na televíznu reklamu T-Mobile obsahujúci slogan vo zvukovej podobe 

„K mobilnému internetu u nás dostanete tablet za jednu korunu“, pričom dodatok 

o splátkach už vo zvukovej podobe nie je, takže nevidomí sa týmto dodatkom zoznámiť 

nemôžu. Sťažnosť bola zamietnutá, s odôvodnením, že bolo všetkými hlasmi prijaté 

vysvetlenie T-Mobile, kde sa okrem iného uvádza, že „priemerný spotrebiteľ, že 

reklamné oznámenie v reklame nie je a nemôže byť úplným súhrnom informácií 

o ponúkanom produkte že tieto informácie sú vždy sprevádzané odkazom na podmienky, 

za ktorých je možné ponuku prezentovanú v reklamu získať“.  Reklama informuje 

zákazníka, že môže získať tablet „teraz za 1 Kč a zvyšok na splátky“, pričom toto 

oznámenie sa objavuje na obrazovke veľkým a dobre čitateľným písmom a ďalej 

odkazuje na internetové stránky, kde sú obsiahnuté všetky podrobné podmienky. I keď 

sa teda jedná o určitú mieru zveličenia, reklama obsahuje všetky nutné informácie, ako 

aj spôsob ako ich získať. Jej cieľom je zaujať zákazníka a nie je možné  z nej vyvodiť 

klamanie možných spotrebiteľov. 

Televíznu reklamu je teda nutné posudzovať v jej celku, s ohľadom na všetky jej 

jednotlivé prvky v ich vzájomnom prepojení. Je síce pravdou, že nevidomý spotrebiteľ 

nápis neuvidí, a počuje len zvukový slogan, avšak my musíme posudzovať vplyv na 

priemerného spotrebiteľa, a keďže táto reklama nie je cielene zameraná na nevidomých, 

musíme priemerného spotrebiteľa posudzovať ako osobu informovanú a obozretnú. 

 

4.3. Priemerný spotrebiteľ pri posudzovaní ochranných známok 

Ochrannou známku sa podľa Zákona o ochranných známkach rozumie „akékoľvek 

označenie schopné grafického znázornenia, hlavne slova, vrátane osobných mien, farby, 

kresby, písmena, číslice, tvaru výrobku alebo jeho obal, pokiaľ je spôsobilé odlíšiť 

výrobky alebo služby jednej osoby od výrobkov alebo služieb inej osoby.“
96

  Ochranné 

známky sa zapisujú do registra ochranných známok, pričom § 4 tohoto zákona stanoví 

dôvody odmietnutia zápisu.  Okrem iného je jedným z nich fakt, že označenie by mohlo 

klamať verejnosť, hlavne pokiaľ ide o jeho povahu, akosť alebo zemepisný pôvod 
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výrobku alebo služby. Tuto sa teda natíska otázka, ako sa bude táto spôsobilosť klamať 

verejnosť posudzovať. Ako vyplýva z judikatúry, a to na českej i európskej úrovni, 

a ako uvediem na príkladoch, táto spôsobilosť sa bude opäť posudzovať vo vzťahu 

k priemernému spotrebiteľovi. 

Na európskej úrovni spomeniem  rozsudok Súdu prvej inštancie
97

, ktorý v záležitosti 

spoločnosti Cewe Color, ktorá chcela zapísať ochranné známky „DigiFilm“ a 

„DigiFilmMaker“. Súd prvej inštancie sa zaoberal otázkou, či tieto označenia nespadajú  

do kategórie označení, ktoré iba všeobecne popisujú iba vlastnosti istých produktov. 

Dospel k záveru, že tieto slová sú najmä v angličtine bežne používané a teda prestavujú 

označenie, ktoré je schopné vyvolať v priemernom anglicky hovoriacom spotrebiteľovi 

predstavu o všeobecných vlastnostiach výrobku a nie o konkrétnej ochrannej známke. 

Relevantným spotrebiteľom je v tomto prípade priemerný anglicky hovoriaci 

spotrebiteľ. V tejto súvislosti považujem za nutné dodať, že návrh na zápis ochrannej 

známky bol podaný nemeckou spoločnosťou a s platnosťou pre celú EÚ.   V tomto 

rozhodnutí vidíme teda istý posun v jazykových nárokoch na spotrebiteľa oproti 

rozhodnutiu vo veci „lifting“. Ja osobne si nemyslím, že jazyková gramotnosť je vo 

všetkých členských štátoch tak vysoká, že za priemerného spotrebiteľa môžeme 

považovať za anglicky rozumejúceho. Som toho názoru, že v tomto prípade kladie súd 

na priemerného spotrebiteľa až príliš vysoké nároky. 

Na národnej úrovni  stojí za zmienku rozsudok Najvyššieho súdu
98

 vo veci žalobkyne 

TPK spol. s.r.o., majiteľka ochrannej známky „APETITO“,  ktorá sa domáhala, aby sa 

žalovaná Arla Foods amba žalovaná dovážajúca do ČR syr balkánskeho typu označený 

slovnou ochrannou známkou Spoločenstva „APETINA“ zdržala jej používania. 

Mestský súd v Prahe žalobu zamietol a jeho rozhodnutie potvrdil i Vrchný súd v Prahe, 

ako súd odvolací, žalobkyňa teda podala dovolanie. 

Dovolací súd podrobne preskúmaval obe ochranné známky, pričom jednou z dôležitých 

posudzovaných otázok bolo, či sú ochranné známky APETITO a APETINA podobné. 

Pri posudzovaní sa vo všeobecnosti bude vychádzať z bežných hľadísk vytvorených 
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praxou, a to hlavne hľadiska vizuálne, fonetické, sématické a taktiež celkový dojem, 

akým predmetné označenie pôsobí na priemerného spotrebiteľa. Podoba oboch 

porovnávaných výrobkov sa líši jednak v rozdielnej dĺžke výslovnosti, jednak 

v koncovej časti slov,  v čom je odlišnosť oboch označení, ale i napriek tomu nie je 

možné fonetickú podobnosť u priemerného spotrebiteľa celkom vylúčiť. Ďalej sa bude 

posudzovať zameniteľnosť, ktorú je taktiež potrebné posudzovať z hľadiska 

priemerného spotrebiteľa, pričom do úvahy sa berú pravdepodobné očakávania 

priemerne informovaného a pozorného spotrebiteľa, pričom takýto sa pri vnímaní 

zameria nielen na ich slovnú podobu ako takú, ale aj na ďalšie prvky, hlavne grafické. 

Nakoniec bolo skúmané, či je možná asociácia so staršou ochrannou známkou, teda 

vyvolanie predstavy o vzájomnej súvislosti. Tu vychádzal Najvyšší súd zo záverov 

Súdneho dvora EU, že „obyčajná asociácia, ktorá môže byť vyvolaná na strane 

verejnosti medzi dvoma ochrannými známkami následkom ich analogického 

významového obsahu, nie je sama o sebe dostačujúcim dôvodom pre konštatovanie, že 

existuje pravdepodobnosť zámeny. Slovo „apetit“ je naviac slovom často sa 

vyskytujúcim v gastronomických službách, takže pri stretnutí sa s ochrannou známkou 

„APETINA“ sa priemernému spotrebiteľovi síce môže vybaviť iný produkt, však bez 

pravdepodobnosti zámeny.“ Priemerný spotrebiteľ je schopný vnímať ochranné známky 

vcelku a s ohľadom na všetky okolnosti a nenechá sa pomýliť čiastkovou podobnosťou. 

 

4.4. Priemerný spotrebiteľ v záväzkových vzťahoch  

Model priemerného spotrebiteľa bol primárne vytvorený za účelom ochrany 

spotrebiteľa v práve proti nekalej súťaži, postupne však tento inštitút začal prenikať i do 

iných oblastí spoločenského života, napr. do vzťahov záväzkových. Špecifickú úpravu 

zmlúv, kde je jednou zo zmluvných strán spotrebiteľ obsahuje NOZ v samostatnom 

oddiele „Ustanovenia o záväzkoch zo zmlúv uzatváraných so spotrebiteľom“, ale aj 

niektoré zvláštne zákony , napr. Zákon o spotrebiteľskom úvere. 

Ako som uviedla už v prvej kapitole,  Zákon o spotřebitelském úvěru vymedzuje aj 

pojem spotrebiteľ. Podľa dôvodovej správy  sa v ňom uvedené vymedzenie spotrebiteľa 

usiluje o zaistenie faktickej rovnosti zmluvných strán v spotrebiteľských zmluvách, a to 

namiesto rovnosti formálnej, ako je tradične ponímaná v oblasti civilného práva. 
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Skutočná ekonomická a sociálna prevaha veriteľa musí byť vyrovnaná zosilnenou 

právnou ochranou spotrebiteľa.  Je teda posilnená ochrana spotrebiteľa, ako aj jeho 

práva a povinnosti oproti typickým úverovým vzťahom podľa občianskeho zákonníku. 

I ja považujem posilnenú ochranu spotrebiteľa v úverových vzťahoch za správnu. 

Avšak, ani v tejto oblasti musí mať táto ochrana nejaké hranicu, aby nedochádzalo k jej 

zneužívaniu spotrebiteľmi. K jej vymedzeniu nám opäť pomôže koncept priemerného 

spotrebiteľa. V poslednom období rezonujú českým prostredím spory, kde sa 

spotrebitelia domáhajú určenia neplatnosti tzv. poplatku za vedenie a správu úveru. 

Tieto spory sú vedené i pred súdmi, ja sa však chcem zamerať na spory vedené pred 

Finančným arbitrom, na základe zákona č. 229/2002 Sb., o finančnním arbitrovi.   

Ako príklad uvádzam spor
99

, kde si Česká spořitelna, a.s. v zmluve o úvere 

s navrhovateľom okrem iného dohodla poplatok za vedenie a správu úveru vo výške 

49,- Kč za každý kalendárny mesiac, pričom obsah tejto služby nebol nikde 

špecifikovaný a bol povinnou náležitosťou zmluvy. Navrhovateľ namietal neplatnosť 

takéhoto zjednania, a to z toho dôvodu neurčitosti, a teda i rozporu s dobrými mravmi. 

Navrhovateľ službu nepožadoval, nevedel čo je jej obsahom a nebolo mu poskytované 

primerané protiplnenie oproti jeho pravidelnej platbe. Finančný arbiter tento návrh 

zamietol, pričom vo svojom odôvodnení uvádza, že predmetné ustanovenie je nutné 

„vyložiť podľa významu, ktorý by mu spravidla prikladala osoba v postavení osoby, 

ktorej bol prejav vôle určený.“ V tomto prípade je ním tzv. typický účastník zmluvného 

vzťahu, pričom u spotrebiteľských zmlúv ním je priemerný spotrebiteľ. Finančný arbiter 

vychádzal z európskeho pojatia spotrebiteľa, a teda i z toho, že priemerný spotrebiteľ 

bude v rámci správy a vedenia úverového účtu spravidla očakáva, že úverový veriteľ sa 

bude o úverový vzťah starať takým spôsobom, že po úverovom dlžníkovi nebude 

požadovať vynaloženie neprimeraného úsilia alebo ďalších nákladov v priebehu 

úverového vzťahu a zároveň o to, aby mal úverový dlžník dostatok informácií pre 

riadne splnenie svojho dlhu. Priemerný spotrebiteľ teda očakáva, že bude od veriteľa 

dostávať informácie o stave úverového vzťahu, a to hlavne o tom, koľko mu ešte ostáva 

zaplatiť a koľko už zaplatil. Ďalej sa správa úveru v predstave priemerného spotrebiteľa 

prejavuje i pri splácaní úveru, a to v podobe väčšej než bežnej či nutnej súvislosti 
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veriteľa pri prevzatí splátok od dlžníka. Ďalej priemerný spotrebiteľ podľa názoru 

finančného arbitra počíta s tým, že správa a vedenie úverového účtu v sebe zahrňuje aj 

uskutočňovanie zmien v zmluvnej dokumentácii vyvolaných na strane dlžníka 

(korešpondenčné údaje, osobný stav atď.), ako aj s tým, že mu veriteľ včas oznámi 

presnú čiastku, ktorú má dlžník zaplatiť, aby ju nemusel sám počítať za situácie, že sa 

táto čiastka v prípade omeškania mení denne. I zriadenie inkasa, ku ktorému dal 

navrhovateľ súhlas v zmluve o úvere možno podľa finančného arbitra podradiť pod 

služby vedenia a správy úveru. 

Finančný arbiter teda u priemerného spotrebiteľa prezumuje vysokú mieru znalostí 

a očakávaní toho, čo sa rozumie vedením a správou finančného úveru. Myslím si, že 

takéto pojatie výrazne oslabuje ochranu spotrebiteľa, a to hlavne s ohľadom na fakt, že 

ide o úverové zmluvy uzatvárané na základe zákona o spotrebiteľskom úvere, ktorého 

cieľom bolo chrániť spotrebiteľa ako slabšiu stranu, nepodnikateľa, kde je jeho 

nerovnosť založená ekonomickým postavením, ale predovšetkým na jeho neskúsenosti 

na rozdiel od poskytovateľa, ako aj tým, že zmluvy o úvere sú vo väčšine prípadov 

uzatváraná ako zmluvy adhézne. Som toho názoru, že finančná povedomie nie je 

v dnešnej spoločnosti tak silné a priemerný spotrebiteľ si bez jasného vymedzenia,  

nedokáže presne predstaviť čo všetko môže byt predmetom spravovania úveru, a to 

zvlášť keď prihliadneme k často sa meniacim niekoľkostránkovým obchodným 

podmienkam a sadzobníkom. Vyznať sa v nich je niekedy problematické i pre človeka 

ekonomickým, resp. právnym vzdelaním, ktorý v tomto prípade ale nemôže byť 

hodnotený ako priemerný zástupca cieľovej skupiny. Naopak, účastníkom úverových 

vzťahov sú často starší ľudia a ľudia zo slabších sociálnych skupín. Na jednej strane  je 

síce pravdou, že  by mal byť spotrebiteľ opatrný, no na druhej strane, priemernému 

spotrebiteľovi nemožno prisudzovať, že dokáže presne chápať neurčité pojmy a určovať 

ich obsah bez jasnej definície v úverovej zmluve.  

Na problematiku adhéznych zmlúv reaguje aj občanský zákoník, keď v § 1800 stanoví, 

že „ ak obsahuje zmluva uzatvorená adhéznym spôsobom doložku, ktorú je možné 

prečítať len zo zvláštnymi ťažkosťami alebo doložku, ktorá je pre osobu priemerného 

rozumu nezrozumiteľná, je táto doložka platná, nespôsobí slabšej strane ujmu alebo 

preukáže druhá strana, že slabšej strane bol jej význam vysvetlený.“ V tomto prípade sa 

teda natíska otázka, ako bude posudzovaná „osoba priemerného rozumu“. K tomu nám 
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môže pomôcť aj vyvrátiteľná právna domnienka stanovená v § 4 „ má sa za to, že každá 

svojprávna osoba má rozum priemerného človeka i schopnosť užívať ho so 

starostlivosťou a opatrnosťou, a že každý to od nej môže v právnom styku dôvodne 

očakávať“. V dôvodovej správe k občianskemu zákonníku sa píše, že „celé súkromné 

právo smeruje svojou úpravou v prvom rade bežnému človeku“. Bežným človekom 

bude teda  spotrebiteľských zmluvách bežný spotrebiteľ. To, ako tieto ustanovenia 

občianskeho zákonníku budú vnímané v praxi  a či posilnia alebo oslabia ochranu 

spotrebiteľa ukáže až rozhodovacia prax súdov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Záver 

V počiatkoch ochrany spotrebiteľa bolo v rámci EU nejednotné ponímanie spotrebiteľa 

i priemerného spotrebiteľa, postupom času sa však prostredníctvom rozhodovacej praxe 

Súdneho dvora a sekundárneho práva začalo toto pojímanie zjednocovať. Vplyv 

európskeho práva možno pozorovať aj v českom prostredí, kde spotrebiteľ,  pôvodne 

chápaný ako akákoľvek osoba pri konaní mimo rámec svojej obchodnej či inej 

podnikateľskej činnosti, je dnes už osobou výlučne fyzickou (zhodne vo verejnoprávnej 

i súkromnoprávnej úprave).  

Pôvodný empirický model priemerného spotrebiteľa založený na sociologických 

výskumoch jeho rozdielne pojímanie v krajinách EU, a i preto bol nahradený 

normatívnym modelom, ktorý už neoperuje s tým, aký spotrebiteľ je, ale aký by mal 

byť.  Takéto nahliadanie zvyšuje nároky na priemerného spotrebiteľa, čo je dané tým, 

že medzi ciele unijného práva patrí nielen zaistenie ochrany spotrebiteľa, ale aj zaistenia 

riadneho fungovania vnútorného trhu. Správnu mieru medzi týmito dvoma zdanlivo 

protichodnými cieľmi umožňuje nájsť model priemerného spotrebiteľa, ktorý je v 

podstate nástrojom, pomocou ktorého sudca hodnotí prípustnosť obchodných praktík.   

Nároky kladené na priemerného spotrebiteľa sa nedajú jednoznačne definovať a budú 

závisieť v každej konkrétnej veci na rozhodnutí sudcu.  Ten ich posúdi s ohľadom na 

definíciu priemerného spotrebiteľa poskytnutú Smernicou a nekalých obchodných 

praktikách, ako osoby obozretnej a vnímavej i s ohľadom na konkrétne okolnosti 

prípadu, no zároveň bude v každom prípade do úvahy brať mnohé faktory.  

Významnú úlohu bude hrať vymedzenie cieľovej skupiny. Ako vyplýva z rozhodnutia 

„Toshiba Europe“, na obozretnosť niektorých kategórií spotrebiteľov sú kladné vyššie 

nároky. Naopak, nižšie nároky na pozornosť sú kladené na kategórie tzv. zvlášť 

zraniteľných kategórií.  Ďalším dôležitým faktorom, ktorý je treba brať do úvahy je, čo 

bolo  obchodnou praktikou, ktorá bola spôsobilá ovplyvniť rozhodnutie priemerného 

spotrebiteľa. Zatiaľ čo u reklamy vo všeobecnosti očakáva isté zveličene, pokiaľ ide 

o porovnávaciu reklamu, predpokladá skôr objektívne porovnanie tovarov a služieb, 

ktoré mu je ku prospechu, čo  sa prejavilo napríklad v rozhodnutí Vrchného súdu  vo 

veci „Nepodepsala.“  Pri označovaní tovarov a služieb je na priemerného spotrebiteľa 

tiež nahliadané ako na osobu, ktorá je pri posudzovaní výrobkov dostatočne inteligentná 
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a pozorná. Tu však môžeme pozorovať i isté diskrepancie, keď Najvyšší súd 

v rozhodnutí 23 Cdo 2032/2008 hovorí o zbežnej pozornosti priemerného spotrebiteľa 

pri nákupe výrokov. Tu treba pripomenúť, že dôležitým bude i  fakt, čo je 

propagovaným/ ponúkaným produktom. V prípade zaobstarávania tzv. vyhľadávaného 

tovaru je spotrebiteľ obvykle pozornejší ako v prípade tovaru bežnej každodennej 

potreby. 

Aj prostredie, v ktorom sa spotrebiteľ pohybuje hrá dôležitú úlohu. Špecificky treba 

nahliadať  na užívateľov internetu, ktorá sú dnes podľa  rozhodovacej praxe súdov znalí 

veci a nenechajú sa tak ľahko zmiasť ani drobnými rozdielmi v doménových menách. 

Zmiernenie týchto nárokov na obozretnosť prinieslo rozhodnutie vo veci „Bílé zboží“, 

v ktorom Najvyšší súd judikoval, že pri rozdielnosť dôvetkov v doménových menách 

nemá pre priemerného spotrebiteľa dostatočnú rozlišovaciu schopnosť. Priemerný divák 

televízii si zase musí uvedomovať, že reklama je druhom presvedčovacej komunikácie 

a nemusí nutne obsahovať všetky informácie o danom produkte. Pri posudzovaní 

televíznej reklamy musia byť informácie v nej obsiahnuté vyhodnocované v celku a vo 

vzájomnej súvislosti, nemožno sa zamerať len na jednotlivé prvky a z nich dovodiť 

nedovolenosť. Požiadavka na posudzovanie všetkých  prvkov vo vzájomnej súvislosti 

a v celku sa uplatní aj u ochranných známok. I keď je teda u ochranných známok 

prítomná čiastková podobnosť, priemerný spotrebiteľ sa ňou nenechá oklamať. 

Upozornila som i to, že koncept priemerného spotrebiteľa nemusí byť obmedzený len 

na oblasť nekalej súťaž, ale svoje využite nájde aj v záväzkových vzťahoch, pričom 

v tejto oblasti je priemerný spotrebiteľ posudzovaný ako osoba veľmi dobre sa 

orientujúca v danej problematike veci znalá. 

V neposlednom rade je potrebné upozorniť  nato, že koncept priemerného spotrebiteľa 

nie pojmom statickým, časom sa vyvíjal a nároky na neho sa stupňovali, čo je možné 

pozorovať napríklad na tom, že  v roku 2000 vo veci „ Estée Lauder,“ Súdny dvor 

dospel  k záveru, že  k zisteniu jazykovej úrovne spotrebiteľov je možné nariadiť 

sociologický prieskum v prípade zistenie spôsobilosti oklamať priemerného spotrebiteľa 

zakázať dovoz výrobku, no v roku 2005 ako priemerného spotrebiteľa už posudzoval 

priemerného anglicky hovoriaceho spotrebiteľa. 
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Abstract 

Cieľom tejto práce je popísanie aktuálnych trendov v pojímaní priemerného 

spotrebiteľa, a to tak v európskom práve, ako aj českom. Dôraz je kladený na skúmanie  

rozdielov v nárokoch kladených na priemerného spotrebiteľa s ohľadom na oblasť, 

v ktorej sa spotrebiteľ pohybuje. 

Prvá kapitola práce sa zaoberá vymedzením definície, kto je priemerným spotrebiteľom. 

Keďže české právo je v tejto oblasti ovplyvňované európskym, sú najskôr zmienené 

definície poskytnuté európskymi predpismi a judikatúrou a až následne definície 

poskytnuté v českom právnom prostredí. Ďalej je zmienené aj to, ako sa k priemernému 

spotrebiteľovi stavia odborná literatúra. 

V druhej kapitola je venovaná pozornosť ochrane priemerného spotrebiteľa. Najskôr je 

skúmané, aká úroveň ochrany je venovaná spotrebiteľovi na základe práva EU. Potom 

je zdôraznená dôležitosť limitov pri ochrane priemerného spotrebiteľa. Ďalej je 

poukázané na to, ako úroveň ochrany závisí aj od toho, kto je cieľovou skupinou 

spotrebiteľov a na to, ako sú vo zvýšenej miere chránené tzv. zvlášť zraniteľné 

kategórie spotrebiteľov. 

Tretia kapitola sa zaoberá tým, ako je nahliadané na priemerného spotrebiteľa pri 

posudzovaní toho, či je konanie nekalosúťažné. Postupne rozoberá klamlivú reklamu, 

porovnávaciu reklamu a nakoniec klamlivé označenie tovarov a služieb. 

Posledná štvrtá kapitola skúma priemerného spotrebiteľa v rôznych špecifických 

prostrediach, a konkrétne v prostredí internetu, televíznej reklamy, ochranných známok 

a v záväzkových vzťahoch. 
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Resumé 

The concept on an average consumer in Czech and European law 

The aim of this thesis is to describe actual trends in conceptualization of average 

customer, both in Czech and European law. The work focuses on examination of 

differences in demands placed on average customer depending on the area the customer 

is currently located at. 

The first chapter deals with definition of average customer. According to the fact Czech 

law is influenced by European law, firstly, the definitions in European legislation and 

case law are mentioned and subsequently also the definitions provided by Czech law. 

The, it is referred to the definitions in specialized literature. 

The essential point of second chapter is the protection of average customer.  It explores 

the level of the protection provided by European law and it accents on importance of 

limits in such a protection.  It is also underlined that the level of protection depends on 

determination of target average customer and it is increased if the target group is the 

group of particularly vulnerable customers. 

In third chapter, it is analyzed how the average customer is conceptualized when 

considering if the action was affected by unfair competition or not.  It deals with 

misleading advertising, comparative advertising and misleading identification of goods 

and services. 

The last fourth chapter focuses on customer in some specific areas. More concretely, it 

is area of internet, television advertising, trademarks and obligations. 
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Rozsudok Vrchného súdu v Prahe zo dňa 7. 11. 1994, sp. zn. 3 Cmo 813/93 

Rozsudok Vrchného súdu v Prahe, sp. zn. 3 Cmo 33/2007 

Rozsudok Vrchného súdu v Prahe, sp. zn. 3 Cmo  460/2005 

Ostatné 

Nález Finančného arbitra zo dňa 15. 7. 2013, evid. č. 5700/2013, reg. č. 107/SU/2013 

PELIKÁN, T. Ochrana spotřebitele ve správním právu. 1998. Diplomová práca.  

Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Vedúci práce J. Staša.  
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