
Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní úpravy srovnávací reklamy v ČR 

a SRN. Cílem této práce je metodou analýzy a komparace objasnit shody a rozdíly mezi 

právní úpravou srovnávací reklamy v ČR a SRN, přičemž zvláštní pozornost je v práci 

věnována evropské regulaci institutu. 

 První kapitola představuje základní teoretický aparát a zasazuje zkoumaný institut 

do celkového rámce právního řádu. Její součástí je vymezení pojmu reklamy a srovnávací 

reklamy. Důraz je kladen na vysvětlení přístupů právních řádů ke srovnávací reklamě jako 

východisku pro analýzu v navazujících částech práce. V rámci první kapitoly jsou 

představeny i druhy srovnávací reklamy tak, jak je rozeznává teorie. 

 Druhá kapitola je, vzhledem k nezastupitelné roli evropské právní regulace, 

věnována genezi právní úpravy srovnávací reklamy v právu Evropské unie. Tento úsek práce 

obsahuje analýzu jednotlivých směrnic a jejich efektů v chronologickém pořadí. 

 Třetí kapitola je pak se znalostí evropského práva věnována vývoji právní úpravy 

srovnávací reklamy v národních právních řádech v ČR a SRN. Historický exkurz je rozdělen 

na období před implementací směrnic a na období po ní, přičemž je kriticky zkoumán jejich 

vliv a role. 

 Čtvrtá kapitola se pak zaměřuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie 

ke srovnávací reklamě, primárně pak definici srovnávací reklamy tak, jak ji upravují 

směrnice. Specificky se jedná o otázku (ne)doslovného výkladu definice, problém 

identifikace soutěžitele, hledisko průměrného spotřebitele. Kromě judikaturního pohledu na 

definici srovnávací reklamy je ukázán také obecný postoj soudu k podmínkám přípustnosti 

srovnávací reklamy. 

 Pátá kapitola podrobně zkoumá jednotlivé podmínky přípustnosti srovnávací 

reklamy. V úvodu je s ohledem na systematiku práva nekalé soutěže učiněn krátký výklad 

o generální klauzuli nekalé soutěže. Hlavní těžiště této části práce spočívá v analýze 

konkrétních podmínek, přičemž nezastupitelnou součástí je kritická reflexe národní 

judikatury i rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie k jednotlivým ustanovením. 

 V závěru jsou shrnuty a zobecněny získané poznatky a (znovu) zdůrazněny největší 

rozdíly v právní úpravě srovnávací reklamy v ČR a SRN. 

 

 


