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Úvod 
Problematika obchodních praktik a jejich veřejnoprávní úpravy je velice 

aktuální téma. S rozvojem marketingových metod, zrychlováním ekonomických 

transakcí a čím dál tím větším počtem obchodníků působících na trhu roste i potřeba 

chránit spotřebitele před nevybíravými praktikami, které jsou vůči němu vyvíjeny. 

Signifikantní reakcí práva na tuto společenskou změnu je i směrnice 2005/29/ES, 

která zavádí demarkační linii mezi obchodními praktikami mezi obchodníky 

navzájem (sektor B2B) a obchodními praktikami vyvíjenými obchodníky vůči 

spotřebitelům (sektor B2C).  

Cílem mojí práce je postihnout nejdůležitější aspekty veřejnoprávní úpravy 

nekalých obchodních praktik, a to jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni 

tuzemského práva. Jelikož je téma veřejnoprávní úpravy obchodních praktik velice 

široké a počet stránek diplomové práce značně omezený, není mojí ambicí 

obsáhnout téma v celém jeho rozsahu. Vědomě jsem proto vynechala například 

problematiku trestněprávního postihu nekalých obchodních praktik, ač tato otázka 

jednoznačně do tématu patří. Navíc samotný pojem obchodní praktika, jak je 

rozvedeno v první kapitole, je sám o sobě značně rozsáhlý. Z tohoto důvodu jsem 

se rozhodla nezabývat se obchodními praktikami mezi obchodníky navzájem, ale 

pouze těmi obchodními praktikami, které jsou zacílené na spotřebitele. Těžiště mojí 

práce je tedy samotná podstata nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům a 

specifika správněprávní úpravy tohoto institutu. Snažila jsem se soustředit na 

úpravu nekalých obchodních praktik obsaženou ve stěžejní směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách vůči 

spotřebitelům na vnitřním trhu (dále v textu práce jen jako „směrnice 2005/29/ES“) 

a její promítnutí do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o ochraně spotřebitele“) a zákona č. 

40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon 

o regulaci reklamy“). 

 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První dvě kapitoly se věnují vymezení 

problematiky, která byla nastavena volbou tématu diplomové práce. V první 

kapitole je rozebrán pojem obchodních praktik a důvody, proč je tomuto jevu nutné 
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věnovat pozornost z právního hlediska. Druhá je potom zaměřena na veřejnoprávní 

metodu regulace. Ve třetí kapitole se zabývám unijní právní úpravou nekalých 

obchodních praktik. Nejdůležitější aspekty národní právní úpravy jsou potom 

obsaženy ve čtvrté kapitole.  

 

Pro svoji práci jsem využila jak deskriptivní a analytickou metodu, tak 

komparaci a syntézu.  První dvě zmíněné metody byly použity při rozboru směrnice 

2005/29/ES a relevantních ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a zákona o 

regulaci reklamy. Komparativní metoda byla potom využita zejména pro srovnání 

textu směrnice s ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele, která reflektují znění 

směrnice 2005/29/ES. Syntézu jsem uplatnila při sumarizaci poznatků plynoucích 

z již provedených analýz a komparací, což se projevilo zejména v poslední 

podkapitole práce, ve které se zamýšlím nad vztahem veřejnoprávní a 

soukromoprávní úpravy nekalých obchodních praktik a možným rozdělením právní 

úpravy obchodních praktik podle sektorů, ve kterých jsou prováděny. 

 Při psaní diplomové práce jsem musela čelit problému nedostatku českých 

zdrojů knižních a časopiseckých, které by obsahovaly relevantní informace a právní 

názory k tématu mojí diplomové práce. Nicméně o to více jsem byla nucena 

k samostatnému použití výše zmíněných metod a vyjádření vlastního názoru 

k české právní úpravě nekalých obchodních praktik, i když jsem tento názor často 

nemohla argumentačně podpořit vhodnou citací. 
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1. Pojem obchodních praktik 
 

Pojem obchodní praktika je stěžejním pojmem celé práce. Z tohoto důvodu je 

nutné najít pro tento termín pregnantní definici. Pokud bychom ji hledali ve 

slovnících běžného jazyka, dojdeme k závěru, že heslo „obchodní praktika“ jako 

takové neexistuje. Z tohoto důvodu je nutné zaměřit se na definice jednotlivých 

slov, ze kterého je hledané sousloví složeno.  Oxfordský slovník1 definuje slovo 

„obchodní“ jako 1. týkající se obchodu, 2. zaměřený na dosažení zisku či dosahující 

zisku, 3. primárně zacílený na zisk na úkor jiných hodnot. Tentýž slovník potom 

definuje slovo praktika jako „soubor ustálených, obvyklých a předpokládaných 

procedur spojených s danou činností.“2 Ze spojení obou definic je evidentní, že 

termín obchodní praktika má velice široký význam. Můžeme pod něj podřadit téměř 

jakékoliv aktivity obchodníka související s jeho profesí, ať už jsou zacíleny na 

ostatní obchodníky (tedy spadající do sektoru B2B, business-to-business) či jsou 

zaměřeny na spotřebitele (tedy takové, které zařazujeme do sféry B2C, business-to-

consumer). 

Z důvodu takto neohraničeného a rozsáhlého významu pojmu obchodní 

praktika omezuje směrnice 2005/29/ES předmět svojí úpravy na obchodní praktiky 

vůči spotřebitelům. Tato směrnice obsahuje také legální definici pojmu obchodní 

praktiky vůči spotřebiteli, když v čl. 2 písm. d) definuje obchodní praktiky vůči 

spotřebiteli jako „jednání, opomenutí, chování nebo prohlášení, obchodní 

komunikace včetně reklamy a uvedení na trh ze strany obchodníka přímo související 

s propagací, prodejem, nebo dodáním produktu spotřebiteli.“ Směrnice tedy ze 

svého předmětu úpravy vylučuje obchodní praktiky zacílené pouze na ostatní 

obchodníky.3  

                                                           
1 Definition of commercial in English from the Oxford Dictionary. Oxford Dictionaries: Language 

matters [online]. Oxford University Press, 2015 [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/commercial 

 
2 Definition of practice in English from the Oxford Dictionary. Oxford Dictionaries: Language 

matters [online]. Oxford University Press, 2015 [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/practice 

 
3 O tomto záměru svědčí i část směrnice 2005/29/ES, která je věnovaná důvodům jejího přijetí. 

V bodě 6 je uvedeno, že se směrnice nevztahuje na „vnitrostátní právní předpisy, které se týkají 

nekalých obchodních praktik poškozujících pouze ekonomické zájmy soutěžitelů nebo které se 

týkají obchodování mezi obchodníky“. Významné je potom slovo „pouze“. Výkladem můžeme 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/commercial
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/practice
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Zúžení předmětu úpravy pouze na jeden subtyp obchodních praktik se stalo 

terčem kritiky. Charakter nekalosti obchodních praktik není vyhrazen pouze pro 

obchodní praktiky vůči spotřebitelům. Existuje také silný zájem na poctivosti 

obchodních praktik, které jsou prováděny pouze mezi obchodníky navzájem.4 Také 

samotný původ úpravy nekalých obchodních praktik hovoří proti této přísné 

separaci. „Právní úprava obchodních praktik vychází ze soutěžního práva, tedy 

z právního odvětví, které má svůj původ v ochraně práv duševního vlastnictví.“5 

Ovšem je nutné poznamenat, že povaha vztahů v tzv. sektoru B2B je značně 

odlišná. V tomto sektoru se budují spíše vztahy dlouhodobého rázu, ve kterých se 

uskutečňují rozhodnutí v převážné míře plánovaná6 a ve kterých hraje silnou roli 

reputace. Pro vztahy mezi obchodníky je také typická „profesionalita na obou 

stranách“, jejímž důsledkem je také předpokládaná informační rovnováha. 

Ačkoliv jsou oba názory na rozdělení obchodních praktik legitimní, vzhledem 

k současnému vývoji, který s sebou přináší takové problémy, jako jsou předváděcí 

akce (těm je také věnován jeden oddíl diplomové práce), se mi jeví samostatná 

právní úprava obchodních praktik vůči spotřebiteli jako správné a adekvátní řešení 

reagující na nynější situaci a pravděpodobně i na budoucí trendy v obchodních 

praktikách vůči spotřebitelům. Vzhledem k limitovanému výskytu pojmu obchodní 

praktika ve vztazích B2B a právních předpisech, které se touto materií zabývají, 

pokud bude dále užito v diplomové práci výrazu „obchodní praktika“ bez dalšího, 

bude tím myšlena obchodní praktika vůči spotřebiteli. 

Pokud se navrátíme k samotné legální definici obchodních praktik obsažené ve 

směrnici 2005/29/ES, pak se pojem obchodní praktika vztahuje jak na případy 

jednání, tak nejednání (opomenutí). Co se týče formy, obchodní praktiky mohou 

                                                           
dovodit, že za předpokladu, že ustanovení vnitrostátního předpisu upravují jak nekalé obchodní 

praktiky mezi obchodníky, tak obchodní praktiky vůči spotřebitelům, působnost směrnice 

2005/29/ES nemůže být vyloučena.  
4 POMAR, Fernando Gómez. The Unfair Commercial Practices Directive: A Law and Economics 

Perspective. InDret: Revista para el análisis derecho. 2006, 2006(1). Dostupné z: 

http://www.indret.com/en/private_law/16/?&sa=1&fc=49&sn=32&indret=a825387a8f2845dfb185

ed274e9973d5 

 
5 STUYCK, Jules. Réflexions sur une meilleure intégration du droit de la concurrence et du droit 

des pratiques commerciales déloyales. Revue internationale de droit économique. 2011, t.XXV(4): 

455-. DOI: 10.3917/ride.254.0455. ISSN 1010-8831. Dostupné z: http://www.cairn.info/revue-

internationale-de-droit-economique-2011-4-page-455.htm 

 
6 Naproti tomu v sektoru B2C nejsou jednorázové obchodní vztahy ani impulzivní rozhodnutí jevy 

nikterak výjimečnými. Více například BBC Consumer: How to stop buying on impulse. Bbc.co.uk 

[online]. 2013 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/consumer/22692730 

http://www.indret.com/en/private_law/16/?&sa=1&fc=49&sn=32&indret=a825387a8f2845dfb185ed274e9973d5
http://www.indret.com/en/private_law/16/?&sa=1&fc=49&sn=32&indret=a825387a8f2845dfb185ed274e9973d5
http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2011-4-page-455.htm
http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2011-4-page-455.htm
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mít podobu verbální, ale také jakoukoliv jinou (pojem obchodních praktik zahrnuje 

jak obchodníkova prohlášení, tak jeho chování). Pojem pokrývá jak obchodní 

komunikaci, tak samotné uvedení na trh. Co se týče časového vymezení, obchodní 

praktiky mohou být provedeny v jakékoliv ze tří fází vztahu spotřebitel-obchodník7. 

Tyto aktivity obchodníka musí přímo souviset s propagací (fáze předprodejní), 

prodejem (fáze prodeje) nebo dodáním produktu (fáze poprodejní). Z toho tedy 

vyplývá, že pojem obchodní praktika v sobě zahrnuje velmi rozsáhlé spektrum 

nejrůznějších vztahů mezi obchodníky a spotřebiteli. 

 

Otázkou, která souvisí s pojmem obchodních praktik a jeho lingvistickým i 

právním významem, je, jaký má tento jev společenský význam. Pokud nalezneme 

odpověď na tuto otázku, nalezneme tím také důvody, které mohou legitimizovat 

zájem společnosti na regulaci obchodních praktik formou práva. 

Ve vztahu obchodník-spotřebitel je spotřebitel slabší stranou. Tato asymetrie je 

dána především nerovnoměrnou distribucí informací. Předpokládáme, že v tomto 

vztahu je obchodník ten, kdo je profesionálem. To znamená, že disponuje 

potřebnými znalostmi, dovednostmi a jinými zdroji pro to, aby dosahoval svých 

cílů. Obchodník má tedy nad spotřebitelem převahu, kterou je třeba vyrovnat 

stanovením vynutitelných pravidel upravujících vztah obchodníka a spotřebitele. 

Proto, aby byla taková pravidla efektivní, je nutné dát spotřebiteli jakožto slabší 

straně dostatek prostředků k tomu, aby mohla být jeho práva s úspěchem chráněna. 

Právní úprava obchodních praktik klade vyšší nároky na obchodníky a posiluje 

postavení spotřebitelů. 

Dalším důvodem, jenž legitimizuje zásah státu do vztahu spotřebitel-obchodník 

je samotná podstata tržní ekonomiky, kterou je svobodná smysluplná volba 

spotřebitele, která se může uskutečnit jen za „předpokladu maximální plurality 

soutěžitelů a pouze v situaci, kdy má spotřebitel přístup ke všem relevantním 

informacím.“8 Obchodní praktiky nabývají nezřídka spíše formy persuaze než 

věcného informování spotřebitelů. Tím dochází k manipulaci s rozhodnutím 

spotřebitele, což vede k narušení ideálu svobodné volby spotřebitele. Proti přílišné 

                                                           
7 CANE, Peter a Mark V TUSHNET. 2003. The Oxford handbook of legal studies. New York: 

Oxford University Press, xxi, 1071 p. ISBN 01-992-4816-8., str. 537. 

 
8CANE, Peter a Mark V TUSHNET. 2003. The Oxford handbook of legal studies. New York: 

Oxford University Press, xxi, 1071 p. ISBN 01-992-4816-8., str. 536. 
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regulaci ekonomiky, a tedy i proti zásahům státu do vztahu spotřebitel-obchodník, 

stojí filozofie tržního liberalismu. Podle této ekonomické teorie se v případě 

nekalých obchodních praktik obchodník sám zničí svojí nepoctivostí (důsledkem 

jeho neserióznosti je to, že od něj spotřebitelé přestanou odebírat produkty). Ovšem 

tato teorie předpokládá vynikající fungování tržních mechanismů a dokonalou 

informovanost trhu, což příliš neodpovídá skutečnosti. 

Stejně jako v jiných mezilidských vztazích, tak i mezi obchodníky a spotřebiteli 

hraje důvěra zásadní roli.9 Dá se říci, že vysoký standard ochrany spotřebitele může 

pozitivně stimulovat nákup zboží a využívání služeb, jelikož se snižuje riziko, které 

na sebe spotřebitel bere. Jak bylo již zmíněno, spotřebitel je v nevýhodnějším 

postavení vůči obchodníkovi. Z důvodu nedostatku informací musí důvěřovat 

obchodníkovi, ovšem tato důvěra s sebou přináší značnou míru nejistoty. Pravidla, 

která jsou vůči obchodníkovi „přísnější“, pak motivují a posilují důvěru 

spotřebitele. 

Některé evropské státy (např. Německo) vnímají otázku ochrany spotřebitele 

jako součást soutěžního práva. Tento náhled na problematiku ochrany spotřebitele 

před nekalými obchodními praktikami v sobě totiž obsahuje i jeden zásadní důvod, 

proč by měla mít společnost zájem na právní úpravě obchodních praktik. Pokud 

totiž obchodník poškozuje zájmy spotřebitele například tím, že vůči němu používá 

nekalé obchodní praktiky, narušuje tím také hospodářskou soutěž. V případě, že by 

obchodník třeba předstíral slevové akce, nepoškozoval by tím jenom spotřebitele, 

ale i ostatní soutěžitele, od kterých by svým jednáním odváděl cenné zákazníky. 

Tento argument nehovoří pro sloučení právní úpravy nekalých obchodních praktik 

v sektoru B2C s těmi, které jsou používány v sektoru B2B. Spíše implikuje fakt, že 

pokud zvýšíme standard právní úpravy v jedné z výše zmíněných oblastí a tím 

zlepšíme situaci v tomto sektoru, dojde k pozitivnímu posunu i v druhém odvětví, 

jelikož se jedná o dvě strany téže mince. 

 

Pojem obchodních praktik je pojmem významově rozsáhlým z lingvistického i 

právního hlediska. Proto upravuje směrnice 2005/29/ES pouze nekalé obchodní 

                                                           
9 více o otázce důvěry spotřebitelů např. HALLIBURTON, Chris a Adina POENARU. The Ŕole of 

Trust in Consumer Relationship. London, 2010. Dostupné z: 

http://www.pitneybowes.com/content/dam/pitneybowes/uk/en/legacy/docs/international/uk/softwa

re/pdf/white-papers/the-role-of-trust-in-consumer-relationships-wp.pdf. A discussion paper. ESCP 

Europe 
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praktiky vůči spotřebitelům, čímž je pomíjena druhá skupina obchodních praktik, a 

to obchodních praktik používaných mezi obchodníky navzájem. Zájem na právní 

regulaci obchodních praktik vůči spotřebitelům potom legitimizují důvody jako 

ochrana spotřebitele, zachování „zdravého“ tržního prostředí díky možnosti 

smysluplné volby spotřebitele, stimulace ekonomiky skrze posílení důvěry 

spotřebitelů a v neposlední řadě také zájem na zachování hospodářské soutěže. Tyto 

důvody svědčí jak spotřebitelům, tak i samotným obchodníkům. 
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2. Specifika veřejnoprávní metody regulace 
 

Po podrobném rozebrání pojmu obchodní praktika je nutné se věnovat pojmu 

veřejného práva a specifikům veřejnoprávní metody regulace, aby mohly být 

stěžejní části práce správně zasazeny do kontextu. 

Jedním z možných způsobů členění práva je jeho klasifikace podle metody 

právní úpravy. Takto můžeme rozdělit právo na právo veřejné a na právo soukromé. 

Tato tradiční dichotomie, která je všeobecně uznávána a využívána jurisprudencí, 

je založena na třech teoriích: na teorii zájmové, subordinační a organické. 

Zájmová teorie říká, že soukromé právo se týká zájmů jednotlivých osob. 

Normy veřejného práva jsou naopak stanoveny ve veřejném zájmu. František 

Weyr10 ovšem podotýká, že právo je vždy jevem sociálním a tedy nutně za každých 

okolností v zájmu pospolitosti. Tuto myšlenku podporuje i argument, že to, co je 

v zájmu jednotlivců, je ve svém důsledku i v zájmu společnosti, jelikož společnost 

je tvořena jednotlivci. Analogicky z toho, co je ustanoveno ve veřejném zájmu, 

profitují jednotlivci. Kritérium zájmu je kritériem metanormativním, které se, jak 

z výše uvedeného vyplývá, dá jen obtížně určit. 

Další teorií je teorie subordinační. Tato teorie zkoumá právní poměr z hlediska 

rovnosti jeho subjektů. Pokud jsou si subjekty rovny, pak se jedná o právo 

soukromé. Pokud jsou subjekty ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, jedná se o 

právo veřejné. Ovšem i tato teorie může být vyvrácena, k čemuž nám může 

posloužit následující pregnantní argument. „Představa podřízenosti a nadřazenosti 

je nesmyslná. Právní poměr nemůže znamenat nic jiného, než konkrétní relaci 

povinného k oprávněnému.“11 

Poslední teorií, jejíž ambicí je poskytnout jasné vodítko při klasifikaci právních 

norem z hlediska metody právní regulace, je teorie organická. „Podle ní mají 

veřejnoprávní povahu ty vztahy a je regulující právní normy, v nichž je jeden ze 

subjektů orgán veřejné moci, který na základě zákona a v jeho mezích rozhoduje o 

subjektivních právních povinnostech fyzických a právnických osob. Ostatní právní 

vztahy a právní normy mají charakter soukromoprávní.“12 Tato teorie je v současné 

                                                           
10 WEYR, František. Teorie práva. Praha, 1936, 388 s., str. 181.  

 
11 WEYR, František. Teorie práva. Praha, 1936, 388 s., str. 182. 
12 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009, 308 s. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 9788073802332., str. 115. 
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době nejvíce zastávána, ovšem ve své modifikované podobě teorie zvláštního 

práva. Ta říká, že soukromé právo je právem obecným, protože se vztahuje na 

všechny subjekty, a to bez ohledu na to, zda se jedná o subjekt soukromoprávní 

nebo veřejnoprávní. Naopak veřejné právo je právem zvláštním, jelikož se vztahuje 

pouze na nositele veřejné moci při výkonu jejich vrchnostenských pravomocí. 

I když je poslední jmenovaná teorie patrně nejuspokojivější, vyvstává otázka, 

zdali má vůbec v dnešní době smysl členit právo na soukromé a veřejné. Ústavní 

soud také konstatoval, že „v moderní společnosti se prolínají prvky veřejného a 

soukromého práva tak, že nelze zcela jednoznačně veškerou činnost té či oné 

instituce označit pouze za veřejnoprávní nebo pouze za soukromoprávní.“13 

Důvodem této neostré hranice je také to, že rozdělení práva na soukromé a veřejné 

je založeno na řadě nejasných kritérií objektivního a subjektivního práva, která 

navíc kombinují hlediska statická i dynamická. To se projevuje také tím, že tato 

hranice je proměnlivá v čase a to, co bylo dříve považováno za tradiční sféru 

soukromého práva, náleží nyní do práva veřejného a naopak. 

Navzdory této kritice panuje v rozdělování práva na právo veřejné a soukromé 

jistý usus. To vyplývá také ze skutečnosti, že normy práva veřejného se vyznačují 

jistými společnými znaky (stejně tak jako normy práva soukromého). K těmto 

společným znakům se vyjádřil například i H. L. A. Hart. „Důležitější je to, že 

některá pravidla jsou závazná v tom smyslu, že od lidí vyžadují určitý způsob 

chování, aby se zdrželi násilí nebo platili daně, ať už chtějí nebo ne, zatímco jistá 

pravidla, například stanovení postupů, formalit a podmínek pro zakládání 

manželství nebo sepisování závětí a smluv, naznačují, co by lidé pro realizaci svých 

přání měli udělat.“14 Hart si tím všímá volního aspektu normy. Zatímco normy 

veřejného práva mají donucovací charakter, normy soukromého práva jsou 

postaveny na vůli jednotlivce, popřípadě na vůli stran. Veřejnoprávní metoda se 

také vyznačuje „používání kogentních právních norem, zpravidla nerovným 

postavením právních subjektů a uplatněním zásady oficiality a legality.“15 Ovšem 

                                                           
13 nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. I. ÚS 41/98 ze dne 1. 12. 1998 (N 147/12 SbNU 363), 

Prolínání práva veřejného a soukromého, postavení Burzy cenných papírů, dostupné online z: 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=31211&pos=1&cnt=1&typ=result 

 
14 HART, H. Pojem práva. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2004, 312 s. Obzor, 51. sv. ISBN 80-

726-0103-2., str. 24. 
15 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009, 308 s. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 9788073802332., str. 115. 

 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=31211&pos=1&cnt=1&typ=result
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pokud přijmeme tento způsob uvažování o rozdělení práva na právo veřejné a právo 

soukromé, dostáváme se k deskripci obou druhů práva, aniž bychom definovali 

podstatu. V tomto případě totiž zaměňujeme důsledek (znaky určité právní normy) 

za příčinu (důvod, proč je právní norma taková, jaká je). Jak totiž František Weyr 

výstižně uvádí: „mezi veřejným a soukromým právem může být pouze jeden 

rozdíl.“16 Ovšem tento rozdíl je pouze obtížně postižitelný. 

 

Ačkoliv je rozdělení práva podle metody právní regulace rozdělením tradičním, 

přináší s sebou značné teoretické problémy. Nicméně normy práva veřejného mají 

jisté společné znaky, které je odlišují od norem práva soukromého. Pro 

spotřebitelské právo, do něhož problematika obchodních praktik patří, jsou typické 

obě metody regulace. Některé instituty spotřebitelského práva patří do práva 

soukromého, jiné do práva veřejného. Ačkoliv jsou obchodní praktiky upraveny 

v českém právním řádu metodou veřejného práva, otázka vztahu veřejnoprávní 

úpravy a relevantních institutů soukromého práva zůstává stále předmětem úvah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 WEYR, František. Teorie práva. Praha, 1936, 388 s., str. 179. 
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3. Unijní právní úprava obchodních praktik 
 

Zásadním legislativním dokumentem, který upravuje problematiku obchodních 

praktik na unijní úrovni, je směrnice 2005/29/ES. Tato směrnice byla přijata s cílem 

sjednotit právní úpravu obchodních praktik v členských státech a dosáhnout tím 

jednotného vysokého standardu ochrany spotřebitele. Nicméně proces negociace 

ohledně přijetí směrnice 2005/29/ES byl značně problematický.17 Některé členské 

státy vznesly námitky k samotné matérii směrnice, jiné státy naopak učinily 

výhradu vůči úplné harmonizaci, jejíž cestou měla být směrnice implementována 

do národního právního řádu.18 

 

 

3.1   Věcná působnost směrnice 2005/29/ES 
 

Směrnice 2005/29/ES upravuje obchodní praktiky vůči spotřebiteli. Jak již bylo 

uvedeno v první kapitole, pojem obchodní praktika vůči spotřebiteli pokrývá velmi 

širokou oblast vztahů B2C. Z toho také vyplývá, že věcná působnost směrnice je až 

nezvykle rozsáhlá. Proti tomuto legislativnímu řešení se dá oponovat, jelikož ne 

všechny vztahy mezi spotřebiteli a obchodníky mají stejnou relevanci. Jako příklad 

si můžeme vzít obchodní rozhodnutí spotřebitele o koupi osobního automobilu, 

které je svou závažností nesrovnatelné s běžným nákupem v samoobsluze. Na první 

pohled se zdá, že by si nákup hodnotnějšího zboží zasloužil více ochrany. Avšak i 

na tento argument existuje protiargument. Je obtížné stanovit, kde začíná výrazný 

zásah do majetkové sféry spotřebitele, navíc tato hranice bude závislá na 

individuálních finančních poměrech každého spotřebitele. Proti zavedení hlediska 

závažnosti obchodní praktiky svědčí také skutečnost, že co se například týče 

                                                           
17 O debatách ohledně přijetí směrnice referuje např.  COLLINS, Hugh. Harmonisation by 

Example: European Laws against Unfair Commercial Practices. Modern Law Review [online]. 

2010, 73(1): 89-118 [cit. 2015-06-19]. DOI: 10.1111/j.1468-2230.2009.00785.x. 

 
18 Vůči samotné podstatě směrnice 2005/29/ES patně nejsilněji vystupovala Velká Británie. Pro 

britskou ekonomiku představuje směrnice 2005/29/ES dramaticky paternalistický zásah do 

volného trhu. Ve Velké Británii je národní ekonomika postavena na liberalismu a obchodní 

praktiky byly regulovány cestou soft-law. Proti principu úplné harmonizace se postavily země, ve 

kterých je standard ochrany spotřebitele vyšší než ve směrnici 2005/29/ES (v tomto případě se 

jednalo například o Dánsko a Švédsko, které se striktně postavily proti přijetí směrnice 

2005/29/ES). 
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nákupu dražších produktů, spotřebitel jim jistě bude věnovat vyšší míru pozornosti, 

bude hledat více relevantních informací týkajících se jeho obchodního rozhodnutí 

a jistě uplatní i vyšší míru reflexe. Hledisko důležitosti by bylo obtížné zavést do 

samotného textu směrnice, jelikož na jednu stranu legitimizuje vyšší ochranu 

spotřebitelů, co se obchodních vztahů s možnými závažnými důsledky týče. Ovšem 

na druhou stranu si je spotřebitel sám vědom této závažnosti, 19což oslabuje potřebu 

ho ještě více chránit. Je vhodnější, budou-li tuto otázku závažnosti obchodní 

praktiky posuzovat spíše orgány aplikující právo, než aby byla upravena 

normativně. Směrnice 2005/29/ES v bodě 6 své důvodové zprávy sama připouští, 

že dopad některých obchodních praktik může být zanedbatelný a „v souladu se 

zásadou proporcionality chrání spotřebitele před následky obchodních praktik, 

jsou-li závažné.“ Dále se směrnice o závažnosti obchodních praktik nezmiňuje. 

Z toho je nutné vyvodit, že výklad toho, co se má za závažnou obchodní praktiku, 

bude ponechán na soudech a jiných státních orgánech aplikujících právo. 

Dalším atributem směrnice 2005/29/ES je zjevné vyhýbání se zásahům do 

soukromoprávních smluvních vztahů mezi obchodníky a spotřebiteli, které jsou 

založeny na základě vnitrostátních právních norem. Směrnice 2005/29/ES 

například neobsahuje pojem „smlouva“ a místo něj používá podobného, i když ne 

zcela shodného, neutrálního výrazu „obchodní rozhodnutí.“ 

 

3.2   Princip úplné harmonizace 
 

Směrnice 2005/29/ES musela být do jednotlivých právních řádů 

implementována cestou úplné harmonizace. Tedy i v případě, pokud by národní 

úprava stanovovala vyšší standard ochrany spotřebitele vůči nekalým obchodním 

praktikám, musí být text směrnice implementován do vnitrostátního pramene práva, 

přičemž původní norma je zrušena.  Metoda úplné implementace byla zvolena 

s ohledem na dosažení jednoho ze stěžejních cílů směrnice, kterým je odstranění 

překážek volného obchodu. V situaci, kdy existuje několik standardů ochrany 

spotřebitele vůči obchodním praktikám, je obchodník nucen modifikovat obchodní 

praktiky tak, aby byly v souladu s právním řádem daného členského státu. Je jisté, 

že takový požadavek klade na obchodníka vysoké nároky. Z ekonomického 

                                                           
19 Více o problematice spotřebitele a průměrného spotřebitele v podkapitole 3. 3. 
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hlediska představuje adaptace na národní podmínky náklady navíc, čímž může 

docházet k překážce volného obchodu mezi členskými státy. Ostatně 47 procent 

obchodníků označilo rozdílnost ve vnitrostátních právních úpravách jako 

podstatnou překážku přeshraničního obchodu.20  

Proti implementaci směrnice založené na principu úplné harmonizace můžeme 

nalézt několik argumentů. Jednak povede nepochybně v některých členských 

státech ke snížení standardu ochrany spotřebitele, jednak přispěje podle Hugha 

Collinse k „zásadní inhibici ve snahách členských států nalézat nová řešení pro co 

nejlepší ochranu spotřebitele, protože národní pravidla upravující obchodní 

praktiky musí být vždy konformní vůči evropskému právu.“21 Z toho se dá vyvodit 

závěr, že úplná harmonizace svědčí obchodníkům, nikoliv však spotřebitelům. 

Směrnice 2005/29/ES totiž sleduje dva ne vždy kompatibilní cíle: odstraňování 

překážek volného obchodu a nastolení vysokého standardu ochrany spotřebitele, 

což vede k nutným kompromisům. 

I přes implementaci cestou úplné harmonizace mohou v právních úpravách 

členského státu existovat značné divergence. Sama směrnice totiž ze své působnosti 

vylučuje určité oblasti, v nichž je ponechána členským státům možnost vlastní 

normotvorby. Specificky se jedná například o oblasti finančních služeb a 

nemovitého majetku, kde členské státy mohou přijímat vlastní opatření, a to 

z důvodu složitosti těchto produktů a rizik s nimi spojenými. Cílem je dosažení 

vysoké ochrany spotřebitelů v tomto sektoru. V bodě 9 odůvodnění směrnice 

2005/29/ES je potom obsažena další významná výjimka z úplné harmonizace. 

„Členské státy tak budou moci zachovávat nebo zavést omezení a zákazy 

obchodních praktik z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů bez ohledu 

na sídlo obchodníka, například ve vztahu k alkoholu, tabáku nebo léčivům.“ 

Směrnice také nezasahuje do sféry vkusu a slušnosti obchodních praktik. 

Případná právní úprava je v této oblasti ponechána na členských státech, jelikož je 

jisté, že požadavky na vkus a slušnost obchodních praktik jsou určovány sociálními, 

                                                           
20 EUROPEAN COMMISSION. Commission staff working paper - Extended impact assessment 

on the Directive of the European Parliament and of the Council concerning unfair business-to-

consumer commercial practices in the Internal Market and amending directives 84/450/EEC, 

97/7/EC and 98/27/EC (the Unfair Commercial Practices Directive) {COM(2003)356 final} 

[online]. 2003 [cit. 2015-05-20]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003SC0724&from=EN 

 
21 COLLINS, Hugh. The Unfair Commercial Practices Directive. European Review of Contract 

Law. 2005, 1(4): -. DOI: 10.1515/ercl.2005.1.4.417. ISSN 1614-9920. Dostupné z: 

http://www.degruyter.com/view/j/ercl.2005.1.issue-4/ercl.2005.1.4.417/ercl.2005.1.4.417.xml 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003SC0724&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003SC0724&from=EN
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kulturními i lingvistickými podmínkami, které jsou per se v jednotlivých členských 

státech odlišné. Příkladem může být i sexismus v reklamě. Ve Švédsku je natolik 

kriticky vnímaná otázka zobrazení žen či mužů v reklamě jako sexuálních objektů, 

že bylo uvažováno o zákazu takových reklam.22 V České republice sexistická 

reklama sice pobuřuje odborníky a angažovanou veřejnost23, ovšem úvahy o jejím 

zákonném zákazu se mi zdají poněkud nereálné. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i přes princip plné harmonizace budou mezi 

vnitrostátními právními úpravami obchodních praktik panovat nadále rozdíly. 

Směrnice 2005/29/ES obsahuje výčet oblastí, ve kterých je pro kvalitní ochranu 

zájmů spotřebitele výhodnější, aby byly upraveny národním právem bez ingerence 

EU. Zároveň je ve směrnici 2005/29/ES vyjádřen respekt k národním diverzitám, 

co se požadavků na vkus a slušnost obchodních praktik týče. 

 

 

3.3   Spotřebitel, průměrný spotřebitel a průměrný člen skupiny 

jako klíčové koncepty směrnice 2005/29/ES 
 

Spotřebitel je adresátem obchodních praktik upravených ve směrnici 

2005/29/ES. Jak již bylo zmíněno výše, ve vztahu obchodník-spotřebitel je 

spotřebitel slabší stranou. V ustanovení čl. 2 směrnice 2005/29/ES je spotřebitel 

definován jako „fyzická osoba, jež v obchodních praktikách spadajících do oblasti 

působnosti této směrnice jedná za účelem, který nelze považovat za provozování 

jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkonu jejího svobodného povolání.“ 

Směrnice tedy pomíjí možnost, že by spotřebitelem mohla být i právnická osoba, 

čímž pomíjí i skutečnost, že právnické osoby nemusí jednat nutně jen v rámci svojí 

obchodní činnosti.  

Směrnice 2005/29/ES také využívá pojmu průměrný spotřebitel (z jeho hlediska 

se posuzuje nekalost, agresivita a klamavost obchodní praktiky). Tento koncept 

nemá původ v primárním ani v sekundárním právu EU, ale byl zaveden v rámci 

rozhodovací praxe Soudního dvora EU. V judikatuře je potom průměrný spotřebitel 

                                                           
22 Swedish opposition calls for ban on sexist advert. The local SE [online]. 2014 [cit. 2015-06-04]. 

Dostupné z: http://www.thelocal.se/20140521/swedish-opposition-to-ban-sexist-adverts 

 
23 Nevládní organizace NESEHNUTÍ pořádá každoročně soutěž o nejvíce sexistickou reklamu. 

http://www.thelocal.se/20140521/swedish-opposition-to-ban-sexist-adverts
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chápán jako osoba v rozumné míře obezřetná.24 Průměrný spotřebitel je také 

v přiměřené míře všímavý, opatrný a informovaný, a to s ohledem na sociální, 

kulturní a jazykové faktory.25 V kontrapozici evropského pojetí průměrného 

spotřebitele stojí americké pojetí. V USA je průměrný spotřebitel nepříliš 

sofistikovaný jedinec, který pasivně přijímá informace.26 Při porovnání těchto dvou 

koncepcí může vyvstat otázka, která z nich se více blíží pravdě. Behaviorální 

ekonomie říká, že žádná, jelikož průměrný spotřebitel jako takový neexistuje.  „Na 

základě psychologických výzkumů behaviorální ekonomové a psychologové 

identifikovali, popsali a experimentálně analyzovali odchylky v chování, které se 

výrazně odlišují od standardu obchodního rozhodování spotřebitele.“27 Ovšem to, 

že standard průměrného spotřebitele nejspíš neexistuje na individuální úrovni, 

neznamená, že by takový standard nemohl fungovat na úrovni celospolečenské, a 

tím pádem by nemohl splňovat svůj účel v právu. 

Přesto, že je průměrný spotřebitel v rámci unijního práva považován za osobu 

přiměřeně aktivní, hledající informace a následně je podrobující kritice, v situaci, 

kdy s rozvojem komunikačních technologií přichází i zrychlování obchodních 

transakcí, nelze po průměrném spotřebiteli legitimně požadovat přespříliš úsilí a 

obezřetnosti. Tato skutečnost akcentuje důvodnost ochrany spotřebitele. 

Směrnice 2005/29/ES potom zavádí jedno zásadní novum v podobě konceptu 

průměrného člena skupiny. Tento koncept se uplatní v případě, že je obchodní 

praktika zaměřená na určitou skupinu spotřebitelů. Z důvodu efektivity obchodní 

praktiky se musí obchodník v naprosté většině případů zaměřit pouze na určitou 

skupinu populace, která je definovaná společnými demografickými znaky. Situace, 

kdy by se obchodník snažil oslovit naprosto všechny spotřebitele, je téměř nereálná. 

Určení cílové skupiny je pro obchodníka stěžejní úkol. V mnoha případech je tato 

                                                           
24 arrêt du 06/07/1995, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln/Mars, C-470/93, 

(Rec. 1995, p.I-1923) 
25 Arrêt du 25/10/2001, C-111/99, Toshiba Europe (Rec. 2001, p.I-7945) 

 
26 CANE, Peter a Mark V TUSHNET. 2003. The Oxford handbook of legal studies. New York: 

Oxford University Press, xxi, 1071 p. ISBN 01-992-4816-8. 

 
27 POMAR, Fernando Gómez. The Unfair Commercial Practices Directive: A Law and Economics 

Perspective. InDret: Revista para el análisis derecho. 2006, 2006(1). Dostupné z: 

http://www.indret.com/en/private_law/16/?&sa=1&fc=49&sn=32&indret=a825387a8f2845dfb185

ed274e9973d5 

http://www.indret.com/en/private_law/16/?&sa=1&fc=49&sn=32&indret=a825387a8f2845dfb185ed274e9973d5
http://www.indret.com/en/private_law/16/?&sa=1&fc=49&sn=32&indret=a825387a8f2845dfb185ed274e9973d5
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cílová skupina vyjádřena ve strategických dokumentech, od business plánu28 po 

reklamní brief29. Nicméně žádný z těchto dokumentů není dokumentem právním, 

neexistuje žádná povinnost je vytvářet a „drobnější“ obchodníci tak jistě ani 

nebudou činit.  Navíc se výsledná cílová skupina může poměrně lišit od cílové 

skupiny původně zamýšlené. Proto může být pro soud obtížné tuto cílovou skupinu 

určit, také s ohledem na skutečnost, že i přes veškerou erudovanost nebývají soudci 

zároveň marketingovými odborníky. Nicméně z povahy dobře provedené obchodní 

praktiky může být tato cílová skupina pro soud jasně patrná, zejména pokud se 

jedná o velmi specifické produkty, jejichž spotřebitelé budou snadno odlišitelní. 

Jsem toho názoru, že čím více bude produkt běžný, tím více se průměrný člen 

skupiny bude přibližovat průměrnému spotřebiteli a tím bude pro orgán aplikující 

právo obtížnější tento standard určit. 

Směrnice také rozlišuje mezi průměrným členem skupiny ve vztahu k danému 

produktu a průměrným členem skupiny zvlášť zranitelných spotřebitelů. Jejich 

zranitelnost je dána duševní či fyzickou slabostí, věkem nebo důvěřivostí. 

Neméně zajímavou otázkou, která se váže k postavení spotřebitele ve směrnici 

2005/29/ES je, zdali pod pojem obchodní praktika můžeme podřadit aktivity 

obchodníka zacílené pouze na jednoho konkrétního spotřebitele, tedy na nejmenší 

možnou cílovou skupinu. K této otázce se vyjádřil generální advokát Niels Wahl ve 

věci UPC Magyarország kft proti Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság následovně: 

„Sdělení nepravdivé informace jednomu spotřebiteli nemůže být v rozsahu, v němž 

představuje ojedinělou událost, považováno za ‚obchodní praktiku‘ ve smyslu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 

o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně 

směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 

98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 2006/2004.“30 

                                                           
28 Business plán je základní dokument, který podnikatel (v obecném slova smyslu) vytváří před 

začátkem vlastní činnosti. Jeho součástí jsou: popis produktu, financování, časový plán včetně 

bodu zvratu, představení zakladatelů a především vymezení cílové skupiny. 

 
29 Reklamní brief je v podstatě zadáním reklamy obchodníka, které je určeno zpracovateli. 

Definice cílové skupiny je jeho nepostradatelnou součástí. 

 
30 stanovisko generálního advokáta Nielse Wahla přednesené dne 23. října 2014, ve věci C-388/13, 

UPC Magyarország kft proti Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
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Zdůvodnění toho, proč nelze považovat za obchodní praktiku jednání vůči 

jednotlivému spotřebiteli nalezl generální advokát v samotné definici pojmu 

obchodní praktika. Aby se jednalo o obchodní praktiku, musí být taková aktivita 

namířena proti nespecifikovanému okruhu adresátů. Dále je pro tento pojem 

charakteristické opakování („chování se opakuje ve vztahu k více než jednomu 

spotřebiteli“31), tedy jednorázové sdělení nepravdivé informace jednomu 

konkrétním spotřebiteli tak, jak tomu bylo v případě UPC Magyarország kft proti 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, nelze považovat za obchodní praktiku.  

Na tomto místě lze s názorem generálního advokáta polemizovat. Je sice 

pravda, že směrnice nemůže být aplikována na soukromoprávní vztahy mezi 

jednotlivými spotřebiteli a obchodníky, které byly založeny smlouvou, nicméně 

vztahy mezi konkrétním spotřebitelem a konkrétním obchodníkem nemají povahu 

pouze smluvní. Navíc co se týče rozvoje marketingových postupů a metod, velkým 

trendem je co možná nejvíce individualizovaný přístup ke spotřebitelům.32 Lze 

očekávat další posun v těchto inovacích, který povede k velmi konkrétně zacíleným 

obchodním praktikám. Tento výklad působnosti směrnice by byl tedy značně 

nepředvídavý.  

Ani Soudní dvůr33 se neztotožnil s právním názorem generálního advokáta, co 

se týče nutnosti opakování k tomu, aby určitá obchodníkova aktivita mohla být 

kvalifikována jako obchodní praktika. Směrnice 2005/29/ES nestanovuje žádný 

požadavek pro frekvenci či počet dotčených spotřebitelů. Důsledky požadavku 

opakování či dotčení více osob by potom vedly k závažným procesněprávním 

důsledkům pro spotřebitele, který by musel dokazovat opakování a poškozování 

jiných spotřebitelů, což by bylo jistě nesmírně náročné. 

 

 

                                                           
31 stanovisko generálního advokáta Nielse Wahla přednesené dne 23. října 2014,Věc C-388/13, 

UPC Magyarország kft proti Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

 
32 To souvisí např. se zpracováváním tzv. „Big Data“, kdy se zaznamenává chování každého 

jednotlivého zákazníka, poté se analyzují a následně se dají vyvodit předpovědi pro budoucí 

chování spotřebitele, čemuž se následně uzpůsobí obchodní komunikace a jiné obchodní praktiky. 

 
33 rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 4. 2015 ve věci  C-388/13, UPC Magyarország kft proti 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
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3.4   Status obchodníka podle směrnice 2005/29/ES 
 

Obchodník je v čl. 2 směrnice 2005/29/ES definován jako „fyzická nebo 

právnická osoba, jež v obchodních praktikách spadajících do oblasti působnosti 

této směrnice jedná za účelem, který lze považovat za provozování jejího obchodu, 

živnosti nebo řemesla anebo výkonu jejího svobodného povolání, a kdokoli, kdo 

jedná jménem obchodníka nebo v jeho zastoupení.“ Obchodní praktiky musí mít, 

per definitionem, obchodní povahu, což znamená, že takové praktiky musí vycházet 

ze strany obchodníka a musí přímo souviset s propagací, prodejem nebo dodáním 

produktu spotřebiteli. Postavení obchodníka není dáno pouze jeho statusem, ale i 

vztahem vůči spotřebiteli, což zkonstatoval také Soudní dvůr EU. „Smysl a rozsah 

pojmu obchodník pro účely této směrnice je nutné stanovit ve vztahu 

k souvisejícímu, ale opozitnímu pojmu „spotřebitel“.“34 Je tedy lhostejné, zda je 

obchodník soukromoprávní nebo veřejnoprávní subjekt či soukromoprávní subjekt 

plnící úkoly ve veřejném zájmu. 

Zajímavá situace může nastat, podílí-li se na obchodní praktice více 

obchodníků. Pokud by se na obchodní praktice podíleli stejným způsobem a 

v zásadě i stejnou měrou, je neoddiskutovatelné, že by směrnice měla být 

uplatňována vůči všem. Ovšem je možné si představit bezpočet situací, kdy se 

obchodníci budou fakticky podílet na obchodní praktice nestejnou měrou a 

nestejným způsobem. Velice podobnou situaci řešil Soudní dvůr i v případě 

Stuttgarter Wochenblatt v. RLvS.35 V tomto případě se jednalo o situaci, kdy 

společnost RLvS vydávající inzertní noviny GOOD NEWS uveřejnila dva články, 

za které obdržela od sponzorů finanční odměnu, aniž by označila tyto články jako 

inzerci. Soudní dvůr řešil zásadní otázku, zda zveřejnění redakčního obsahu 

vydavatelem tisku skutečně spadá do rozsahu působnosti směrnice 2005/29/ES. 

Soudní dvůr dospěl k závěru, že nikoliv, jelikož není možné prokázat přímou 

souvislost zveřejnění těchto článků s vlastní obchodní strategií obchodníka-

vydavatele, která by přímo směřovala k propagaci nebo podpoře odbytu jeho zboží 

a služeb a jejímž cílem by tedy bylo v konkrétním případě zvýšit odbyt novin. Se 

                                                           
34 rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 10. 2013 ve věci C-59/12, BKK Mobil Oil Körperschaft des 

öffentlichen Rechts proti Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV 

 
35 rozsudek Soudního dvora ze dne 17. 10. 2013 ve věci  C-391/12, RLvS Verlkasgesellschaft 

mbH proti Stuttgarter Wochenblatt GmbH 
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závěrem Soudního dvora ohledně toho, že by předmětné jednání nemělo spadat do 

působnosti směrnice 2005/29/ES se dá souhlasit, ovšem důvody, které Soudní dvůr 

k těmto závěrům vedly, se mi nezdají přesvědčivé. Podle mého názoru soud 

nesprávně pochopil samotnou obchodní strategii inzertních novin. Inzertní noviny 

negenerují profit v závislosti na prodaných výtiscích (ostatně také GOOD NEWS 

byly rozdávány čtenářům zadarmo), ale dosahují zisku právě za uveřejňování 

inzerce. Jejich obchodní strategie tímto nespadá do sektoru B2C, ale čistě sektoru 

B2B, na nějž se působnost směrnice 2005/29/ES nevztahuje. 

Tedy pro správnou odpověď na otázku, zda se působnost vztahuje na každého 

obchodníka vstupujícího do obchodní praktiky, je nutné nejprve zkoumat povahu 

obchodní strategie každého z nich, tedy jestli se vůbec dopouští obchodní praktiky 

vůči spotřebiteli. Až poté je možné hledat přímou souvislost s propagací nebo 

podporou odbytu jejich zboží či služeb. 

 

3.5   Konstrukce právní úpravy nekalých obchodních praktik ve 

směrnici 2005/29/ES 
 

Pro posuzování toho, zda má obchodní praktika charakter nekalosti, zavádí 

směrnice 2005/29/ES trojfázový test. Ustanovení čl. 5 směrnice obsahuje tzv. 

generální klauzuli, v níž je obsažen obecný zákaz nekalých obchodních praktik. 

Jako zvláštní kategorie nekalých obchodních praktik jsou potom upraveny klamavé 

a agresivní obchodní praktiky. („Obchodní praktiky jsou nekalé zejména tehdy, 

jsou-li a) klamavé ve smyslu článků 6 a 7 nebo b) agresivní ve smyslu článků 8 a 

9.“36) Tyto dvě kategorie byly takto specificky upraveny jako nejzávažnější a 

nejtypičtější druhy nekalých obchodních praktik. Třetí úrovní je potom tzv. černá 

listina obchodních praktik, které jsou vždy, za jakýchkoliv okolností, považovány 

za nekalé. Tento seznam může být měněn pouze cestou úplné revize směrnice. 

Konstrukce této právní úpravy v sobě zahrnuje jak pozitiva, tak negativa. 

Formulace zákazu nekalých obchodních praktik se může jevit, i přes rozsáhlou část 

směrnice 2005/29/ES věnovanou definicím, značně vágní a neurčitá. Ovšem na 

druhou stranu je možné podotknout, že právní normy musí být dostatečně obecné 

v tom smyslu, aby mohly regulovat i v okamžiku vzniku normy neexistující situace, 

                                                           
36 ustanovení čl. 5 odst. 4 směrnice 2005/29/ES 
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které v budoucnu mohou nastat. Myslím, že v oblasti obchodních praktik se dá 

očekávat značný vývoj a regulace formou příliš kazuistických norem by byla příliš 

nevýhodná. 

Více detailní je potom úprava klamavých a agresivních obchodních praktik jako 

nejdůležitějších typů obchodních praktik. 

Zcela konkrétní je potom tzv. černá listina nekalých obchodních praktik, která 

obsahuje 31 typově přesně vymezených jednání, která jsou považována za nekalá 

vždy. Proti vhodnosti takového výčtu lze namítat, že se nepřihlíží k dalším 

okolnostem ani k požadavkům generální klauzule pro určení nekalosti a tato jednání 

jsou označena za nekalé obchodní praktiky. To platí i v případě, kdy můžeme 

hovořit o jednáních bagatelních.37 Sama směrnice 2005/29/ES připouští, že dopad 

na spotřebitele může být v určitých případech zanedbatelný a zásada 

proporcionality, na které je postavena, má v tomto bodě evidentní limity.38 Na 

druhou stranu, „tato listina představuje cenné vodítko pro soudy a správní úřady 

při aplikaci směrnice 2005/29/ES a národních právních předpisů implementujících 

uvedenou směrnici, což bude jistě napomáhat procesu harmonizace na evropské 

úrovni.“39 Černá listina jakožto konkrétní výčet tedy tvoří jakousi protiváhu proti 

obecné generální klauzuli. Je zde zjevná snaha o spojení hodnot právní jistoty 

s funkčností právního předpisu pro futuro. 

Text směrnice 2005/29/ES je koncipován od obecného ke konkrétnímu. Co se 

týče aplikace směrnice 2005/29/ES a vztahu jednotlivých úrovní testu, Soudní dvůr 

se vyjádřil takto: „S ohledem na všechny předcházející úvahy je třeba na položenou 

otázku odpovědět tak, že v případě, kdy obchodní praktika splňuje všechna kritéria 

uvedená v čl. 6 odst. 1 této směrnice k tomu, aby byla kvalifikována jako klamavá 

praktika vůči spotřebiteli, není na místě ověřovat, zda je taková praktika rovněž 

v rozporu s požadavky náležité profesionální péče ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. a) 

téže směrnice.“40 Je logické, že by orgán aplikující právo při posuzování nekalosti 

obchodní praktiky měl postupovat od konkrétního k obecnému. Je namístě nejprve 

                                                           
37 tento argument byl použit v ČECH, Petr. Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých 

obchodních praktik. Právní zpravodaj. 2008, 9(3): 1. ISSN 12128694. 

 
38 bod 6 odůvodnění směrnice 2005/29/ES 

 
39 COLLINS, Hugh. The Unfair Commercial Practices Directive. European Review of Contract 

Law [online]. 2005, vol. 1, issue 4 [cit. 2015-05-25]. DOI: 10.1515/ercl.2005.1.4.417 

 
40 rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 9. 2013 ve věci C-435/11, CHS Tour Services GmbH 

v Team4 Travel 
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zjistit, zdali jednání nelze podřadit pod některý z 31 bodů černé listiny, přičemž 

pokud dojde k závěru, že ano, nemusí ověřovat, zda předmětné jednání navíc 

naplňuje znaky agresivních či klamavých obchodních praktik (ve smyslu čl. 6 až 9 

směrnice 2005/29/ES) nebo znaky uvedené v generální klauzuli, jelikož se takové 

jednání považuje za nekalou praktiku bez dalšího. Pokud dospěje k závěru, že 

jednání nenaplňuje svou podstatou žádný bod z černé listiny, je třeba ověřit, zda se 

nejedná o klamavou či agresivní obchodní praktiku ve smyslu čl. 6 až 9 směrnice 

2005/29/ES. Když dospěje k závěru, že se jedná o klamavou nebo agresivní 

obchodní praktiku ve smyslu ustanovení čl. 6 až 9 směrnice 2005/29/ES, dále ji 

nemusí podrobovat zkoumání z hlediska generální klauzule. Nicméně pokud nelze 

jednání podřadit pod klamavé či agresivní obchodní praktiky, pak je nutné jednání 

posuzovat podle kritérií obsažených v generální klauzuli.  

 

 

3.5.1   Generální klauzule 
 

Generální klauzule (čl. 5 směrnice 2005/29/ES) obsahuje všeobecný zákaz 

nekalých obchodních praktik. „Obchodní praktika je nekalá, pokud a) je v rozporu 

s požadavky náležité profesionální péče a b) podstatně narušuje nebo je schopna 

narušit ekonomické chování průměrného spotřebitele, který je jejímu působení 

vystaven nebo kterému je určena nebo průměrného člena skupiny, pokud se 

obchodní praktika zaměřuje na určitou skupinu spotřebitelů, ve vztahu k danému 

produktu.“ Nekalost obchodní praktiky je definována 1) jejím nesouladem 

s požadavkem náležité profesionální péče a 2) narušením (alespoň potencionálním) 

ekonomického chování průměrného spotřebitele (nebo průměrného člena skupiny). 

Generální klauzule obsahuje spoustu klíčových konceptů, z nichž již některé 

byly popsány v částech zabývajících se pojmem obchodní praktika a působností 

směrnice 2005/29/ES (koncepty průměrného spotřebitele, průměrného člena 

skupiny, kategorie zvláště citlivých spotřebitelů). Jedním z kritérií, podle kterého 

se posuzuje nekalost obchodní praktiky, je nesoulad s požadavkem náležité 

profesionální péče41. Ze znění článku 2 písm. h vyplývá, že pod pojmem náležitá 

                                                           
41 Pojem „náležitá profesionální péče“ vychází z obdobných konceptů „good business conduct“ a 

„due diligence“, které byly zásadními inspiračními zdroji pro Komisi. 
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profesionální péče se rozumí „úroveň zvláštních dovedností a péče, kterou lze od 

obchodníka ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která odpovídá poctivým 

obchodním praktikám anebo obecným zásadám dobré víry v oblasti obchodníkovy 

činnosti.“  Tímto je stanoven standard, který vyžaduje od obchodníka jisté 

vlastnosti (musí mít zvláštní dovednosti) a zároveň i jeho aktivitu (péče). Navíc 

musí být obchodník předvídavý a uvědomovat si, co se od něj rozumně očekává. 

Na náležitost profesionální péče je nahlíženo optikou poctivých obchodních praktik 

či zásad dobré víry v oblasti obchodníkovy činnosti, což může vyvolat kritiku. Jsou 

to obchodníci, kteří určují tento standard, a ne spotřebitelé.42 Spotřebitelé jsou také 

těmi, komu má primárně svědčit úprava nekalých obchodních praktik, a proto není 

namístě, aby standardy posuzování nekalosti určovali obchodníci. Je jisté, že tento 

termín vyvolává spoustu otázek, a to nejen ohledně jeho výkladu, ale také v případě 

aplikace in concreto.  

Druhým kritériem pro posouzení nekalosti obchodní praktiky je její 

schopnost narušení ekonomického chování průměrného spotřebitele (nebo 

průměrného člena skupiny). Narušení ekonomického chování je použití obchodní 

praktiky, která významně zhoršuje schopnost spotřebitele učinit informované 

rozhodnutí, což vede k tomu, že učiní obchodní rozhodnutí o obchodní transakci, 

které by jinak neučinil. Je to zásah do autonomie spotřebitele, který ovšem nemusí 

mít nutně efekt ve vnějším světě pro to, aby obchodní praktika byla označena za 

nekalou. Opět se jedná o kritérium dost vágní a neurčité, jehož posouzení bude čistě 

v rukách orgánu aplikujícího právo. 

 

 

3.5.2   Klamavé obchodní praktiky 
 

Klamavé obchodní praktiky se může obchodník dopustit aktivně (klamavé 

jednání) či pasivně (klamavé opomenutí). 

Ustanovení čl. 6 směrnice potom rozlišuje dva typy klamavého jednání. Za 

prvé se jedná o obchodní praktiku obsahující nepravdivé informace. Druhým typem 

je obchodní praktika, která obsahuje sice informace věcně správné, ale přesto uvádí 

průměrného spotřebitele v omyl (nebo je toho alespoň schopna) a činí tak 

                                                           
42 GERAINT HOWELLS, Hans-W. European Fair Trading Law the Unfair Commercial Practices 

Directive. Farnham: Ashgate Pub, 2008. ISBN 978-075-4688-259., kapitola IV. 
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jakýmkoliv způsobem včetně celkového předvedení. Přitom se nejedná o jakýkoliv 

omyl průměrného spotřebitele, ale pouze ve vztahu k jednomu či více bodů z 

taxativního výčtu. Jak nepravdivé, tak i „pravdivé“ 43klamavé jednání musí 

splňovat další kritérium: vede nebo může vést k rozhodnutí spotřebitele o obchodní 

transakci, které by jinak neučinil.  

Podstatou klamavého opomenutí, vyjádřenou v čl. 7 směrnice 2005/29/ES je 

neuvedení závažných informací, které v dané souvislosti průměrný spotřebitel 

potřebuje pro rozhodnutí o obchodní transakci, čímž způsobí nebo může způsobit, 

že průměrný spotřebitel učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak 

neučinil. Přitom je nutné přihlédnout k věcným souvislostem a ke všem rysům 

obchodní praktiky, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku. Za takové 

opomenutí je považováno i zatajení informací či nesrozumitelnost, 

nejednoznačnost či nejasnost poskytnutých informací, stejně tak jako poskytnutí 

informací v nevhodný čas vzhledem k okolnostem. Za klamavé opomenutí je 

považováno také neuvedení obchodního záměru obchodní praktiky. V případě 

výzvy ke koupi (jedná se o kvalifikovanou obchodní komunikaci, uvádějící 

základní znaky produktu včetně jeho ceny vhodným způsobem a umožňující tím 

jeho koupi) se považují za podstatné informace uvedené v čl. 4 odst. 7 směrnice 

2005/29/ES. 

Ačkoliv směrnice odlišuje klamavá jednání od klamavých opomenutí, je nutné 

poznamenat, že mezi těmito dvěma typy neexistuje nikterak striktní distinkce. Jistě 

si můžeme představit obchodní praktiku, která uvádí věcně správné informace, ale 

uvádí průměrného spotřebitele v omyl právě tím, že jsou tyto informace 

insuficientní, jelikož jsou opomenuty ostatní relevantní informace.44 

Toto nejasné rozdělení se projevuje v případě televizní reklamy na vodku 

AMUNDSEN, ve které se nad sklenkou průzračného alkoholického nápoje baví 

                                                           
43 Možnost klamání spotřebitele věcně správnými informacemi se může apriorně zdát jako 

poněkud bizarní, nicméně má v právní úpravě klamavého jednání své opodstatnění.  Můžeme ho 

ilustrovat na následujícím příkladu. Pan K., pekař, tvrdí na obalech svých výrobků, že jeho chléb 

neobsahuje E133 (brilantní modř FCF, potravinářské barvivo, dle výzkumů má patrně 

karcinogenní účinky), přičemž toto tvrzení pokrývá téměř celý obal výrobku. Tvrzení pana K. je 

pravdivé, ovšem faktem je také to, že žádný chléb na trhu neobsahuje tuto látku. Prohlášení pana 

K. může uvést průměrného spotřebitele v omyl tím, že předpokládá, že chléb ostatních obchodníků 

takové látky obsahuje, což ho vede k tomu, aby chléb nakupoval zásadně jen u pana K. 
44 Pan K. se nedopustil pouze klamavého jednání, ale také opomněl uvést informaci, že „toto 

pečivo, stejně jako obdobné produkty ostatních výrobců, neobsahuje látku E133“. Obchodní 

praktika pana K. má tedy jak aspekt jednání, tak opomenutí. 
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norsky dva skandinávsky vyhlížející přátelé. Ovšem vodka AMUNDSEN je 

vyrobená společností Stock Plzeň- Božkov s.r.o., tedy se rozhodně nejedná o 

produkt skandinávské provenience. Tato praktika může klamat tím, že 

v průměrném spotřebiteli vytváří představu, že se skutečně jedná o produkt 

vyrobený ve Skandinávii. Na druhou stranu, tato vodka je vyráběna skandinávským 

způsobem a reklama pouze neupozorňuje na fakt, že je vyrobena v České republice. 

Za předpokladu splnění ostatních požadavků směrnice 2005/29/ES by stále nebylo 

jasné, jestli obchodní praktiku posuzovat jako klamavé jednání nebo klamavé 

opomenutí. 

Důležitým hlediskem, na jehož základě se posuzuje klamavost obchodní 

praktiky, je rozhodnutí o obchodní transakci. Směrnice 2005/29/ES v čl. 2 tento 

pojem definuje jako „rozhodnutí spotřebitele o tom, zda, a za jakých podmínek 

produkt koupí, zaplatí za něj najednou nebo částečně, ponechá si jej nebo se jej 

zbaví anebo ve vztahu k němu uplatní právo vyplývající ze smlouvy, ať se již 

spotřebitel rozhodne jednat nebo se zdržet jednání.“ Je patrné, že tento pojem 

pokrývá široký okruh rozhodnutí spotřebitele, což ještě více akcentoval Soudní 

dvůr45, když konstatoval, že se nejedná pouze o rozhodnutí spotřebitele, zda 

produkt zakoupí nebo nezakoupí, ale mimo jiné se jedná například i o rozhodnutí 

navštívit obchod. Co vše se rozumí pod pojmem rozhodnutí o obchodní transakci, 

bude jistě i v budoucnu velmi často pokládaná otázka. Pokud tedy Soudní dvůr 

svým extenzivním výkladem připouští, že rozhodnutí navštívit kamennou prodejnu 

je rozhodnutím o obchodní transakci, bude i návštěva internetových stránek 

obchodníka, které obsahuje i e-shop také takovým rozhodnutím, protože jak 

kamenný obchod, tak internetový obchod, plní stejnou funkci prodejního místa? 

V případě, že si začneme pokládat otázky tohoto typu, jeví se pojem rozhodnutí o 

obchodní transakci jako zcela bezbřehý. 

 

 

 

 

                                                           
45 rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 12. 2013 ve věci C-281/12, Trento Sviluppo a Centrale 

Adriatica 
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3.5.3   Agresivní obchodní praktiky 
 

Druhou nejvýznamnější kategorií obchodních praktik jsou agresivní obchodní 

praktiky. Zavedení tohoto institutu představovalo pro mnoho členských států 

zásadní průlom, jelikož možnosti obrany spotřebitele byly proti nim podle 

dosavadních vnitrostátních ustanovení omezené a tím i postih obchodníků 

nedostatečný. „Jako příklad lze uvést Velkou Británii, kde se efektivní postih často 

vyhnul neseriózním podomním prodejcům, kteří odmítali opustit obydlí spotřebitele 

do té doby, než podepíše smlouvu. Takové chování samo o sobě by podle britského 

práva mohlo založit trestněprávní odpovědnost obchodníka a smlouva mohla být 

prohlášena za neplatnou, nicméně spotřebitelé se mohli důvodně obávat další 

opresivní návštěvy obchodníka a raději nenahlásili toto chování. Tím pádem zůstal 

obchodník nepotrestán.46 Díky směrnici je nyní postaveno na jisto, že taková 

obchodní praktika je sama o sobě protiprávní, čímž bude i v členských státech 

usnadněn její postih. 

Agresivní obchodní praktika výrazně zhoršuje, nebo alespoň může výrazně 

zhoršit svobodnou volbu nebo chování průměrného spotřebitele ve vztahu 

k produktu, čímž způsobí, nebo alespoň může způsobit, alternaci spotřebitelova 

rozhodnutí o obchodní transakci. Toto zhoršení svobodné volby (alespoň 

potencionální) je způsobeno obtěžováním, donucováním včetně použití fyzické síly 

nebo nepatřičným ovlivňováním. Pro určení, zdali obchodní praktika používá 

těchto metod, je nutné brát v potaz například takové faktory jako čas, místo a dobu 

trvání obchodní praktik; jazyk, který obchodní praktika využívá; výhrůžky právně 

nepřípustným jednáním nebo vědomé využití neštěstí spotřebitele (vyčerpávající 

výčet je obsažen v čl. 9 směrnice 2005/29/ES). Jako takovou je obchodní praktiku 

třeba hodnotit v jejích věcných souvislostech a s přihlédnutím k jejím rysům. 

Jak již bylo řečeno výše, samotné využití nevybíravých metod při vedení 

obchodní praktiky nezakládá její agresivitu. Důležitý je samotný výsledný efekt, 

což je alespoň potencionální změna spotřebitelova rozhodnutí o obchodní transakci. 

Někteří autoři47 jsou proto toho názoru, že například tištěná reklama zasílaná do 

                                                           
46 COLLINS, Hugh. Harmonisation by Example: European Laws against Unfair Commercial 

Practices. Modern Law Review [online]. 2010, 73(1): 89-118 [cit. 2015-06-20]. DOI: 

10.1111/j.1468-2230.2009.00785.x 

 
47 COLLINS, Hugh. The Unfair Commercial Practices Directive. European Review of Contract 

Law [online]. 2005, 1(4) [cit. 2015-06-20]. DOI: 10.1515/ercl.2005.1.4.417. 
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poštovní schránky spotřebitele ve velkém objemu nemůže být agresivní obchodní 

praktikou, i když bude pro spotřebitele značně obtěžující.48 S tímto závěrem se dá 

souhlasit, protože tato obchodní komunikace má s největší pravděpodobností 

opačný efekt, spotřebitele spíše rozčiluje, než aby jí věnoval patřičnou pozornost, 

čímž je možnost ovlivnění jeho rozhodnutí o obchodní transakci mizivá. 

 

 

3.6   Vynucování povinností plynoucích z ustanovení směrnice 

2005/29/ES 

 

Směrnice 2005/29/ES zavádí širokospektrální ochranu spotřebitele před 

nekalými obchodními praktikami. Aby tato ochrana byla účinná, vyžaduje se od 

členských států zavedení efektivního systému postihu nekalých obchodních 

praktik. 

 „Je nutné najít lokální odezvu na příslušné nekalé praktiky, které jsou 

definovány nadnárodním právem.“49 Jinými slovy, směrnice 2005/29/ES zavádí 

společný standard ochrany spotřebitele, co se nekalých praktik týče, ovšem způsob 

vynucování povinností a případné sankcionování jejich nesplnění je ponechán 

v pravomoci členských států. Pro implementaci směrnice 2005/29/ES je třeba 

účinných a vhodných vnitrostátních prostředků pro boj proti nekalým praktikám, 

čímž bude poskytnuta spotřebiteli odpovídající ochrana. Je lhostejné, zda se bude 

jednat o ochranu soudní nebo o ochranu poskytovanou správním orgánem, případně 

o kombinaci obou typů. Soudy či správní orgány musí mít dostatek pravomocí, 

mezi něž patří i pravomoc k zastavení či zákazu obchodní praktiky, případně 

k zahájení příslušného řízení směřující k jejímu zastavení či zákazu. Co se týče 

předběžných povolení obchodních praktik, může členský stát takový systém zavést. 

Nicméně fakt, že daná obchodní praktika nebyla předmětem předchozího povolení, 

ač jím podle vnitrostátního práva být měla, nezakládá ipso facto její nekalost. 

Vnitrostátní soud nemá právo takovou praktiku zastavit z důvodu její nekalosti, aniž 

                                                           
 
48 Černá listina sice obsahuje bod 26, ve kterém jako agresivní obchodní praktiku uvádí vytrvalé a 

nevyžádané nabídky, ovšem učiněné prostřednictvím telefonu, faxu, emailu nebo jiných 

prostředků přenosu na dálku, do tohoto výčtu však tištěná reklama nespadá. 
49 WILHELMSSON, Thomas. Harmonizing Unfair Commercial Practices Law:The Cultural and 

Social Dimensions. Osgoode Hall Law Journal. 2006, (3). 
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by ji sám posoudil na základě kritérií uvedených v čl. 5 až 9 směrnice 2005/29/ES 

či se pokusil provést subsumpci pod některý z bodů černé listiny.50 

V případě, že byla jako důsledek nekalé obchodní praktiky uzavřena 

smlouva, směrnice nezavazuje členské státy k tomu, aby byla tato smlouva stižena 

podle vnitrostátního práva neplatností. Na druhou stranu nic nebrání tomu, aby tato 

smlouva podle vnitrostátního práva neplatností stižena byla, ovšem za předpokladu, 

že bude dodrženo unijní právo.51 

Je tedy na členských státech, aby přijaly vůči obchodníkům provozujícím 

nekalé obchodní praktiky sankce, ovšem za předpokladu, že tyto sankce budou 

účinné, přiměřené a zároveň i odrazující. 

Směrnice 2005/29/ES neopomíjí ani roli kodexů chování. Podle nich může 

být také prováděna kontrola nekalých obchodních praktik držiteli kodexu, ovšem 

za předpokladu zachování soudních či správních řízení o obchodních praktikách. Je 

nutné podotknout, že kodex chování není žádný právní předpis. Je to forma 

samoregulace mezi obchodníky, kdy dobrovolně přistupují k tomuto kodexu a ze 

své vůle se zavazují k jeho dodržování. V ČR plní roli takového kodexu chování 

například Kodex reklamy52, který je vydáván Radou pro reklamu. Obchodníci 

k němu přistupují z vlastní iniciativy a takto také na sebe berou povinnosti Radou 

pro reklamu stanovené. Rada pro reklamu dohlíží nad reklamou a vydává 

doporučení, nicméně je spíše zaměřena na etickou přiměřenost reklamy a její 

akceptovatelnost z hlediska vkusu než na plošnou ochranu spotřebitelů před 

nežádoucími obchodními praktikami.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 rozsudek Soudního dvora ze dne 17. 1. 2013 ve věci C-206/11, Georg Köck v. Schutzverband 

gegen unlauteren Wettbewerb 

 
51 rozsudek Soudního dvora ze dne 15. 3. 2012 ve věci C-453/10, Jana Pereničová a Vladislav 

Perenič v. S. O. S. financ, spol. s r. o.  

 
52 RADA PRO REKLAMU. Kodex reklamy [online]. 2013 [cit. 2015-05-8]. 
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4. Úprava nekalých obchodních praktik v českém 

právním řádu 
 

S ohledem na jeden ze stěžejních cílů směrnice 2005/29/ES spadá úprava 

nekalých obchodních praktik do tzv. spotřebitelského práva či přesněji řečeno práva 

ochrany spotřebitele. Některé instituty spotřebitelského práva jsou upraveny 

metodou soukromoprávní regulace53, jiné naopak spadají do veřejného práva. 

V případě úpravy nekalých obchodních praktik zvolil zákonodárce veřejnoprávní 

metodu regulace, snad veden převážně kogentním charakterem právních norem 

obsažených ve směrnici 2005/29/ES. Proto byla směrnice transponována do zákona 

č. 624/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

 

4.1  Úprava nekalých obchodních praktik v ČR před 

implementací směrnice2005/29/ES 
 

Před implementací směrnice 2005/29/ES nebyla problematika nekalých 

obchodních praktik upravena v právním řádu nikterak uceleně.54 Přesto bychom 

mohli nalézt alespoň fragmentární úpravu některých právních institutů, které 

zavedla směrnice 2005/29/ES, úpravu právních institutů podobných nebo alespoň 

právní normy sledující totožné cíle jako výše zmíněná směrnice. 

Jako příklad lze uvést §8 zákona o ochraně spotřebitele, ve znění před 

transpozicí směrnice, který obsahoval zákaz klamání spotřebitele. Klamání 

spotřebitele spočívalo v „uvádění nepravdivých, nedoložených, neúplných, 

nepřesných, nejasných, dvojsmyslných nebo přehnaných údajů či zamlčování údajů 

o skutečných vlastnostech výrobků či služeb na úrovni národních podmínek.“ 

Jednání, které je nyní možné označit jako nekalou obchodní praktiku, mohlo být 

také kvalifikováno jako nekalá soutěž podle tehdejšího zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Zejména se mohlo jednat o 

klamavou reklamu (§ 45 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) nebo o 

                                                           
53 Nejvýznamnější soukromoprávní úpravu potom nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v ustanovení o závazcích ze smluv 

uzavíraných se spotřebitelem, upravených v  § 1810 až § 1867. 
54 vyplývá z důvodové zprávy k zákonu č. 36/2008 Sb., kterým byla do tuzemského právního řádu 

implementována směrnice 2005/29/ES 
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klamavé označování zboží a služeb (§ 46 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku). Nekalá soutěž byla koncipována v tomto zákoně jako jakékoliv jednání 

v hospodářské soutěži nebo hospodářském styku, které je jednak v rozporu 

s dobrými mravy hospodářské soutěže a je také způsobilé přivodit újmu jiným 

soutěžitelům, ale i spotřebitelům (§44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku). Nicméně ze systematického zařazení vyplývá, že cílem těchto 

ustanovení je primárně chránit hospodářskou soutěž (i když jak bylo zkonstatováno 

výše, hranice mezi ochranou spotřebitele a ochranou hospodářské soutěže a 

ostatních soutěžitelů leckdy nebývá ostrá). Navíc se také jedná o soukromoprávní 

normy, jejichž porušení vyvolá soukromoprávní odpovědnost. 

Co se týče agresivních obchodních praktik, implementace směrnice přinesla do 

tuzemského právního řádu zásadní novum, jelikož ty nebyly v dosavadních 

právních předpisech upraveny. 

Směrnice 2005/29/ES byla transponována do několika ustanovení zákona o 

ochraně spotřebitele, čímž se zákonodárce snažil o ucelenou úpravu nekalých 

obchodních praktik. Zároveň pro implementaci směrnice musely být pozměněny a 

doplněny i další zákony. Stalo se tak zákonem č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 36/2008 Sb.“). 

  

 

4.2  Právní úprava nekalých obchodních praktik podle zákona o 

ochraně spotřebitele 
 

Stěžejní právní úpravu nekalých obchodních praktik obsahuje zákon o ochraně 

spotřebitele, který v zásadě kopíruje systematiku úpravy nekalých obchodních 

praktik směrnice 2005/29/ES. Obsahuje také přílohy č. 1 a 2, které dohromady tvoří 

tzv. černou listinu obchodních praktik vždy nekalých. Účel splnění povinností 

uložených ČR k řádnému zajištění vhodných a účinných prostředků pro boj 

s nekalými obchodními praktikami sledují ustanovení upravující správní dozor 

(působnost a pravomoci dozorových orgánů) na úseku nekalých praktik (§ 23 a 
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§23a). K tomuto účelu slouží také ustanovení o správních deliktech a sankcích za 

ně (§24 a §24b).  

 

4.2.1   Komparace úpravy nekalých obchodních praktik v zákoně o 

ochraně spotřebitele se směrnicí 2005/29/ES 
 

Při transpozici směrnice se český zákonodárce poměrně často odchýlil od znění 

směrnice. Pokud bychom kvalitativně porovnali znění obou právních předpisů, 

musíme zkonstatovat, že se vyznačují značnými rozdíly. Tyto odchylky se dají 

rozdělit do několika kategorií.  

V první řadě český zákonodárce často nedodržel terminologii zavedenou 

směrnicí 2005/29/ES. Například místo pojmu „náležitá profesionální péče“ používá 

pojem „odborná péče“, což jsou podle legálních definic obou pojmů synonyma. 

Komplikovanější situace nastává v okamžiku, kdy zákonodárce nahrazuje pojem 

„produkt“ pojmy „výrobek“ a „služba“. Pojem „produkt“ totiž zahrnuje nejen zboží 

či služby, ale také práva a závazky. Přestože se v tomto případě jedná o řešení 

„nevhodné, je výkladem odstranitelné.“55 

Ačkoliv můžeme mít oprávněné výhrady k právní terminologii zákona o 

ochraně spotřebitele, druhý, zásadnější problém shledávám v tom, že zákonodárce 

jisté koncepty obsažené ve směrnici 2005/29/ES pominul. Jedná se o koncept 

průměrného spotřebitele, jenž je podle směrnice 2005/29/ES naprosto klíčovým a 

zásadním kritériem jak pro určování nekalosti obchodní praktiky dle generální 

klauzule, tak pro určení klamavosti či agresivity obchodní praktiky podle čl. 6 až 9. 

Zákon o ochraně spotřebitele hovoří pouze o spotřebiteli, čímž odkazuje na 

jakéhokoliv spotřebitele, tedy určitého člověka, nikoliv na právní standard (jenž je, 

jak bylo zkonstatováno výše, pouze myšlenkovým konstruktem). „Tím se tuzemská 

úprava vzdálila standardu požadovanému směrnicí, především ale v sobě zahrnula 

prvek právní nejistoty. Namísto modelového průměrného spotřebitele zákon jako by 

stavěl na vnímání každého jednotlivého spotřebitele.“56 Při plánování obchodní 

                                                           
55 ČECH, Petr. Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik. Právní 

zpravodaj. 2008, 9(3): 1. ISSN 12128694. 

 
56 ČECH, Petr. Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik. Právní 

zpravodaj. 2008, 9(3): 1. ISSN 12128694. 



31 
 

praktiky tedy bude muset podnikatel (zákon o ochraně spotřebitele nahrazuje pojem 

„obchodník“ právě tímto termínem; problematická by ovšem mohla být otázka 

zastoupení obchodníka57) podle zákona o ochraně spotřebitele brát v potaz každého 

jednotlivého spotřebitele. Tato chyba transpozice svědčí o nepochopení smyslu 

směrnice 2005/29/ES, což jednoznačně není šikana obchodníků spočívající v 

kladení neúměrných překážek a požadavků. 

K dalšímu výraznému opomenutí došlo v případě průměrného člena skupiny. 

Tento standard je významný. U obchodních praktik s jasně definovanou cílovou 

skupinou se nebude brát v potaz průměrný spotřebitel (tedy průměr stanovený 

s ohledem na veškeré potencionální spotřebitele), ale průměrný člen této skupiny. 

Podle zákona o ochraně spotřebitele ovšem nezohledníme ani průměrného 

spotřebitele, ani průměrného člena skupiny. 

V případě zvláště zranitelných spotřebitelů zákon o ochraně spotřebitele v § 4 

odst. 2 zohledňuje kategorii zvlášť zranitelných spotřebitelů, přičemž tuto kategorii 

definuje na základě kritérií duševní či fyzické slabosti nebo věku. Směrnice 

2005/29/ES navíc zohledňuje další významné kritérium důvěřivosti, což česká 

právní úprava opět opomíjí. Nicméně výkladem bychom mohli dospět k závěru, že 

důvěřivost je implicitně obsažena i v ostatních kritériích, případně ji, s jistou mírou 

představivosti, subsumovat pod duševní slabost. 

Další chyba legislativní techniky, kterou můžeme nalézt v generální klauzuli 

zákona o ochraně spotřebitele, má zásadní vliv na působnost celé normy. 

Ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele totiž zakazuje užívání 

nekalých obchodních praktik při nabízení či prodeji produktů (v případě služeb či 

práv nabízení nebo poskytování služeb či práv). Jak již bylo zmíněno v první 

kapitole, obchodní praktiky jsou časově vymezeny tak, že mohou v zásadě probíhat 

ve všech třech fázích vztahu spotřebitel-obchodník, což zohledňuje i směrnice 

2005/29/ES v čl. 2 písm. d, kde je výslovně uvedeno, že obchodní praktiky musí 

přímo souviset s propagací, prodejem nebo dodáním produktu. Tedy do věcné 

působnosti generální klauzule zákona o ochraně spotřebitele nespadají obchodní 

praktiky související s dodáním produktu, čímž pokrývá pouze první dvě fáze vztahu 

spotřebitel-obchodník. 

                                                           
 
57 ČECHOVÁ, Jana a Vladimír PŘIKRYL. Nekalé obchodní praktiky. Právní rádce. 2006, (2): 

31-39. ISSN 12104817. 
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Dalším druhem nepřesností, kterých se zákonodárce dopustil, jsou vady právní 

konstrukce, což se projevuje zejména v zákonné úpravě klamavých a agresivních 

obchodních praktik.  

V případě klamavých obchodních praktik zákonodárce smísil jejich dva 

subtypy, klamavá jednání a klamavá opomenutí, do jediného paragrafu. Celkově je 

zákonná úprava klamavých obchodních praktik dosti nepřehledná. V ustanovení § 

5 zákona o ochraně spotřebitele také není obsaženo zásadní kritérium klamavosti 

obchodní praktiky, a to, že vede nebo alespoň může vést k rozhodnutí spotřebitele 

o obchodní transakci, které by jinak neučinil. Závažnost absence tohoto korektivu 

se projeví zejména ve vztahu k obchodním praktikám, při kterých je užit nepravdivý 

údaj. Podle zákona o ochraně spotřebitele jsou takové praktiky klamavé bez dalšího. 

Podle směrnice 2005/29/ES je nutné zkoumat, zda uvedení této „nepravdy“ může 

vést nebo vede k rozhodnutí spotřebitele o obchodní transakci, které by jinak 

neučinil. Pokud tedy podnikatel uvede nepravdivý údaj, který má ovšem pro 

spotřebitele naprosto zanedbatelnou váhu a není proto schopen vůbec ovlivnit 

rozhodnutí spotřebitele o obchodní transakci, jedná se podle zákona o ochraně 

spotřebitele o klamavou obchodní praktiku.  

Zákonodárce navíc přidává § 5 odst. 2, který stanoví, že „za klamavou obchodní 

praktiku se považuje také nabízení nebo prodej výrobků nebo služeb porušujících 

některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování takových výrobků za účelem 

jejich nabízení nebo prodeje a dále neoprávněné užívání označení chráněného 

podle předpisu v obchodním styku.“ Je nutné se nad integrací takového ustanovení 

do tuzemské úpravy nekalých obchodních praktik zamyslet. V porovnání se 

směrnicí 2005/29/ES se toto ustanovení jeví jako nadbytečné a poněkud 

nesystémové. Je jisté, že určitá jednání porušující práva duševního vlastnictví se 

budou dát kvalifikovat jako klamavé obchodní praktiky. Nicméně pouze kritérium 

porušení práva duševního vlastnictví, které primárně chrání majitele těchto práv, se 

jako základní hledisko posuzování klamavosti obchodní praktiky jeví jako 

nevhodné.58 O možném důvodu zařazení tohoto ustanovení se zmínil i Nejvyšší 

správní soud. „Zjevným účelem, který vedl zákonodárce ke schválení této úpravy, 

                                                           
58 Je pravda, že původ práv spotřebitelů lze spatřovat k soutěžním právu, jehož původ je v právech 

duševního vlastnictví, nicméně tendence směřuje k oddělování těchto oblastí. 
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byla nutnost reagovat na akutní zvýšení dovozu zboží, jež nerespektovalo práva 

duševního vlastnictví a rovněž i nutnost zabezpečit, aby Česká republika 

respektovala své mezinárodní závazky směřující k ochraně těchto práv.“59 Ačkoliv 

je pochopitelná snaha zákonodárce předcházet těmto negativním jevům, integrace 

takového ustanovení do úpravy klamavých obchodních praktik může mít zásadní 

důsledky. Zamezí se tím totiž posouzení klamavosti obchodní praktiky z hlediska 

kritérií směrnicí 2005/29/ES stanovených. To se projeví například v situaci, kdy 

podnikatel nabízí obzvláště špatně vyrobený padělek, který jen stěží může uvést 

spotřebitele v omyl, natož aby mohl vést k rozhodnutí spotřebitele o obchodní 

transakci, které by jinak neučinil. V případě posouzení tohoto případu podle 

směrnice 2005/29/ES by nešlo o klamavou obchodní praktiku, z hlediska 

tuzemského práva ano.  

Zákonná úprava agresivních obchodních praktik je na první pohled stručnější 

než korespondující ustanovení směrnice 2005/29/ES. „Chybí odkaz na průměrného 

spotřebitele, jakož i zakotvení předpokladu, že spotřebitel by v důsledku takové 

praktiky mohl učinit rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil. 

Namísto toho se v české úpravě obecně pojednává o „zhoršení možnosti 

svobodného rozhodnutí spotřebitele“, což je natolik bezbřehé, že by to mělo 

vyvolávat obavy.“60To je velmi pregnantní sumarizace nedostatků transpozice 

v případě agresivních obchodních praktik. 

 

Z porovnání znění relevantních ustanovení zákona o ochraně spotřebitele se 

směrnicí 2005/29/ES můžeme vyvodit závěr, že český zákonodárce nesplnil svoji 

povinnost, která mu plyne z primárního práva EU61. „Transpoziční opatření musí 

přesně odrážet obsah směrnice. Odchylky jsou možné jenom v tom případě, pokud 

to směrnice nebo primární právo umožňují. Zároveň neexistuje přebírat ustanovení 

směrnice do vnitrostátních předpisů doslovně, ale někdy je to jediný možný způsob 

transpozice.“62 Transpoziční opatření nejen nedosahuje cílů směrnicí 2005/29/ES 

                                                           
59 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2014, č. j. 10 As 157/2014-39 

 
60 ČECH, Petr. Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik. Právní 

zpravodaj. 2008, 9(3): 1. ISSN 12128694. 
61 čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské Unie 

62 SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, xx, 362 s. 

Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-334-9., str. 103. 
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stanovených, ale také má poněkud odlišnou působnost. Protože je oblast nekalých 

praktik předmětem úplné harmonizace, neposuzuje se právnost implementačních 

opatření pouze vůči primárnímu právu, ale také vůči sekundárnímu právnímu 

předpisu. 63Nesplnění transpoziční povinnosti s sebou přináší významné důsledky. 

V případě adresátů právní normy (tedy obchodníků a spotřebitelů) nebudou tolik 

závažné, jelikož bude mít směrnice 2005/29/ES nepřímý účinek, což znamená, že 

soudy a jiné vnitrostátní orgány budou mít povinnost interpretovat vnitrostátní 

právo podle práva EU. Není vyloučen ani přímý účinek směrnice.  Závažnější 

dopad této nevhodné transpozice představuje možnost podání žalob proti ČR, a to 

žaloby na náhradu škody a žaloby na porušení Smluv. Jistě by bylo namístě 

poněkud zrevidovat zákonná ustanovení o nekalých obchodních praktikách, aby 

bylo dosaženo konformity se směrnicí 2005/29/ES. 

 

 

4.2.2   Správní dozor a postih nekalých obchodních praktik podle 

zákona o ochraně spotřebitele 
 

Z ustanovení směrnice 2005/29/ES plyne členským státům povinnost zajištění 

vhodných a účinných prostředků pro boj proti nekalým obchodním praktikám. 

Takovým vhodným a účinným prostředkem je v určitém smyslu již samotná 

správná transpozice směrnice do vnitrostátního pramene práva, na jejímž základě 

je možné napadat nekalé praktiky před správními orgány nebo podávat žaloby u 

soudu. Ovšem to samo o sobě k ochraně zájmů spotřebitelů nestačí. Je nutné, aby 

v rámci tuzemského právního řádu existoval efektivní systém dozoru a sankcí na 

úseku nekalých obchodních praktik. 

Co se obchodních praktik týče, je hlavním dozorovým orgánem Česká 

obchodní inspekce (ČOI). Ta provádí dozor ve většině případů, ovšem s výjimkami 

stanovenými § 23 zákona o ochraně spotřebitele. Tyto výjimky vyplývají z věcného 

vymezení působnosti správních orgánů. Mimo Českou obchodní inspekci tak může 

provádět dozor nad nekalými obchodními praktikami Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce, krajské hygienické stanice, Státní veterinární správa, 

                                                           
63 SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, xx, 362 s. 

Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-334-9., str. 114-115. 
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krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze, Český úřad pro 

zkoušení zbraní a střeliva, Česká národní banka, Státní úřad pro kontrolu léčiv, 

Energetický regulační úřad a Český telekomunikační úřad. Pokud se jedná o dozor 

nad reklamou, která je nekalou obchodní praktikou, postupuje se podle zákona o 

regulaci reklamy. 

Toto rozdělení působnosti, jenž se týká dozoru nad nekalými obchodními 

praktikami, je motivováno zásadou, aby byl dozor prováděn specializovaným 

orgánem, jehož věcná působnost je nejbližší oblasti, ve které je prováděna nekalá 

obchodní praktika. Nicméně leckdy mohou být hranice působnosti mezi 

dozorovými orgány neostré a sama obchodní praktika může svou povahou založit 

působnost několika orgánů. „Přestože je ČOI k postihu nekalých obchodních 

praktik obecně příslušná, v konkrétních případech může u různých nabídek, 

výrobků a služeb vzniknout otázka, zda se jedná o „oblast regulace reklamy“ nebo 

již o konkrétní nabídku a tím i otázka, který z orgánů by měl věc řešit. Dochází tak 

například k situaci, kdy ČOI provádí kontrolu v obchodních řetězcích, a přestože 

má v daném čase a na daném místě svoje inspektory, tito se soustředí pouze na 

otázky spadající do působnosti ČOI. Pokud zjistí porušení zákona z působnosti 

jiného orgánu, musí toto oznámit příslušnému úřadu.“64 Je evidentní, že se nejedná 

o stav ideální a patrně by bylo vhodné uvažovat o lepším a logičtějším rozdělení 

působnosti mezi dozorové orgány. 

Co se týče samotného posuzování obchodní praktiky a její případné nekalosti, 

v rozsudku Nejvyššího správního soudu můžeme najít přesný návod, jak danou 

praktiku vyhodnotit. Tento postup se v zásadě shoduje s názorem Soudního dvora65 

i některých akademiků66. Nejvyšší správní soud67 se tedy také ztotožnil 

s myšlenkou testu, který je vůči pořadí vyjádřenému v zákonné úpravě obrácený 

(správní orgán tedy postupuje v posuzování od černé listiny přes klamavé a nekalé 

obchodní praktiky ke generální klauzuli).  

                                                           
64 Ochrana spotřebitele. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze, 2014, 223 s. ISBN 978-80-87488-13-3., příspěvek Vlastimila Turzy, str. 194-

195. 

 
65 rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 9. 2013 ve věci C-435/11, CHS Tour Services GmbH 

v Team4 Travel 

 
66 GERAINT HOWELLS, Hans-W. European Fair Trading Law the Unfair Commercial Practices 

Directive. Farnham: Ashgate Pub, 2008. ISBN 978-075-4688-259. 

 
67 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2014, č. j. 7 As 152/2014-28 
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Porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik je správní delikt, za 

který hrozí podnikateli peněžitá sankce do výše 5 000 000 Kč. Výše peněžité sankce 

je založena na správním uvážení dozorového orgánu.  Z tiskových zpráv České 

obchodní inspekce68 plyne, že tendence směřuje k čím dál přísnějšímu trestání 

porušení zákazu nekalých obchodních praktik. Navíc Česká obchodní inspekce 

bude více než dosud podávat návrhy na zrušení živnostenského oprávnění. 

Maximální pokuta, kterou Česká obchodní inspekce uložila v prvním čtvrtletí roku 

2013 pro porušení zákazu nekalých obchodních praktik, byla 1 794 000 Kč. 

 

 

4.2.3   Předváděcí akce 
 

V České republice jsou tzv. předváděcí akce hojně diskutovaným tématem. 

To, že se často jedná o akce, při kterých jsou nezřídka porušovány obecně závazné 

právní předpisy, a fakt, že nevybíravé praktiky obchodníků mají pro spotřebitele 

značně negativní dopad, vysloužilo tomuto společenskému fenoménu nemálo 

publicity.69 To přispělo nejen k senzibilizaci české společnosti, ale také 

k odpovídající aktivitě zákonodárce, která se odrazila v zákoně o ochraně 

spotřebitele. 

 Novela zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 476/2013 Sb., kterým se mění 

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) má za 

cíl jednak zefektivnit kontrolu tzv. předváděcích akcí, jednak účinněji trestat 

nepoctivé pořadatele takových akcí, a v nejideálnějším případě je vůbec od jejich 

záměru odradit. Tato novela není přímým důsledkem transpozice směrnice 

2005/29/ES, nicméně je také jistou formou facilitace boje proti nekalým obchodním 

praktikám.  

V důvodové zprávě zpřesňuje navrhovatel motivy přijetí této novely. Mezi ně 

patří také zájem na ochraně obzvláště těch spotřebitelů, kteří jsou snadným terčem 

neseriózních obchodníků, kteří pořádají tzv. předváděcí akce. Při těchto akcích, jak 

                                                           
68 ČOI: Nekalé praktiky na předváděcích akcích. Česká obchodní inspekce [online]. 2013 [cit. 

2015-05-01]. Dostupné z: http://www.coi.cz/nekale-praktiky-na-predvadecich-akcich-nc675 

 
69 Ve zpravodajství se nezřídka setkáváme s příběhy oklamaných spotřebitelů, přičemž se ve 

většině případů jedná o zvláště citlivé skupiny spotřebitelů z hlediska jejich věku. Na problematiku 

předváděcích akcí upozornila také dokumentaristka Sylvia Dymáková, která natočila film Šmejdi. 

 



37 
 

navrhovatel uvádí, nebývá uplatnění agresivních, klamavých či jiných nekalých 

praktik nikterak výjimečné. V důvodové zprávě je dále uvedeno, že „uvedení 

podnikatelé používají nejrůznější nátlakové praktiky, které zejména v seniorech 

vyvolávají pocit závazku a vděčnosti a ti pak koupí výrobky, které by jinak nekoupili. 

Nezřídka se také stává, že jsou účastníci takovýchto akcí vystaveni výhrůžkám, 

zaznamenán byl i fyzický útok.“70  

Dalším faktorem, který podnítil přijetí této novely, je skutečnost, že během 

předváděcích akcí dochází k častému porušování zákona. Z výsledků kontrol 

prováděných ČOI za rok 2012 plyne, že až v 70 procentech kontrolovaných případů 

bylo shledáno porušení obecně závazného právního předpisu, přičemž se často 

jednalo také o nekalé obchodní praktiky. Je jisté, že orgány provádějící kontrolu 

jsou vždy v určité nevýhodě proti prodávajícím. Je to způsobeno především 

omezenými fyzickými i časovými možnostmi těchto orgánů, takže nikdy nebudou 

schopny zkontrolovat všechny prodávající pořádající předváděcí akce.  Závažnou 

překážkou bylo také jejich informování o předváděcí akci ex post, kdy bylo již 

obtížné zjistit skutkový stav. Smyslem novely je tedy poskytnout ČOI dostatek 

pravomocí, aby mohla řádně provádět kontrolu a tím, mimo jiné, i zefektivnit boj 

proti nekalým obchodním praktikám. 

Konkrétněji se tak děje na základě ustanovení §20 zákona o ochraně 

spotřebitele, který zakládá novou ohlašovací povinnost prodávajícího71, který hodlá 

v rámci organizované akce prodávat výrobky nebo poskytovat služby, případně je 

propagovat nebo nabízet. Organizovaná akce musí být určena pro omezený počet 

spotřebitelů, kteří však nemusí být na akci adresně pozváni.72 Prodávající musí 

uvědomit Českou obchodní inspekci a poskytnout jí údaje specifikující 

organizovanou akci a výrobky (služby) na ní nabízené.  

Prodávající také na každé pozvánce na organizovanou akci musí uvést 

povinné údaje, jenž musí být uvedeny prokazatelně, jasně, čitelně a srozumitelně 

(§20a zákona o ochraně spotřebitele). Tyto povinnosti prodávajícího se nevztahují 

                                                           
70 důvodová zpráva k zákonu č. 476/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

 
71 Prodávající je podle § 2 písm. b zákona o ochraně spotřebitele podnikatel, který spotřebiteli 

prodává výrobky nebo poskytuje služby. Použití tohoto pojmu mi nepřipadá příliš vhodné, jelikož 

zbytečně omezuje okruh povinných osob. Lépe by bylo, pokud by byl užit pojem podnikatel. 

 
72 Za organizovanou akci se tedy nemají nejrůznější formy outdoorových promoakcí, které  jsou 

určeny předem neomezenému okruhu spotřebitelů. 
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na všechny organizované akce, výjimku tvoří např. akce organizované výlučně za 

účelem degustace (veškeré výjimky jsou uvedeny v §20b). 

Porušení této zvláštní ohlašovací a informační povinnosti potom zakládá 

odpovědnost za správní delikt, za který může být sankciovanému subjektu uložena 

pokuta až do výše 5 miliónů korun.  

Reakce českého zákonodárce na aktuální problémy se dá hodnotit 

jednoznačně pozitivně, ovšem samotná efektivita těchto ustanovení je diskutabilní. 

To, že se Česká obchodní inspekce dozví o předváděcí akci předem a bude v jejím 

záměru provést kontrolu, ještě neznamená, že se kontrolu podaří provést. „Problém 

nastává v okamžiku, kdy se kontrolní pracovníci České obchodní inspekce snaží 

zúčastnit předváděcí akce, přičemž předstírají, že jsou běžní spotřebitelé. V tomto 

okamžiku bývají odhaleni, proto se identifikují a snaží se akce zúčastnit jako 

zaměstnanci České obchodní inspekce. Na to reagují pořadatelé tím, že akci 

zruší.“73 

Efektivní postih obchodníků není zaručen ani v rámci správního řízení. 

Obchodníci, kterým byla uložena povinnost zaplatit pokutu jako sankce za správní 

delikt, tuto pokutu nezaplatí. Posléze, v rámci vykonávacího řízení, se nedaří tyto 

pokuty s úspěchem vymáhat. 

Právní regulace předváděcích akcí je tedy jasným důkazem zákonodárcovy 

snahy o řešení společenského problému, která ovšem naráží na kreativitu 

prodávajících, kteří jsou, jak je vidět, o krok napřed. 

 

 

4.3 Právní úprava nekalých obchodních praktik v zákoně o 

regulaci reklamy 
 

Zákon o ochraně spotřebitele nebyl jediným právním předpisem, který 

doznal změn v důsledku přijetí směrnice 2005/29/ES. V ustanovení § 2 zákona o 

regulaci reklamy je uvedeno, že se zakazuje reklama, která je nekalou obchodní 

praktikou. Pojem reklama potom tento zákon v § 1 odst. 2 definuje jako „oznámení, 

předvedení či jinou prezentaci šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl 

                                                           
73 Ochrana spotřebitele. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze, 2014, 223 s. ISBN 978-80-87488-13-3. 
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podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, 

výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje zboží, výstavby, pronájmu 

nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu 

poskytovaní služeb, propagaci ochranné známky, pokud dále není stanoveno jinak.“  

Směrnice 2005/29/ES ve svých ustanoveních používá pojmu reklama jen 

omezeně (např. ji čl. 2 písm. d označuje jako obchodní praktiku), zato obsahuje 

navíc pojem výzvy ke koupi, který se pojmu reklama blíží, i když se nejedná o 

pojem totožný. O výzvu ke koupi se jedná v případě obchodní komunikace, která 

uvádí základní znaky produktu a cenu způsobem vhodným pro použitý typ 

obchodní komunikace a umožňuje tak spotřebiteli učinit koupi (čl. 2 písm. i 

směrnice 2005/29/ES). Ačkoliv jak v případě reklamy, tak v případě výzvy ke koupi 

můžeme hovořit o formě obchodní komunikace, pojem výzva ke koupi je pojmem 

významově užším a ne každá reklama je výzvou ke koupi. Výzva ke koupi, na rozdíl 

od reklamy, musí vždy obsahovat základní znaky produktu včetně jeho ceny a 

umožňovat spotřebiteli koupi. Výzva ke koupi je tedy definována jednak obsahově 

(základními znaky produktu a cenou) a jednak účelem (umožnění koupě 

spotřebiteli), zatímco reklama je definována pouze svým cílem (podpora 

podnikatelské činnosti). 

 

 

4.3.1   Reklama jako klamavá obchodní praktika  
 

 Reklama je druhem obchodní praktiky probíhající zpravidla v předprodejní 

fázi. Z logiky věci může být „nekalá reklama“ jak agresivní obchodní praktikou, 

tak klamavou obchodní praktikou, případně praktikou „obecně nekalou“ podle 

generální klauzule. Nicméně z povahy reklamy se dá usoudit, že případy reklamy, 

která je zároveň klamavou obchodní praktikou, budou nejčastější.  

Její právní úprava ve zvláštním zákoně vyplývá z jejích specifik, mezi něž 

patří i užití médií pro její šíření, a z toho vyplývající omezení v prostoru a čase, což 

se promítá i v posuzování nekalosti reklamy. „Kromě hlediska příjemce je třeba 

také vzít v úvahu zvláštnosti média, jehož prostřednictvím je reklamní sdělení 

předáno adresátům. Limitovaný časový úsek vyhrazený v televizním vysílání na 

jednu stranu omezuje diváka, který nemůže reklamě věnovat tolik času, kolik sám 

uzná za vhodné, na druhou stranu také samotného autora reklamy, který musí 
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sdělení přizpůsobit nastaveným podmínkám. Je tedy třeba brát v potaz obě hlediska 

a nalézt mezi požadavky na úplnost sdělení a na ochranu spotřebitele rovnováhu. 

Úplnost a jednoznačnost informací je třeba posuzovat s ohledem na oblast, ve které 

je reklamní kampaň vedena.“74   

Z odůvodnění Nejvyššího správního soudu tedy vyplývá, že je třeba brát 

v potaz nejen hledisko průměrného spotřebitele, ale také typ média, kterým se 

reklamní sdělení šíří, což je souladu i se směrnicí 2005/29/ES. Ta v čl. 7 odstavci 3 

stanoví, že „pokud sdělovací prostředek stanoví omezení na prostor a čas, je třeba 

při rozhodování o tom, zda došlo k opomenutí informací, vzít v úvahu tato omezení 

i veškerá opatření, které obchodník přijal k zajištění přístupu spotřebitelů k 

informacím i jinými prostředky.“ Tedy v případě, že reklamní spot obsahuje jenom 

omezené informace týkající se produktu, ovšem odkazuje například na webové 

stránky, kde jsou zveřejněny všechny údaje pro spotřebitele důležité, nezakládá toto 

jednání klamavé opomenutí formou reklamy. 

 Klamavé opomenutí je ostatně často diskutovaná otázka ohledně televizních 

reklam, což je způsobeno omezeným penzem informací, které je toto médium 

schopno obsáhnout. Samotnou podstatou reklamy je to, že se snaží prezentovat 

nabízený produkt v co nejlepším světle, což ovšem neznamená, že by informace 

obsažené v reklamě neměly být pravdivé a nezavádějící. To je ještě více 

akcentováno v případě, že se jedná o reklamu, která je svou podstatou výzvou ke 

koupi, čímž reklama spadne do přísnějšího právního režimu. Jsem toho názoru, že 

by si zadavatelé a zpracovatelé reklamy měli dát obzvláště pozor v případě, že se 

rozhodnou v reklamě uvést cenu. To samo o sobě ještě nezakládá výzvu ke koupi, 

ovšem tato kvalifikace reklamy bude minimálně suspektní.    

Cena je údaj pro spotřebitele zásadní75, což se odráží i ve směrnici 

2005/29/ES, kdy čl. 7 odst. 4 stanoví, že „v případě výzvy ke koupi se za závažné 

považují informace týkající se ceny včetně daní, nebo pokud z povahy produktu 

nelze cenu rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu, a případně i veškeré 

další poplatky za dopravu, dodání nebo poštovné, nebo pokud tyto poplatky nelze 

                                                           
74 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2014, č.j. 6 As 125/2014-30  

 
75 Cena (price) je jedním z tzv. marketingových 4P, tedy faktorů zásadně ovlivňujících nákup. 

Důležitost ceny pro spotřebitele a její využití v marketingu zkoumá také behaviorální psychologie 

a neuroekonomie. Jako příklad „jemné“ marketingové manipulace můžeme uvést tzv. Baťovské 

ceny, tj. ceny končící číslicí 9. Takto se zdá spotřebiteli cena nižší, protože je všeobecný usus 

přemýšlet v desítkové soustavě. 
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rozumně stanovit předem, skutečnost, že k ceně mohou být účtovány takové další 

poplatky.“ 

Významnou povinností je uvádění ceny včetně daně, jelikož směrnice 

2005/29/ES vychází z předpokladu, že spotřebitel je fyzická osoba, která jedná za 

„nepodnikatelským“ účelem, což implikuje fakt, že spotřebitel bude v naprosté 

většině případů plátcem daně. Uvádění ceny bez daně je avšak účinným 

marketingovým způsobem, jak cenu „opticky“ snížit. Podobný případ řešil i 

Nejvyšší správní soud76, kdy se jednalo o televizní spot na produkt telefonního 

operátora, ve kterém byla uvedena cena jak s DPH tak bez něj. Uvádět oba údaje 

není nic proti ničemu, pokud by ovšem cena s DPH, tedy cena výrazně vyšší, nebyla 

značně vizuálně potlačena. Soud toto jednání kvalifikoval jako klamavé. „V 

televizním vysílání je každému reklamnímu sdělení vyhrazen určitý omezený časový 

úsek, zpravidla v řádu desítek sekund. Tím spíše vyvstává potřeba na úplnost/ 

jednoznačnost sdělovaných informací, aby reklama nepůsobila klamavě.“77 

 Odůvodnění obou rozhodnutí Nejvyššího správního soudu působí poněkud 

nekoherentně. Zatímco v prvním případě byla argumentace založena na omezenosti 

média, kterou si průměrný spotřebitel uvědomuje, čímž je neúplnost informací 

legitimizována, v druhém případě soud zdůraznil požadavek na 

úplnost/jednoznačnost informací, který je naopak akcentován v časově omezených 

reklamách.  Tato rozdílnost v názorech soudu je dána specifiky případů, které vedly 

soud k tomu, že v prvním případě posuzoval reklamu jako „prostou“ reklamu, 

v druhém případě ji považoval za výzvu ke koupi.  

 

 

4.3.2   Dozor nad reklamou a sankce za nekalé reklamy podle 

zákona o regulaci reklamy  
 

Stejně jako v případě zákona o ochraně spotřebitele, tak i zákon o regulaci 

reklamy obsahuje ustanovení týkající se dozoru nad reklamou, která je nekalou 

obchodní praktikou. Ten je opět rozdělen mezi několik správních orgánů, jednak 

podle věcného zaměření reklamy (např. Státní úřad pro kontrolu léčiv vykonává 

                                                           
76 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2010, č. j. 9 As 38/2010-71 

 
77 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2010, č. j. 9 As 38/2010-71 
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dozor nad reklamou na humánní léčivé přípravky, na lidské tkáně a buňky a 

sponzorování v této oblasti), jednak podle média, kterým je reklama šířena (Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání nad reklamou šířenou rozhlasem, televizí či 

v audiovizuálních mediálních službách). Zbytkovou působnost mají potom krajské 

živnostenské úřady. Pokud dozorový orgán posuzuje, zdali se jedná o reklamu, 

která je nekalou obchodní praktikou, postupuje podle zákona o ochraně 

spotřebitele.   

Zadání, zpracování a šíření reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, 

zakládá odpovědnost za správní delikt. Na tomto místě je nutné se nad ustanovením 

zákona o regulaci reklamy pozastavit. O tom, že by měl být zadavatel 

správněprávně odpovědný za reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, nelze 

mít pochyby. Obtížnější situace nastává v případě šiřitele reklamy. Jak Soudní dvůr 

uvedl v případě již jednou citovaného RLvS Vertragsgesellschaft mbH proti 

Stuttgarter Wochenblatt GmbH, směrnice 2005/29/ES není „určena k tomu, aby 

byla uplatňována proti vydavatelům tisku.“78 Myslím, že argumentem per 

analogiam musíme dospět k závěru, že není určena ani k postihování jiných 

vlastníků médií, tedy šiřitelů reklam, protože ani oni se nemohou dopustit nekalé 

obchodní praktiky, pokud nejednají jménem obchodníka nebo nepropagují svůj 

vlastní produkt, což bude v případě šiřitelů reklam jejich médium. Navíc je jejich 

obchodní strategie v případě prodeje či pronájmu mediálního prostoru čistě v 

sektoru B2B.  Obdobně to platí i pro zpracovatele reklamy. Mám za to, že v tomto 

případě zákon o regulaci reklamy vybočuje z osobní působnosti směrnice 

2005/29/ES. 

Za správní delikt spočívající v zadání, zpracování a šíření reklamy, která je 

nekalou obchodní praktikou, hrozí zadavateli, zpracovateli či jejímu šiřiteli pokuta 

v maximální výši 5 000 000 Kč a pozastavení šíření reklamy. Pozastavení šíření 

reklamy může být ještě citelnější sankcí než samotná pokuta, zejména v případě 

televizní reklamy.79 

 

                                                           
78 rozsudek Soudního dvora ze dne 17. 10. 2013 ve věci  C-391/12, RLvS Verlkasgesellschaft 

mbH proti Stuttgarter Wochenblatt GmbH 

 
79 To je způsobeno jednak samotnými vysokými produkčními náklady na reklamu, které se 

pohybují ve stovkách tisíc korun a také cenou vysílacího času, jehož cena se v hlavním vysílacím 

čase na celostátní TV může pohybovat také v řádech stovek tisíc korun za jeden reklamní 

spot.(převzato z www.ato.cz) 



43 
 

 

4.4 Vztah správněprávní úpravy nekalých obchodních praktik a 

soukromého práva 
 

Jak již bylo zmíněno výše, směrnice 2005/29/ES nezasahuje do vnitrostátního 

smluvního práva.  Skutečnost, že je smlouva uzavřena jako důsledek nekalé 

obchodní praktiky, nemá podle směrnice 2005/29/ES přímý vliv na platnost 

samotné smlouvy. Možná také to vedlo zákonodárce k tomu, že text směrnice 

transponoval do vnitrostátního právního předpisu. Přesto jisté důsledky přijetí 

směrnice 2005/29/ES mělo i pro občanské právo, zejména co se spotřebitelských 

smluv týče. Sice nejsou upraveny nekalé obchodní praktiky a jejich důsledky pro 

platnost smluv jako takové, nicméně je posíleno smluvní postavení spotřebitele 

například s ohledem na tzv. organizované akce. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, například upravuje v §1828 jako smlouvy uzavřené mimo obchodní 

prostory i smlouvy uzavřené sice v prostoru obvyklém pro podnikatelovo 

podnikání, ale bezprostředně poté, co byl spotřebitel80 osloven mimo ně. Za 

smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory také považuje smlouvy uzavřené 

během zájezdu (což je pojem svým významem podobný organizovaným akcím 

obsaženým v zákoně o ochraně spotřebitele).  

Jednání, které je svou povahou nekalou obchodní praktikou, může založit jak 

soukromoprávní tak správněprávní odpovědnost podnikatele. Ke vztahu 

soukromoprávního a správněprávního postihu se vyjádřil i Nejvyšší správní soud81. 

Věcně se jednalo o situaci, kdy spotřebitel platně odstoupil od smlouvy, avšak 

podnikatel-dodavatel plynu mu i nadále přes toto platné odstoupení od smlouvy 

služby poskytoval. Tímto nutil spotřebitele setrvat ve smluvním vztahu, což 

Nejvyšší správní soud kvalifikoval jako agresivní obchodní praktiku, proti které se 

spotřebitel samozřejmě může bránit v rámci veřejného práva. Neztotožnil se 

s názorem krajského soudu, který předmětné jednání vůbec nekvalifikoval jako 

nekalou obchodní praktiku, tedy nezohlednil jeho přesah do veřejného práva. „Ad 

absurdum by dodavatel mohl i přes platné odstoupení od smlouvy dodávat 

spotřebiteli zemní plyn, resp. mu bránit v návratu k původnímu dodavateli, a za tyto 

                                                           
80 občanský zákoník používá pojem zákazník, který zahrnuje i právnické osoby 

 
81 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2014, j. č. 7 As 110/2014-52 
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služby požadovat úhradu, proti jejíž výši by se spotřebitel mohl bránit pouze 

v občanskoprávním soudním řízení.“82 Tedy to, že jednání zakládá soukromoprávní 

odpovědnost podnikatele, neznamená, že nemůže být zároveň kvalifikováno jako 

nekalá obchodní praktika. Tím také zakládá i veřejnoprávní odpovědnost a postih 

podnikatele podle správního práva. 

Na druhou stranu Nejvyšší správní soud83 v případě dvou podnikatelů- vlastníků 

ochranných známek judikoval, že není přípustné z hlediska ústavnosti podrobit tu 

samou věc správní represi, když může být uspokojivě vyřešena i jinými právními 

prostředky. Tím by byla také narušena zásada subsidiarity správněprávní represe.  

Ve druhém případě totiž Nejvyšší správní soud narazil na fundamentální 

problém úpravy nekalých obchodních praktik v českém právním řádu. Evropská 

právní úprava se totiž promítla v zásadě do veřejnoprávních předpisů chránících 

spotřebitele, velmi mírně i soukromoprávních předpisů a jejich ustanovení 

k ochraně spotřebitelů, ovšem vztah nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik 

zůstal nevyřešen. Mohou proto nastat situace jako výše uvedená, kdy podnikatelé 

budou řešit v zásadě nekalosoutěžní spor, ovšem za aplikace ustanovení o nekalých 

obchodních praktikách. 

Vzhledem k momentálnímu vývoji, kdy je distinkce mezi vztahy B2B a B2C 

čím dál markantnější, je možná namístě uvažovat i o jasnějším rozdělení právní 

úpravy nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. To, že právní úprava prvého 

je v zásadě soukromoprávní a druhého v zásadě veřejnoprávní, ještě k jasné 

systematice nestačí. Pokud se totiž zamyslíme nad skutečnou podstatou právní 

úpravy nekalých obchodních praktik, dospějeme k závěru, že se v podstatě jedná 

jen o úpravu specifických povinností obchodníka (podnikatele).84 Přímo ukládá 

povinnosti pouze obchodníkům, tedy jedné straně vztahu, nepřímo ovšem dává i 

oprávnění spotřebitelům. Obchodník má povinnost nepoužívat nekalé obchodní 

praktiky, čemuž odpovídá právo spotřebitele na to, aby vůči němu takové praktiky 

vyvíjeny nebyly. Pokud bychom se navrátili k prvorepublikové právní úpravě 

nekalé soutěže, která zasahovala pouze do sféry B2B, ta naopak upravovala 

povinnosti všech soutěžitelů, kteří si byli ve svém statusu rovni.  

                                                           
82 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2014,  j. č. 7 As 110/2014-52 

 
83 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2014,  j. č. 10 As 157/2014-39 

 
84 HULLE, TOMÁŠ. Nekalá soutěž na scestí aneb kudy cesta nevede po reformě B2C 

vztahů. 2008. 
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I když je rozdělení poměrně razantním řešením problému, osobně bych se 

k němu přiklonila. Systémově by to jistě přispělo k větší přehlednosti, zvláště pak 

pokud se zákonodárce rozhodl upravit nekalé obchodní praktiky především formou 

veřejnoprávní regulace. Toto rozhodnutí zákonodárce také může vyvolat 

pochybnosti o jeho správnosti. Argument o ukládání povinností obchodníkovi spíše 

napovídá o soukromoprávním charakteru ustanovení o nekalých obchodních 

praktikách, pokud bychom vzali v potaz teorii zvláštního práva. Nicméně tím, že 

nekalé praktiky český zákonodárce upravil v zákoně o ochraně spotřebitele, a tedy 

vymezil práva a povinnosti správních orgánů, posunul celou oblast do veřejného 

práva. To ovšem nutně nemusí být špatně. 

 Pokud se soustředíme na hlavní cíl, tedy na zvýšenou ochranu spotřebitelů, zdá 

se, že bude lepší, pokud bude splněn spíše v rámci správního řízení, i když v něm 

nebude možné například prohlásit za neplatné smlouvy, které byly uzavřeny 

v důsledku nekalých obchodních praktik. Mám dojem, že i samotná existence 

soudního poplatku může negativně ovlivnit ochotu spotřebitele bránit svá práva, 

čímž by byl postih nekalých obchodních praktik a obchodníků je provozujících 

v rámci občanského soudního řízení značně ztížený. 
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Závěr 
 Již v úvodu bylo řečeno, že cílem nebylo postihnout veřejnoprávní úpravu 

obchodních praktik v celé jejich věcné šíři a předkládaná práce není rozhodně 

komplexním zpracováním tématu. Problematiku jsem omezila pouze na obchodní 

praktiky vyvíjené vůči spotřebiteli. Věnovala jsem se výhradně otázkám podstaty 

právní úpravy a některým specifickým problémům, které přináší. V první části jsem 

podrobně rozebrala a analyzovala pojem obchodních praktik, čímž jsem v podstatě 

i částečně odpověděla na otázku věcné působnosti právních norem. Zároveň jsem 

dospěla k závěru, že existují pádné argumenty pro to, aby typ obchodních praktik 

B2C byl regulován právem.   

Ve druhé části jsem se zabývala otázkou teoretičtější, a to rozdělením práva 

podle metody právní regulace, jelikož spotřebitelské právo (do kterého 

problematika, kterou se diplomová práce zabývá, jednoznačně spadá) je upraveno 

formou veřejného i soukromého práva, z čehož vyplývají i značné konsekvence. 

 Třetí kapitola, která pojednává o evropské úpravě nekalých obchodních praktik 

ve směrnici 2005/29/ES, měla za cíl popsat a analyzovat samotnou podstatu právní 

úpravy. Jako důležitý a zásadní aspekt se ukázala samotná věcná a osobní působnost 

směrnice, která je častým předmětem rozhodnutí Soudního dvora. Dále jsem 

popsala samotnou konstrukci právní úpravy. Tato deskripce mi posloužila ve čtvrté 

kapitole pro srovnání tuzemské právní úpravy s textem směrnice. 

Čtvrtá kapitola, která je věnována tuzemskému právu, obsahuje jednak již výše 

zmíněné srovnání, ze kterého vyplynulo, že Česká republika nesplnila svoji 

povinnost řádně transponovat směrnici 2005/29/ES, což naštěstí díky povinnosti 

eurokonformního výkladu nebude z hlediska aplikace práva představovat závažný 

problém pro adresáty zákona o ochraně spotřebitele (směrnice 2005/29/ES). 

Následně byly řešeny dozor a sankcionování nekalých obchodních praktik, které ne 

vždy dosahují kýžené efektivity. Takzvané předváděcí akce a reflexe tohoto 

společenského fenoménu v právu byly kriticky analyzovány.  V podkapitole, kde 

se zabývám reklamou jako nekalou obchodní praktikou, se zamýšlím i nad otázkou 

vztahu výzvy ke koupi a reklamy a možných problémů osobní působnosti zákona o 

regulaci reklamy ve vztahu k nekalým obchodním praktikám. S přihlédnutím 

k výkladu směrnice učiněného Soudním dvorem se přikláním k názoru, že zákon o 

regulaci reklamy má širší osobní působnost než směrnice 2005/29/ES. V závěru 

práce se zamýšlím nad systematikou úpravy nekalých obchodních praktik, přesněji 
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vztahem soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy nekalých obchodních praktik a 

problematického vztahu úpravy nekalých obchodních praktik vůči nekalé soutěži. 

 

Nekalé obchodní praktiky tak, jak jsou vymezeny ve směrnici 2005/29/ES, 

představují pouze jistou část manipulace obchodníků s rozhodnutími spotřebitelů. 

Je jisté, že ne každé takové ovlivňování by mělo nacházet odezvu v právní regulaci. 

Demokratická společnost je mimo jiné založena na svobodném podnikání, pro 

jehož úspěch je marketing jednou ze základních disciplín. Jak říká otec moderního 

managementu Peter Drucker: „Podnikání má dvě, a pouze dvě, základní funkce: 

marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou jen 

náklady.“85 Nebylo by spravedlivé ani správné zakazovat podnikatelům-

obchodníkům použití marketingových strategií, avšak někdy je míra ovlivnění 

spotřebitele již neúnosná. To reflektuje i trend v posilování ochrany spotřebitele, 

například cestou právní úpravy nekalých obchodních praktik. Zároveň si můžeme 

položit otázku, kde začíná tato míra neúnosnosti manipulace. Asi jen těžko by mohl 

někdo něco namítat proti využívání tzv. senzorického marketingu, kdy obchodníci 

vábí spotřebitele nejrůznějšími vůněmi, hýřivými barvami a příjemnou hudbou. 

Horší to už bude s využíváním behaviorální psychologie a neurologie, které 

zkoumají reakce mozku na jednotlivé podněty86. V obchodě se potom poznatky 

těchto věd dají využít k ovlivnění spotřebitelova nákupního chování. Jsou vyvíjeny 

inovativní marketingové techniky, proti kterým se může jen těžko kdo ubránit.  

Úprava nekalých obchodních praktik poskytuje spotřebiteli ochranu před 

v podstatě zjevnou manipulací s jeho svobodnou vůlí, která v porovnání s 

„jemnějšími“ formami ovlivňování nemusí mít ještě ty nejzávažnější důsledky. 

Myslím, že celá problematika obchodních praktik před nás klade mnoho etických 

otázek, na které ani v budoucnu nebude snadné nalézt odpověď v právu. 

 

                                                           
85 Citáty- ekonomie, obchod, hospodářská politika. Euroekonom.cz: ekonomický portál [online]. 

2013 [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: http://www.euroekonom.cz/citaty.php 

 
86 Patrně „nejžhavější“ novinkou v marketingu je zkoumání vlivu lidského hormonu oxytocinu, 

přezdívaného též „hormon lásky“, na chování spotřebitele.  V lidském těle se přirozeně produkuje 

například u kojících žen, kdy pomáhá vytvořit silné pouto mezi matkou a dítětem. V obchodním 

styku potom zvyšuje pocit důvěry a spotřebitel vystavený jeho působení se stává snadněji 

ovlivnitelný obchodníkem.  Při pokusech, kdy byli investoři vystaveni působeni oxytocinu, byla 

zaznamenána jejich zvýšená štědrost a ochota více investovat. Tento hormon se dá vyrobit 

synteticky ve spreji. 
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Ústavní soud 

 nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. I. ÚS 41/98 ze dne 1. 12. 1998 (N 147/12 

SbNU 363), Prolínání práva veřejného a soukromého, postavení Burzy cenných 

papírů, dostupné online z: 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=31211&pos=1&cnt=1&typ=re

sult 

 

Evropský soudní dvůr 

 arrêt du 06/07/1995, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln/Mars, 

C-470/93, (Rec. 1995, p.I-1923) 

 

 Arrêt du 25/10/2001, C-111/99, Toshiba Europe (Rec. 2001, p.I-7945) 

 

 rozsudek Soudního dvora ze dne 15. 3. 2012 ve věci C-453/10, Jana Pereničová a 

Vladislav Perenič v. S. O. S. financ, spol. s r. o.  

 

 rozsudek Soudního dvora ze dne 17. 1. 2013 ve věci C-206/11, Georg Köck v. 

Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb 

 

 rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 10. 2013 ve věci C-59/12, BKK Mobil Oil 

Körperschaft des öffentlichen Rechts proti Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 

Wettbewerbs eV 

 

 rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 9. 2013 ve věci C-435/11, CHS Tour 

Services GmbH v Team4 Travel 

 

 rozsudek Soudního dvora ze dne 17. 10. 2013 ve věci  C-391/12, RLvS 

Verlkasgesellschaft mbH proti Stuttgarter Wochenblatt GmbH 

 

 rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 12. 2013 ve věci C-281/12, Trento Sviluppo 

a Centrale Adriatica 

 

 rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 4. 2015 ve věci  C-388/13, UPC 

Magyarország kft proti Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

 

 *  stanovisko generálního advokáta Nielse Wahla přednesené dne 23. října 2014, 

ve věci C-388/13, UPC Magyarország kft proti Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóság 

 

Nejvyšší správní soud 

 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2010, č. j. 9 As 38/2010-71 

 

 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2014, č. j. 6 As 125/2014-30 

 

 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2014, č. j. 7 As 152/2014-28 

 

 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2014, č. j. 10 As 157/2014-

39 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=31211&pos=1&cnt=1&typ=result
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=31211&pos=1&cnt=1&typ=result
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RESUMÉ 

Veřejnoprávní úprava obchodních praktik 

Cílem této práce je prozkoumat vysoce aktuální téma: veřejnoprávní regulaci obchodních 

praktik zacílených na spotřebitele s ohledem na evropské a správní právo. Pro dosažení 

tohoto cíle práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá samotným pojmem 

obchodní praktika z hlediska jazykového i právního a jeho společenským významem, který 

podnítil potřebu jeho regulace formou práva. Druhá kapitola se zabývá teoretickou otázkou 

rozdělení práva podle právní metody na právo soukromé a veřejné. Tato teoretická část je 

stěžejní pro analýzu implementace směrnice 2005/29/ES. Samotná směrnice je potom 

analyzována v třetí části, a to především z hlediska její působnosti a základních koncepcích, 

na kterých staví. Čtvrtá kapitola je věnována tuzemské právní úpravě nekalých obchodních 

praktik. V této části je provedena komparace textu směrnice 2005/29/ES se zněním zákona 

o ochraně spotřebitele, stejně jako zhodnocení systému dozoru a sankcí, s čímž souvisí 

právní úprava tzv. předváděcích akcí, během kterých je často porušen zákaz použití 

nekalých obchodních praktik. Vzhledem k implementaci směrnice do zákona o regulaci 

reklamy je v jedné kapitole rozebrána problematika reklamy jakožto nekalé obchodní 

praktiky. Závěrečná kapitola se zabývá otázkou soukromoprávního aspektu nekalých 

obchodních praktik a vztahu právní úpravy nekalých obchodních praktik a soutěžního 

práva. 

 

ABSTRACT 

Public regulation of business practices 

The aim of this thesis is to examine the highly topical subject of regulation surrounding 

commercial practices. This examination is divided into four chapters. The first chapter 

looks at the notion of commercial practices by considering both the linguistic and legal 

definition of the term, and the importance of the regulation is proved. The second chapter 

deals with the question of division of law into its public and private counterparts. The 

discussion of the consequences of this division are crucial for a better analysis of the actual 

implementation of the EU Directive 2005/29/CE on unfair commercial practices. In the 

third chapter, the scope of application of this Directive is analysed and the main principles 

of regulation are described. The final section focuses on the Czech law on unfair 

commercial practices. In this segment, the text of the provisions of the Czech Code of 

Consumer Protection is compared to the Directive, and the system of legal redress and 

sanctions in the Code of Consumer Protection is critically analysed.  The legal regulation 

of “promotional events”, during which the ban of unfair commercial practices is often 

breached, is placed under scrutiny.  The Directive was also implemented into the Code of 
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Regulation of Advertisement. One subchapter of the fourth chapter is therefore dedicated 

to the advertisement which constitutes unfair commercial practice. The final subchapter 

deals with the relation between the unfair commercial practices provisions (regulated 

primarily by public law) and the Czech competition law (regulated by private law). 
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