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ÚVOD1 

 

Téma srovnávací reklamy se, přestože není nové, dostalo v českém prostředí do popředí 

na jaře roku 2015, kdy v rámci televizního spotu automobily Hyundai zazněl i tento výrok: 

„Nová i20 rozvíří český trh s rodinnými vozy. A i bez brýlí každému dojde, že až v ní 

přijedete, bude váš soused z Boleslavi tááákhle malý.“ Ve větě se mluví jen o jakémsi 

nespecifikovaném sousedu z Boleslavi a de facto v ní ani není obsaženo srovnání, proč by 

o ní tedy mělo být pojednáno v textu o srovnávací reklamě? Již tato úvaha sama o sobě 

ilustruje fakt, že problematika srovnávací reklamy je velmi pestrá a složitá. 

Tato práce je postavena na principu komparativní studie, vedle českého práva bude 

analyzováno také německé, čímž se i na již zmapovaném území otevírá prostor pro vědecký 

přínos práce. 

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

právní úpravou srovnávací reklamy v ČR a SRN, přičemž zvláštní pozornost bude věnována 

vlivu evropského práva na tuto problematiku. 

Při dosažení stanoveného cíle využiji postup od obecného ke zvláštnímu, budu se 

tedy zabývat následujícími otázkami: 

(1a) Existuje legální definice reklamy v ČR a SRN? Pokud ano, liší se nějak? Co má 

na daný stav vliv? (1b) Existuje legální definice srovnávací reklamy v ČR a SRN? Pokud 

ano, liší se nějak? Jaké jsou příčiny a důsledky tohoto stavu? (1c) Jaký přístup ke srovnávací 

reklamě má český a jaký německý zákonodárce? Pokud se liší, jakým způsobem se rozdíl 

projevuje? 

(2) Jak se vyvíjela právní úprava srovnávací reklamy na úrovni práva EU? Jakou 

legislativní techniku a z jakých důvodů evropský zákonodárce zvolil? Vykazuje evropské 

právo v oblasti srovnávací reklamy příklon spíše k restrikci, nebo spíše k liberalizaci a proč? 

(3) Z jakých kořenů vychází právní úprava srovnávací reklamy v ČR a SRN a liší se 

nějak geneze právní úpravy v těchto dvou státech? Jaký vliv na právní úpravu srovnávací 

reklamy (a její vývoj) mělo a má v ČR a SRN evropské právo? 

(4) Jakou roli hraje při výkladu (zejm. definice) srovnávací reklamy SDEU? 

(5) Jaké jsou konkrétní podmínky přípustnosti srovnávací reklamy v ČR a SRN? Liší 

se nějak? Co způsobuje tento rozdíl/tuto podobnost a jaké to má dopady? Jakým způsobem 

                                                           
1 Tento text vychází z publikovaného příspěvku autorky na mezinárodní konferenci „Právo v podnikání 

vybraných členských států Evropské unie“ konané dne 4. listopadu 2016 na Vysoké škole ekonomické. 
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vykládá jednotlivé podmínky národní judikatura? Lze případně v německé judikatuře hledat 

zdroj inspirace a proč? 

Z výše uvedeného je zřejmé, že odpovědi na otázky 1a – 1c představují základní 

teoretický rámec problematiky. Z toho důvodu jim bude věnována první kapitola. Kromě 

toho se první část práce bude zabývat krátce i otázkou samoregulace reklamy a druhy 

srovnávací reklamy, aby byl teoretický aparát kompletní. 

Již název druhé kapitoly ukazuje, jak důležitou roli evropské právo v oblasti 

srovnávací reklamy hraje. Druhá část práce tak bude věnována historickému vývoji právní 

úpravy srovnávací reklamy na úrovni EU, konkrétně jednotlivým směrnicím (84/450, 97/55 

a 2006/114). Vzhledem k zaměření práce nebude věnována hlubší pozornost směrnici 

2005/29 a nebude o ní proto pojednáno v samostatném oddílu, přesto však její efekt bude 

v textu na několika místech zmíněn.  

Třetí kapitola plynule naváže na vývoj právní úpravy na evropské úrovni analýzou 

historického vývoje na národní úrovni v ČR a SRN. Vzhledem k efektu směrnic (především 

97/55) bude zkoumána specificky i otázka implementace směrnic, tedy promítnutí jejich 

vlivu do národních právních řádů. 

I čtvrtá kapitola bude stavět na evropské úpravě, tentokrát však na judikatuře SDEU. 

V rámci této kapitoly bude analyzována především definice srovnávací reklamy a otázka 

výkladu jak pojmu obecně, tak jeho jednotlivých komponentů. Vzhledem k provázanosti 

s evropským právem nebude otázka definice vyčleněna do samostatné kapitoly, v rámci 4. 

kapitoly se proto objeví i pohled české a německé doktríny i judikatury. 

 Pátá a poslední kapitola bude zaměřena na jednotlivé podmínky přípustnosti 

srovnávací reklamy a jejich výklad v ČR i SRN. Předesílám, že o generální klauzuli nekalé 

soutěže bude podán pouze stručný výklad (zvláště v části věnované českému právu), neboť 

tato práce je zaměřena specificky na zvláštní skutkovou podstatu srovnávací reklamy. Při 

analýze konkrétních podmínek přípustnosti bude česká a německá právní úprava rozebírána 

v rámci stejného oddílu, aby bylo možno lépe ilustrovat shody a rozdíly v pojetí a zhodnotit 

případnou možnost inspirace cizí právní úpravou. Součástí této kapitoly bude i krátké 

poukázání na vybrané případy, které v rámci samoregulace reklamy řešila v ČR AK RPR. 

 V závěru bude provedena syntéza a zobecnění získaných poznatků. 

 Vzhledem k tomu, že tato práce představuje komparativní studii, je třeba se krátce 

vyjádřit k metodologii výběru srovnávaných právních řádů. ČR i SRN jsou členy EU 

a zároveň představiteli kontinentálního právního systému, díky čemuž je možno pozorovat 

obdobné uspořádání institutů a lépe a jasněji tak ukázat shody a rozdíly mezi úpravami a též 
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postup při přebírání evropského práva. Není třeba se tak vypořádávat s námitkou srovnávání 

nesrovnatelného. 

Analýza výzkumných otázek bude založena především na právních předpisech EU 

v oblasti srovnávací reklamy (výše zmíněných směrnicích) i národních zákonech proti 

nekalé soutěži, odborných statích německých, českých a – vzhledem k původu institutu – 

částečně i anglosaských autorů a ovšem judikatuře SDEU a (vyšších) národních soudů.  

Veškeré překlady v práci jsou pak mými vlastními překlady, není-li uvedeno jinak. 

Vzhledem k nonexistenci oficiálního českého překladu UWG uvádím pro kontrolu 

i originální znění dotčených ustanovení. 
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1 OBECNÝ ÚVOD DO PRÁVNÍ REGULACE (SROVNÁVACÍ) 

REKLAMY 

 

1.1 Legální definice reklamy 

Je třeba si uvědomit, že neexistuje určitá obecně přijímaná definice reklamy. Různí 

ekonomové definují tento klíčový pojem různě. Šíři aktivit, které lze podřadit pod pojem 

reklama, výstižně shrnul ve své definici Kotler, který za reklamu označuje „jakoukoliv 

placenou formu neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb 

identifikovaného sponzora prostřednictvím hromadných médií, jako jsou noviny, časopisy, 

televize či rádio“.2 Clemente akcentuje ještě přesvědčovací roli reklamy.3 To ostatně souvisí 

s obvyklým primárním cílem reklamy, kterým je zvýšení prodeje výrobků.4 Někdy lze však 

uvažovat tento cíl jako sekundární, kdy se daná reklama soustředí především na jiné cíle 

(např. positioning5, budování dobrého jména aj.). 

Výše uvedená definice reklamy (resp. jedna z jejích možných definic) je definicí pro 

potřeby ekonomie a nelze ji samozřejmě považovat za právně závaznou. Český zákonodárce 

tuto ekonomickou dimenzi – pod vlivem evropského práva, jak bude ukázáno dále – převtělil 

do právní dimenze legální definicí reklamy v § 1 odst. 2 ZRR: „Reklamou se rozumí 

oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl 

podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, 

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

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

 Již na tomto místě je třeba zdůraznit, že právní úprava v oblasti reklamy je z velké 

části6 plně harmonizována7, což znamená, že „členské státy nemají při provádění směrnice 

[2006/114, která je pro oblast srovnávací reklamy založena na principu úplné harmonizace, 

                                                           
2 KOTLER, P.: Moderní Marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 855. 
3 CLEMENTE, N.: Slovník Marketingu. Brno: Computer Press, 2004, s. 233. 
4 Ostatně i Kotler ve své starší práci (KOTLER, P. – ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha: Grada, 2004, 

s. 630) chápe reklamu jako placenou podporu prodeje výrobků. 
5 Positioning je součástí marketingové strategie, přičemž jeho cílem je, aby značka zaujala určitou pozici 

v myslích zákazníků (s ohledem na konkurenční značky). (Webová stránka Business Dictionary. Dostupné 

z URL: http://www.businessdictionary.com/definition/positioning.html [cit. 5. 3. 2017] 
6 Zejména směrnicí 2005/29, směrnicí 2006/114 (pro oblast srovnávací reklamy; pro oblast klamavé reklamy 

zůstala minimální harmonizace) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 

2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb (pro oblast televizí a rozhlasové reklamy). 
7 K podrobnějšímu obecnému výkladu technik harmonizace (minimální, maximální a úplná) viz VACEK, L.: 

Režim maximální harmonizace a jeho důsledky při transpozici směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru, 

Jurisprudence, č. 7/2010. 

http://www.businessdictionary.com/definition/positioning.html
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pozn. autorky] do vnitrostátního práva téměř žádnou diskreci, pokud jde o ustanovení, jež 

jsou v její působnosti“.8 Z toho vyplývá, že definice reklamy by, ve světle směrnice 

2006/114, měla být v ČR a SRN (v podstatě) shodná a měla by kopírovat definici uvedenou 

v čl. 2 písm. a) směrnice 2006/114,9 který za reklamu považuje „každé předvedení 

související s obchodem, živností, řemeslem nebo svobodným povoláním, jehož cílem je 

podpora odbytu zboží nebo poskytnutí služeb, včetně nemovitostí, práv a závazků“. 

 Vzhledem k tomu, že hlavním tématem této práce je reklama srovnávací, omezím se 

na pouhé konstatování, že již pokud se podíváme na českou a evropskou definici, můžeme 

tento předpoklad označit za vyvrácený.10 

 Nadto německá právní úprava obecnou definici reklamy vůbec neobsahuje. 

V německém právním řádu nalezneme pouze definici rozhlasové reklamy v RStV11, 

což je předpis, který bychom mohli srovnat s českým zákonem č. 231/2001 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Podle § 2 odst. 2 b. 7 RStV je reklamou 

„každé předvedení související s obchodem, živností, řemeslem nebo svobodným povoláním, 

které je vysíláno v rozhlase a učiněno osobou veřejného práva nebo soukromou osobou nebo 

fyzickou osobou, a to za úplatu nebo obdobné protiplnění nebo jako vlastní propagace 

provozovatele vysílání, jehož cílem je podpora odbytu zboží nebo poskytnutí služeb, včetně 

nemovitostí, práv a závazků, za úplatu“ [podtržení doplněno autorkou]. Je zjevné, že 

v obecné části se jedná o doslovný přepis směrnice 2006/114. Není však možno opominout, 

že se jedná o definici rozhlasové reklamy, tedy reklamy pro specifické účely. 

Srovnání této definice s definicí v § 2 odst. 1 písm. n) výše zmíněného českého 

zákona č. 231/2001 Sb., který reklamou rozumí „jakékoliv veřejné oznámení, vysílané 

za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace 

provozovatele vysílání, s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu, 

včetně nemovitého majetku, práv a závazků“, jen podporuje výše zmíněné konstatování, že 

princip plné harmonizace vypadá velmi krásně jako maxima, ale jeho prosazení v praxi je 

poněkud složitější. 

                                                           
8 KNOBLOCHOVÁ, V.: Plná harmonizace a z ní vyplývající povinnosti pro členský stát. Jurisprudcence, 

č. 1/2013, s. 28. 
9 Závěr o tom, že ustanovení směrnice 2006/114 (resp. směrnice 84/450) o srovnávací reklamě jsou založena 

na principu plné harmonizace, explicitně zdůraznil i SDEU v bodu 44 svého rozhodnutí ve věci C-44/01 ze dne 

8. 4. 2003 Pippig Augenoptik. 
10 K praktickým dopadům odlišností obecné definice reklamy ve směrnici 2006/114 a ZRR srov. 

VAVREČKA, J. – ŠTĚPÁNEK, P.: Problematika harmonizace práva EU v oblasti regulace reklamy. Současná 

Evropa, č. 2/2012, s. 135-145, zejm. s. 139-141. 
11 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag - RStV) ze dne 31. srpna 1991, ve znění 

18. státní smlouvy, účinná od 1. ledna 2016. 
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1.2 Veřejnoprávní versus soukromoprávní regulace srovnávací reklamy 

V kapitole 1.1 jsme narazili také na problém rozdělení úpravy reklamy na veřejnoprávní 

a soukromoprávní – ZRR je předpisem veřejného práva, tedy jeho definice reklamy je 

vytvořena pro účely veřejnoprávní regulace, v soukromoprávních předpisech obecnou 

definici reklamy nenajdeme. 

Pokud v analýze postoupíme o krok dále, dostaneme se od reklamy obecně k jejímu 

konkrétnímu typu, reklamě srovnávací. Srovnávací reklama je specificky soukromoprávní 

institut. V českém právním prostředí její základní úpravu a definici nalezneme v § 2980 OZ: 

„Srovnávací reklama přímo nebo nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží či 

službu.“12 I v případě SRN je definice srovnávací reklamy obsažená v soukromoprávním 

předpise, konkrétně v § 6 odst. 1 UWG13: „Srovnávací reklamou se rozumí každá reklama, 

která přímo nebo nepřímo identifikuje jiného soutěžitele14 nebo jím nabízené zboží 

či služby.“ 

Neznamená to však, že je srovnávací reklama předmětem pouze soukromoprávní 

regulace – zabývají se jí i některé veřejnoprávní předpisy: 

Sám ZRR v § 2 odst. 2 stanovuje, že taková (rozumějme srovnávací) reklama je 

přípustná za podmínek stanovených ZRR a OZ (v předrekodifikačním znění ZRR bylo 

„zvláštním právním předpisem“, čímž byl myšlen ObchZ). V ustanovení § 2a pak ZRR 

stanovuje specifické podmínky pro srovnávací reklamu na humánní léčivé přípravky. 

ZRR pak v § 2 odst. 1 písm. b) („Zakazuje se reklama, která je nekalou obchodní 

praktikou podle zvláštního předpisu […]“) odkazuje na další veřejnoprávní předpis, totiž 

ZOS. 

I zde se významně projevuje vliv jednak evropského práva obecně, jednak směrnice 

2006/114: ZOS představuje implementaci směrnice 2005/29 do českého právního řádu 

a § 7b ZRR je pak realizací čl. 7 směrnice 2006/114, kdy správní orgán může po zadavateli 

reklamy požadovat důkazy správnosti tvrzení obsažených v reklamě. 

Obecně pak „význam veřejnoprávní úpravy srovnávací a klamavé reklamy spočívá 

především v tom, že proti těmto formám reklamy, jsou-li protiprávní, mohou zakročit též 

                                                           
12 Na tomto místě uvádím zákonnou definici srovnávací reklamy, avšak bez další analýzy. Činím tak proto, že 

tato kapitola je věnována (1) základní orientaci v problematice a jejímu místu v právním řádu a (2) představení 

klíčových pojmů, nebyla by tedy dle mého názoru bez definice srovnávací reklamy kompletní. 
13 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ve znění zveřejněném dne 3. března 2010, zveřejněn 

v BGBl. I s. 254. 
14 V originálním znění „Vergleichende Werbung ist jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen 

Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht.“ 

Slovo „Mitbewerber“ je v doslovném překladu „spolusoutěžitel“, ale tento výraz nepovažuji za vhodný 

a vystihující. 
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z moci úřední příslušné správní úřady, zejména Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

a Česká obchodní inspekce“.15 

Nadto je nutné mít na paměti, že srovnávací reklama v ČR musí vyhovět nejen 

podmínkám obsaženým v § 2980 OZ (tedy soukromoprávní úpravě), ale i podmínkám 

obsaženým v ZRR a jiných veřejnoprávních předpisech (tedy veřejnoprávní úpravě). Lze si 

tak představit srovnávací reklamu, která bude přípustná z hlediska soukromého práva, ale již 

ne z hlediska veřejného práva (např. srovnávací reklama na tabákové výrobky, která je 

zaměřena na osoby mladší 18 let)16. 

Německá právní úprava je postavena na totožné dualitě, při hodnocení legality 

srovnávací reklamy je třeba vzít v úvahu její soulad nejen s UWG, ale i s výše zmíněnou 

RsTV, státní smlouvou o ochraně dětí a mládeže v médiích (Jugendmedienschutz-

Staatsvertrag)17 a právní úpravou tabákové reklamy a reklamy na alkohol. 

 

1.3 Samoregulace (srovnávací) reklamy 

V kapitolách 1.1 a 1.2 byla představena právní regulace reklamy obecně a úvod do právní 

regulace srovnávací reklamy. Je však třeba si uvědomit, že nezanedbatelný vliv má 

na reklamu i samoregulace reklamního průmyslu, konkrétně Kodex reklamy Rady pro 

reklamu18. Tento kodex obsahuje určitá etická pravidla, jimiž se mají zadavatelé reklamy 

řídit – například slušnost, pravdivost, odpovědnost vůči společnosti i spotřebiteli, nebo 

čestné soutěžení s konkurenty19. Za účelem řešení stížností na reklamu byla dle čl. X Stanov 

RPR vytvořena Arbitrážní komise Rady pro reklamu, která je oprávněná zkoumat soulad 

reklamy s Kodexem reklamy. Ochrana poskytovaná arbitrážní komisí je však zaměřena na 

ochranu spotřebitele, nikoliv na soutěžitele20, což v praxi znamená, že komise odmítá 

stížnosti podané jedním soutěžitelem proti druhému. 

                                                           
15 ČERMÁK, K.: Česká právní úprava klamavé a srovnávací reklamy v kontextu komunitárního práva. Právní 

rádce [23. 9. 2009] Dostupné z URL: http://pravniradce.ihned.cz/c1-38392630-ceska-pravni-uprava-klamave-

a-srovnavaci-reklamy-v-kontextu-komunitarniho-prava [cit. 29. 10. 2016]. 
16 § 3 odst. 6 písm. a) ZRR. 
17 Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien 

ve znění účinném od 1. 10. 2016. 
18 Rada pro reklamu je organizace založená v roce 1994 subjekty reklamního průmyslu, jejímž cílem je 

zajišťování a prosazování etické reklamy. (Oficiální stránky Rady pro reklamu. Dostupné z URL: 

http://rpr.cz/cz/profil.php [cit. 15. 2. 2017]). 
19 Viz bod 3 části první kapitoly I. Kodexu reklamy. (Oficiální stránky Rady pro reklamu. Dostupné z URL: 

http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php [cit. 15. 2. 2017]). 
20 Podle bodu 5.2 části první kapitoly I Kodexu reklamy je „[…] Rada pro reklamu oprávněna v případě, že 

jak stěžovatel, tak dotčený jsou soutěžiteli, zahájit rozhodovací proces a ve věci rozhodnout pouze v případě, 

že chování dotčeného závažným způsobem poškozuje zájmy spotřebitele.“ 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-38392630-ceska-pravni-uprava-klamave-a-srovnavaci-reklamy-v-kontextu-komunitarniho-prava
http://pravniradce.ihned.cz/c1-38392630-ceska-pravni-uprava-klamave-a-srovnavaci-reklamy-v-kontextu-komunitarniho-prava
http://rpr.cz/cz/profil.php
http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php
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 Od roku 2009 do data uzavření tohoto rukopisu řešila arbitrážní komise něco málo 

přes deset případů problematické srovnávací reklamy, z nichž některé budou analyzovány 

v kapitole 5. 

 

1.4 Přístup právních řádů ke srovnávací reklamě 

Jak § 2980 odst. 2 OZ, tak § 6 odst. 2 UWG a čl. 4 směrnice 2006/114 připouští srovnávací 

reklamu za splnění určitých, poměrně přísných, podmínek. OZ a směrnice 2006/114 tak činí 

explicitně („Srovnávací reklama je přípustná, pokud se srovnání týče, […].“ a „Srovnávací 

reklama, pokud jde o srovnání, je dovolena při splnění následujících podmínek […].“)21, 

zatímco UWG nekonstatuje expressis verbis, zda je srovnávací reklama dovolena, či 

zakázána – nicméně výkladem22 se dostaneme ke stejnému přístupu jako v případě OZ 

a směrnice 2006/114. Tento přístup (tj. srovnávací reklama ano, ale za určitých podmínek) 

pak Bejček označuje jako neutrální postoj ke srovnávací reklamě23 a představuje jakýsi 

kompromis mezi přístupem negativním a liberálním (viz dále). 

 Negativní postoj vychází z principu nemo iudex in re sua – v případě srovnávací 

reklamy totiž jeden subjekt označuje jiný a sám vybírá informace, které reklama bude 

obsahovat, tedy formuje sdělení adresátům, a to bez možnosti obrany označeného 

soutěžitele.24 

 Naopak liberální přístup je postaven na tezi, že reklama je jedním ze způsobů, kterým 

soutěžitel sděluje potencionálním zákazníkům informace o produktu – k nimž patří 

i možnost porovnání s jinými případnými substituty.25 

 Tyto přístupy však nelze vnímat jako jasně ohraničené kategorie, ale spíše jako škálu, 

jejíž extrémy tvoří na jedné straně čistě liberální přístup (tedy de facto úplná deregulace 

srovnávací reklamy) a straně druhé čistě konzervativní přístup (tedy absolutní nepřípustnost 

srovnávací reklamy). 

Liberální přístup je vlastní anglosaské právní kultuře. V roce 1968 bylo v případě 

Smith v. Chanel, Inc.26 přiznáno obchodníkovi s parfémy právo využívat ochranou známku 

„Chanel No. 5“, kterou měl registrovaný jiný subjekt, v reklamách na jeho vlastní produkty, 

                                                           
21 Prvku srovnání se budu věnovat v dalších kapitolách. 
22 Podmínky přípustnosti v § 6 odst. 2 UWG jsou formulovány jako tzv. Verbotskatalog (viz kapitola 5.2.2) – 

pokud srovnávací reklama porušují alespoň jeden ze zákazů, jedná se o nekalé jednání (unlautere Handlung), 

které je dle § 3 odst. 1 UWG zakázáno. 
23 BEJČEK, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 239. 
24 Ibid, s. 238. 
25 Ibid. 
26 Rozhodnutí U.S. Court of Appeal sp. zn. 402 F.2d 562 (1968) ze dne 21. 10. 1968. 
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čímž soud legalizoval tuto formu označení jiného soutěžitele v reklamě.27 Výsledkem pak 

byl masivní nárůst srovnávacích reklamních kampaní v 70. letech 20. století – toto chování 

podporovala Federální komise pro obchod (FTC) s argumentací, že reklama, v níž jsou 

soutěžitelé explicitně jmenováni, přispívá k informativnější reklamě, která by měla být 

všeobecným cílem.28 Od 90. let 20. století však i přístup v USA tenduje k větší restrikci – 

před reformou zákona o ochranných známkách (Lanham Trademark Act) v roce 1988 mohla 

být žaloba proti soutěžiteli založena pouze na zveřejňování nepravdivých údajů v reklamě29, 

zatímco po ní i v případě, že soutěžitel v reklamním sdělení „zkresluje povahu, rysy, 

vlastnosti nebo zeměpisný původ svého produktu, služby či jiné obchodní aktivity nebo 

produktu, služby či jiné obchodní aktivity jiného soutěžitele.“30 

Oproti tomu státy kontinentální Evropy (tedy ČR i SRN) volily spíše 

konzervativnější přístup, k liberalizaci došlo, jak bude ukázáno dále, pod vlivem evropské 

regulace – v ČR se samostatná skutková podstata srovnávací reklamy objevila novelou 

ObchZ v roce 2001, do té doby byla odmítána, v Německu je pak za historický milník 

považováno rozhodnutí BGH z roku 199831 (viz kapitola 3.2.2). 

 

1.5 Druhy srovnávací reklamy 

Na dělení srovnávací reklamy lze nahlížet z několika úhlů. Starší česká literatura32 ji tradičně 

dělí na kritizující, opěrnou a osobní. 

 (1) Kritizující srovnávací reklamou je např. věta „Náš margarín obsahuje o 50 % 

více omega-3 nenasycených mastných kyselin než produkty značky X.“. Soutěžitel 

vyzdvihuje výhodnější parametry svých výrobků oproti produktům konkurence. 

 (2) V případě opěrné srovnávací reklamy soutěžitel, který na trh přichází nově, 

porovnává své výrobky s již zavedenými produkty konkurenčních značek s cílem zařadit se 

do určitého segmentu trhu.33 Příkladem takové reklamy může být sdělení „Nový margarín 

                                                           
27 BEARD, F.: A History of Comparative Advertising in the United States. Journalism & Communication 

Monographs, č. 3/2013, s. 157. 
28 BEARD, F.: Comparative Advertising Wars: An Historical Analysis of Their Causes and Consequences. 

Journal of Macromarketing, č. 3/2010, s. 270. 
29 BEARD, F.: A History of Comparative Advertising (op. cit.), s. 198. 
30 § 1125 písm. a) zákona United States Code (§ 43 zákona Lanham Trademark Act) 
31 Rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 211/95 ze dne 5. 2. 1998 Testpreis-Angebot. 
32 VEČERKOVÁ, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2005, s 257-

258 či HAJN, P. in ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P. a kol.: Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní 

právo. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 362-363. 
33 Většinou je cílem přenést pozitivní emoce spojené s již zavedenou značkou na výrobky nového soutěžitele 

– právě tím, že produkty výrobce, který na trhu působí již delší dobu, jsou využity jako referenční vzorek. 
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na trhu! Koupí našeho margarínu ušetříte 50 % oproti nákupu margarínu [známé 

a zavedené, pozn. autorky] značky X!“. 

 (3) Podstatou osobní srovnávací reklamy je využití charakteristik vztahujících se per 

se k soutěžiteli nebo jeho podniku – např. „Naše margaríny jsou, na rozdíl od produktů 

značky X, vyráběny v závodu s již více než třicetiletou tradicí.“ 

 Toto dělení zcela kopíruje přístup německé judikatury, která rozeznává tytéž 

kategorie (kritisierende, anlehnende a persönliche vergleichende Werbung), přičemž 

kritizující a opěrná se liší zaměřením reklamního sdělení, zatímco kritizující a osobní se liší 

objektem srovnání (obě jsou namířené kriticky proti konkurentovi, ale kritizující srovnává 

produkty, zatímco osobní charakteristiky soutěžitele).34 

 Novější česká doktrína však netenduje k jednotnému dělení srovnávací reklamy. 35 

Logický a uspořádaný systém po vzoru německé doktríny (konkrétně Holtze) dle mého 

názoru nabízí Hruda36, který srovnávací reklamu dělí podle vztahu ke konkurenčním 

výrobkům a výrobcům (na kritizující a opěrnou srovnávací reklamu a jejich smíšené formy), 

podle předmětu srovnání (předmětem jsou buď zboží a služby, nebo obchodní a osobní 

charakteristiky a vlastnosti soutěžitelů, nebo image), podle intenzity srovnání (přímá, 

nepřímá, paušální srovnání) a podle účinku srovnání (s faktickým srovnáním nebo bez něj). 

 Ani německá teorie není v otázce klasifikace srovnávací reklamy jednotná: Zatímco 

Holtz37 dělí srovnávací reklamu na výše uvedené kategorie, Emichová38 uvádí tři velké 

skupiny, totiž reklamu se zaměřením na ostatní soutěžitele (kterou dále dělí na nepřímá a 

přímá srovnání39), bez vztahu k ostatním soutěžitelům a smíšené formy. 

 Je tedy zjevné, že vytvořit univerzálně přijímanou klasifikaci tak dynamického 

fenoménu, jakým je (srovnávací) reklama, je vpravdě nemožné. 

 

 

 

 

                                                           
34 HOLTZ, M.: Vergleichende Werbung in Deutschland: Die Zulässigkeit vergleichender Werbung nach der 

UWG-Novelle. Frankfurt nad Mohanem: Peter Lang, 2008, s. 7. 
35 Např. Ondrejová nabízí 9 typů srovnávací reklamy, mj. všeobecnou, značkovou, opěrnou, udržovací aj. 

(ONDREJOVÁ, D.: Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 133.( 
36 HRUDA, O.: Srovnávací reklama. Praha: C.H.Beck, 2015, s. 4-17. Sám autor se na s. 3 explicitně odvolává 

na Holtzovo dělení (viz poznámka pod čarou č. 37). 
37 HOLTZ, M.: Vergleichende Werbung (op. cit.), s. 6-28. 
38 EMICH, T.: Bewertung verschiedener Formen der preisvergleichenden Werbung. Eine empirische Studie. 

Hamburk: Diplomica, 2009, s. 4-25. 
39 A teprve přímé srovnání pak dělí na osobní reklamu a reklamu, jejíž předmětem jsou zboží a služby. 
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1.6 Shrnutí 

Tato kapitola představuje úvod do problematiky srovnávací reklamy. 

Ukázala, že neexistuje všeobecně přijímaná ekonomická definice reklamy; legálně je 

však pojem reklama definován – v českém prostředí obecně v ZRR, v německém prostředí 

takováto univerzální definice neexistuje (specificky rozhlasová reklama je pak definována 

v RStV). 

Dále vysvětlila, že zatímco pojem reklama je v ČR definován ve veřejnoprávním 

předpise, definice srovnávací reklamy jako typicky soukromoprávního institutu se nachází 

v OZ (v SRN analogicky v UWG). Přesto však srovnávací reklama není regulována pouze 

soukromoprávními předpisy. 

Kromě právní regulace byla krátce zmíněna i samoregulace reklamního průmyslu 

(Rada pro reklamu). 

Byly také vysvětleny typy regulatorních přístupů ke srovnávací reklamě: liberální 

jako historicky anglosaský, konzervativní jako historicky kontinentální a neutrální (tedy 

srovnávací reklama je povolena za splnění určitých přísných podmínek) jako přístup 

současné kontinentální Evropy pod vlivem práva EU. 

Byla též předestřena problematika teoretického dělení srovnávací reklamy a její 

(ne)univerzálnost v ČR i SRN, aby byl teoretický aparát kompletní. 
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2 GENEZE PRÁVNÍ ÚPRAVY SROVNÁVACÍ REKLAMY 

V PRÁVU EU 

 

Na úvod bych chtěla ozřejmit zařazení této kapitoly před pojednání o národním historickém 

vývoji. Je sice pravda, že původně se právní úprava srovnávací reklamy (a nekalé soutěže 

obecně) vyvíjela regionálně, ale domnívám se, že předřazení kapitoly o vývoji ve sféře práva 

EU před kapitolu o vývoji v ČR a SRN pomůže pochopit důležitost a vliv evropské regulace. 

Pokud bychom se totiž zaměřili např. na současnou definici srovnávací reklamy v ČR a SRN 

bez znalosti evropské regulace, nebyli bychom schopni relevantně vysvětlit, proč je v obou 

zemích unifikovaná. Důležitost směrnic a judikatury SDEU zdůrazňuje i Hajn: „[…] právo 

proti nekalé soutěži může být (a také ve skutečnosti je) do značné míry právem soudcovským 

[…]. […] rozsah i obsah této soudcovské tvorby práva […] bude zřejmě záležet na řadě 

okolností, které by se daly označit za národní právní kultur. Ta je ovšem nyní pod vlivem 

komunitárních směrnic […].“40 

 

2.1 Období před směrnicemi 

Nejhlubší kořeny evropské regulace nekalých obchodních praktik lze spatřovat v judikatuře 

SDEU41 ze 70. a 80. let, kdy soud, aby vyrovnal existující zásadní disproporce v národních 

právních úpravách, které představovaly materiální překážku volného obchodu, a aby určitým 

způsobem minimalizoval negativní dopady neexistence dostatečné evropské legislativy, 

vytvořil základní rámec práva proti nekalé soutěži (tehdy však s preferencí ochrany volného 

pohybu zboží spíš než práv spotřebitelů).42 

 V současné době je oblast práva proti nekalé soutěži upravena celou řadou směrnic 

(viz dále). To však nelze interpretovat tak, že role SDEU by v současné době byla marginální 

– ba naopak. Je to totiž SDEU, kterému přísluší výklad právních předpisů EU (a že tento 

výklad je pro oblast srovnávací reklamy klíčový, bude ukázáno dále v kapitole 4). 

 

                                                           
40 HAJN, P.: Komunitární a české právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 11. Hajn 

dále konstatuje, že „někdo by v této souvislosti mohl uvažovat o vytvářející se „právní kultuře bruselské“. 

(Ibid.) 
41 V rámci přehlednosti textu bude pro soud užíváno označení SDEU bez ohledu na historickou epochu, 

přestože se v tomto konkrétním případě jedná o historickou nepřesnost. 
42 DJUROVIC, M.: European Law on Unfair Commercial Practices and Contract Law. Oxford: Hart 

Publishing, 2016, s. 6. 
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2.2 Směrnice 84/450 

Nejstarším právním předpisem představujícím úpravu nekalých obchodních praktik 

(konkrétně klamavé reklamy) je směrnice 84/450 z roku 1984. Pokusy o úpravu celého 

soutěžního práva (nikoliv jen klamavé a srovnávací reklamy) existovaly již od 60. let 20. 

století – ambiciózní plán však ztroskotal na rozdílnosti národních pohledů.43 Tato směrnice 

tak představuje především harmonizační kompromis: „Co začalo jako komplexní projekt 

harmonizace celého práva proti nekalé soutěži, skončilo ořezáno na to, co bylo přijatelné 

pro všechny strany.“44  

 Přestože vzhledem k výše zmíněným problémům v procesu vzniku směrnice spíše 

kodifikovala stávající stav,45 jednalo se dle mého názoru v nemálo ohledech o průkopnický 

předpis – v čl. 1 nalezneme moderní princip „trojité ochrany“, totiž ochrany spotřebitelů, 

obchodníků i široké veřejnosti.46 Jako vizionářská se ukázala i definice reklamy 

v čl. 2 bodě 1 směrnice 84/450, který za reklamu označoval „každé předvedení související 

s obchodem, živností, řemeslem nebo svobodným povoláním, jehož cílem je podpora odbytu 

zboží nebo poskytnutí služeb, včetně nemovitostí, práv a závazků“. Zcela shodnou definici 

obsahuje i současné směrnice 2006/114 – jedná se tedy o více než třicet let starý text! Je však 

nutno poznamenat, že právě v této části směrnice vycházela ze společné praxe států. 

 Přínosem směrnice 84/450 byl také imperativ členským státům EU obsažený v čl. 4: 

„Členské státy musí zajistit, aby v zájmu spotřebitelů, soutěžitelů a široké veřejnosti 

existovaly vhodné a účinné prostředky pro kontrolu klamavé reklamy“ [podtržení doplněno 

autorkou]. Toto ustanovení se v kombinaci s čl. 5 dotýká poměrně kontroverzní 

problematiky samoregulace reklamy – směrnice jednoznačně pracuje s tezí, že kontrola 

reklamy vyžaduje státní ingerenci (a to buď soudní, správní, nebo obojí), nestačí orgány 

organizací samoregulace reklamního průmyslu (v českém prostředí např. Arbitrážní komise 

Rady pro reklamu, viz kapitola 1.3).47 

Je nutné si však uvědomit, že směrnice 84/450 byla založena na principu minimální 

harmonizace, tedy státy si mohly ponechat svou přísnější úpravu, pokud poskytovala vyšší 

                                                           
43 HENNIG-BODEWIG, F.: The Approach to Regulation in the Continantal EC States (Including The EC 

Directive on Misleading Advertising). Antitrust Law Journal, č. 2/1985, s. 553. 
44HILTY, R. M.: The Law Against Unfair Competition and Its Interfaces. In: HILTY, R. M. - HENNING-

BODEWIG, F. (eds.): Law Against Unfair Competition. Towards a New Paradigm in Europe? Berlin: Springer 

Verlag Berlin Heidelberg, 2007, s. 112. 
45 HAJN, P.: Komunitární a české právo proti nekalé soutěži (op. cit.), s. 28. 
46 Současné evropské právo je však postaveno primárně na ochraně spotřebitele – vůdčí směrnice 2005/29 

označuje za svůj hlavní cíl vysokou úroveň ochrany spotřebitele. 
47 GREER, T. - THOMPSON, P.: Development of standardized and harmonized advertising regulation in the 

European economic community. Journal od Advertising, č. 2/1985, s. 31. 
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stupeň ochrany – a i v případě kontinentální Evropy se jedná o několik různých přístupů.48 

Harmonizační efekt byl tak velmi omezen, přesto se, zvláště za pomoci judikatury SDEU, 

podařilo eliminovat ty největší rozdíly v národních úpravách.49 

 

2.3 Směrnice 97/55 

Jak sama směrnice 84/450 předvídala v bodě 6 preambule, následovalo pozměnění 

a doplnění směrnicí 97/55. Cílem této změny byla reflexe dotváření vnitřního trhu, kdy 

v situaci zvyšující se rozmanitosti nabídky právě informace z reklamy mohly představovat 

klíčový podnět ke koupi. Za takových podmínek musely být „základní ustanovení upravující 

formu a obsah srovnávací reklamy jednotná a podmínky využívání srovnávací reklamy 

v členských státech harmonizovány.“50 Proces přijímání směrnice 97/55 byl však 

dlouhodobější a vyvolával vášnivější diskuse, než jak tomu bylo v případě směrnice 

84/450,51 neboť ke srovnávací reklamě měly národní státy zásadně různé přístupy. 

Výsledkem je kompromis, kdy je srovnávací reklama dovolena za kumulativního splnění 

přísných kritérií. 

V tomto předpise se tak objevuje explicitní definice srovnávací reklamy a podmínky 

její přípustnosti a zároveň vzniká dvojí linie harmonizace reklamy – úplná pro srovnávací 

reklamu52 (což se týká i klamavosti srovnávací reklamy) a minimální pro klamavou reklamu 

obecně. 

Srovnávací reklama byla článkem 2a směrnice 97/55 definována jako každá reklama, 

která „výslovně nebo nepřímo označuje soutěžitele nebo zboží či služby nabízené 

soutěžitelem“. Tato definice je úmyslně velmi široká, s cílem zahrnout všechny formy 

srovnávací reklamy (viz bod 6 preambule směrnice 97/55). Díky sice na jednu stranu 

obsáhne celé spektrum reklam, na druhou stranu však její výklad působí nemalé problémy, 

neboť v textu zcela chybí slovo srovnání, tudíž by bylo možno uvažovat o srovnávací 

reklamě bez srovnání, což je poněkud ironické. 

                                                           
48 K jednotlivým přístupům zemí kontinentální Evropy [jednu skupinu tvoří Německo, Benelux a Řecko, 

druhou Francie a Itálie a třetí skandinávské země (a pokud bychom uvažovali celou Evropu, pak čtvrtý přístup 

je reprezentován Velkou Británií)] viz podrobně HENNIG-BODEWIG, F.: The Approach to Regulation in the 

Continantal EC States (op. cit.), s. 556 a n. 
49 HILTY, R. M.: The Law Against Unfair Competition and Its Interfaces (op. cit.), s. 114. 
50 Bod 2 preambule směrnice 97/55. 
51 HAJN, P.: Komunitární a české právo proti nekalé soutěži (op. cit.), s. 28. 
52 Což znamená, že národní zákonodárce nemůže jakkoliv rozšiřovat či zužovat katalog podmínek nebo definici 

srovnávací reklamy. 
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2.4 Směrnice 2006/114 

Ještě před vlastní analýzou směrnice 2006/114 je nutno vysvětlit proces jejího vzniku. 

Od přijetí směrnice 97/55 byla totiž přijata ještě směrnice 2005/29 (o nekalých obchodních 

praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu), čímž byla ochrana spotřebitele i pro oblast 

klamavé a srovnávací reklamy vyčleněna do zvláštního předpisu a směrnice 84/450 ve znění 

směrnice 97/55 měla být zaměřena pouze na ochranu obchodníků. Původně jednotné 

komunitární právo proti nekalé soutěži se tak dělí na větev B2C (tedy vztahy obchodník-

spotřebitel) a B2B (tedy vztahy mezi soutěžiteli).53 Tím došlo ke značnému znepřehlednění 

právní regulace a následná snaha o zajištění vyšší právní jistoty pak vedla k přijetí 

rekodifikované směrnice 2006/114 o klamavé a srovnávací reklamě. 

Směrnice 2006/114 tedy na rozdíl od svých předchůdkyň není založena na principu 

„trojité ochrany“ – účelem je pouze ochrana obchodníků (čl. 1). Djurovic tvrdí, že 

v důsledku toho je „oblast aplikace a praktický význam [směrnice 2006/114, pozn. autorky] 

velmi limitován“54. S tímto však nemohu souhlasit. Domnívám se, že takový závěr zásadně 

opomíjí harmonizační a inspirační vliv směrnice 2006/114. Jak již bylo ukázáno 

v předcházející kapitole a jak bude ukázáno zejm. v kapitolách 3 a 5, česká i německá právní 

úprava ze směrnice vycházejí, v mnoha případech ji přímo kopírují. Fakt, že základní účel 

ochrany obsažený ve směrnici 2006/114 nekoresponduje se současným trendem evropského 

práva, nemůže směrnici (a s ní i judikaturu) jednoduše odsoudit ke zmizení v propadlišti 

dějin.  

Vzhledem k tomu, že směrnice 2006/114 přejala doslovně definici srovnávací 

reklamy ze směrnice 84/450 ve znění směrnice 97/55 (a podmínky přípustnosti jen s malou 

textovou změnou a mírně odlišným řazením), vztahuje se závěr o dvojsečnosti definice 

srovnávací reklamy uvedený v kapitole 2.3 i na současnou právní úpravu srovnávací 

reklamy. 

 

2.5 Shrnutí 

Je zřejmé, že evropská právní úprava přestavuje významný liberalizační prvek. V období 

před směrnicemi hrál prim přístup SDEU – vzhledem k jeho úkolům má však SDEU 

nezastupitelnou roli i dnes (jemu přísluší interpretace směrnic.) 

                                                           
53 HAJN, P.: Komunitární a české právo proti nekalé soutěži (op. cit.), s. 28. 
54 DJUROVIC, M.: European Law on Unfair Commercial Practices and Contract Law (op. cit.), s. 8. 
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 Přestože směrnice 84/450 spíše kodifikovala stávající stav a přestože byla založena 

na principu minimální harmonizace, přinesla dosud platnou definici reklamy a základním 

způsobem (za pomoci SDEU) sblížila národní právní řády. 

 Směrnicí 97/55 byla do směrnice 84/450 vložena ustanovení týkající se srovnávací 

reklamy vč. její definice. Základní výchozí bod je, že srovnávací reklama je přípustná, ale 

za kumulativního splnění vyjmenovaných podmínek. Směrnice též, velmi široce, definovala 

vlastní pojem srovnávací reklamy. Je třeba zdůraznit, že v případě srovnávací reklamy se 

jedná o úplnou harmonizaci (tj. národní státy nejsou oprávněny katalog podmínek měnit). 

 Směrnice 2006/114 byly vytvořena za účelem zvýšení přehlednosti právní úpravy 

srovnávací reklamy a obsahově vychází ze směrnice 97/55. V souvislosti s přijetím směrnice 

2005/29 však došlo ke koncepční změně, kdy byla ochrana spotřebitele v oblasti srovnávací 

reklamy extrahována do této směrnice, zatímco směrnice 2006/114 je zaměřena na ochranu 

soutěžitelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 23 - 

3 HISTORICKÝ VÝVOJ SOUKROMOPRÁVNÍ ÚPRAVY 

SROVNÁVACÍ REKLAMY V ČR A SRN S AKCENTEM NA 

VLIV PRÁVA EU 

 

V předchozí kapitole byl nastíněn vývoj evropské regulace srovnávací reklamy, v této 

kapitole bude pozornost věnována vývoji právní úpravy srovnávací reklamy v národních 

právních řádech ČR a SRN. Přestože může být namítáno, že je v této práci historii věnován 

značný rozsah, ač nemá být jejím těžištěm, je tento argument dle mého názoru třeba 

odmítnout se zřejmým poukazem na důležitost historického výkladu – samostatně stojící 

informace o současné přípustnosti srovnávací reklamy za splnění přísných podmínek nemá 

vypovídající hodnotu, nevíme-li, že původně v různých státech panovaly zcela odlišné 

přístupy k této obchodní praktice a na soudobou úpravu má enormní vliv právo EU. 

 Tato kapitola nemá bezhlavě vršit data a čísla, ale má spíše poukázat na milníky a 

trendy v historické genezi právní úpravy srovnávací reklamy a ilustrovat realizaci směrnic 

v kontextu národních přístupů. 

 

3.1 Vývoj v České republice 

3.1.1 Vývoj v období před směrnicí 97/55 

Je třeba si uvědomit, že počátky právní regulace B2B vztahů v rámci nekalé soutěže musíme 

vzhledem ke složitému politicko-historickému vývoji ČR hledat v Rakousku-Uhersku. 

V roce 1896 byl v Německu vydán první zákon proti nekalé soutěži (viz dále kapitola 3.2.1), 

na což i rakouská vláda reagovala vytvořením návrhu zákona proti nekalé soutěži v roce 

1901. Tento návrh obsahoval pouze kazuistický výčet skutkových podstat nekalé soutěže. 

V roce 1906 byl pak vypracován druhý návrh zákona, který již generální klauzuli nekalé 

soutěže obsahoval: „[…] Generální klausulí touto mělo býti soudci umožněno, potlačiti 

v budoucnu každou formu nekalé obchodní soutěže, na niž vynalézavý obchodník by připadl 

a jež by reelnost obchodního styku poškozovala.“55 V roce 1908 pak Rakousko-Uhersko 

přistoupilo k Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví56 – podle čl. 10bis 

                                                           
55 VODIČKA, O.: Právní ochrana proti nekalé soutěži u nás a v cizině. Obzor národohospodářský, roč. XXVI, 

rok 1921, s. 357. 
56 Pařížská úmluva byla podepsána dne 20. března 1883 a následně několikrát revidována (před podepsáním 

Rakouskem-Uherskem v Bruselu dne 14. prosince 1900). V současné době je smluvními stranami úmluvy 

176 států. K seznamu smluvních stran a anglickému textu úmluvy srovnej Oficiální stránky Světové organizace 

duševního vlastnictví. Dostupné z URL: 
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a 10ter byly smluvní státy povinny legislativně upravit oblast nekalé soutěže: „Unijní země 

jsou povinny zajistit příslušníkům Unie účinnou ochranu proti nekalé soutěži.“57 V čl. 10bis 

odst. 3 pak Pařížská úmluva příkladmo definovala typy chování, které musí být zakázány.58 

I poté však rakouská úprava práva proti nekalé soutěži zůstala roztříštěná do různých 

zákonů.59 

 Československá republika beze zbytku přejala fragmentované rakouské 

zákonodárství v této oblasti, ale potřeba kodifikace byla zřejmá. 

 V roce 1927 byl tak schválen zákon č. 111/1927 Sb. z. a n, o ochraně proti nekalé 

soutěži, který platil až do roku 1950.60  

 Zákon byl postaven na kombinaci generální klauzule a jednotlivých skutkových 

podstat. Pokud jde o srovnávací reklamu, je nutné si povšimnout, že ve výčtu jednotlivých 

skutkových podstat chybí,61 což jen ilustruje význam generální klauzule62 jako prostředku 

pro soudcovské dotváření práva. A soudy se srovnávací reklamou zabývaly, i když ne na 

základě specifické skutkové podstaty.63 

 V klíčovém rozhodnutí sp. zn. Rv I 1850/3764 ze dne 17. 12. 1937 Nejvyšší soud 

Československé republiky konstatoval, že „nelze zakázati vůbec jakéhokoliv srovnání 

výrobků a zařízení soutěžitelských podniků, ježto jest možno, že za určitých okolností může 

dojíti ke srovnání, jež by podle poměrů nebylo v rozporu s předpisy zákona proti nekalé 

soutěži.“ Je zjevné, že postoj ke srovnávací reklamě byl v československém prostředí 

                                                           
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2 a 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514 [obojí cit. 21. 2. 2017]. 
57 Čl. 10bis odst. 1 Pařížské úmluvy. 
58 Zákaz vyvolání nebezpečí záměny, zákaz zlehčování a zákaz klamavé reklamy. Tyto skutkové podstaty jsou 

součástí práva proti nekalé soutěži dodnes. 
59 Např. čl. 27 obchodního zákona, § 44 an. živnostenského řádu apod. 
60 Přijetí zákona předcházely 2 návrhy, přijat byl až ten druhý z roku 1925, který byl založený na dnes již 

tradiční legislativní technice, tedy generální klauzuli v kombinaci s jednotlivými skutkovými podstatami. 

K podrobnějšímu výkladu historie návrhu zákona srovnej OUTLÁ, A. in ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P. 

a kol.: Kurs obchodního práva (op. cit.), s. 290-291. 
61 Zákon rozeznává nekalou reklamu, nesprávné označování původu zboží, zlehčování, zneužívání 

podnikových značek a zevnějších zařízení podniku, podplácení a porušování a využívání obchodních 

a výrobních tajemství. 
62 Pro ilustraci uvádím doslovné znění generální klauzule (§ 1): „Kdo dostane se v hospodářském styku v rozpor 

s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým poškoditi soutěžitele, může býti žalován, aby se zdržel takového 

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

poškoditi soutěžitele, též, aby nahradil škodu tím způsobenou.“ Pokud se podíváme na současnou formulaci 

generální klauzule (§ 2976 odst. 1 OZ), je zjevné, že se jedná o dodnes užívanou formulaci. K nadčasovosti 

zákona srovnej WINTER, F.: Zákon č. 111 Sb. z. a n. proti nekalé soutěži z roku 1927 [12. 12. 2002] Epravo.cz 

Dostupné z URL: https://www.epravo.cz/top/clanky/zakon-c-111-sbza-n-proti-nekale-soutezi-z-roku-1927-

20256.html [cit. 21. 2. 2017] 
63 Ve většině případů se srovnání řešilo v rámci ustanovení o nekalé reklamě (§2) nebo zlehčování (§ 10) 

v zákoně č. 111/1927 Sb. z. a n. 
64 Citováno dle Vážný 16579/1937. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514
https://www.epravo.cz/top/clanky/zakon-c-111-sbza-n-proti-nekale-soutezi-z-roku-1927-20256.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/zakon-c-111-sbza-n-proti-nekale-soutezi-z-roku-1927-20256.html
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benevolentnější65 než v německém ve stejném období (viz dále), nicméně srovnání 

v reklamě bylo třeba užívat velmi uvážlivě. 

 Kromě obecného postoje ke srovnávací reklamě bych ráda poukázala na tři další, dle 

mého názoru neméně důležité, prvky tohoto rozhodnutí, a to ad (a) fakt, že „rozhodující jest 

úsudek posluchače nebo čtenáře reklamy“, což je hledisko, které zastává dlouhodobě 

i SDEU (viz kapitola 4), ad (b) upozornění, že „za určitých okolností i údaj správný může 

býti klamavý“ (čímž chci již nyní poukázat na živnou půdu pro diskuse, viz kapitola 5.3.5 

a zákaz zlehčování) a ad (c) konstatování, že „při posouzení závadnosti projevů není 

výhradně rozhodující jen slovné jejich znění, nýbrž nutno přihlížeti k jejich smyslu a k dojmu, 

který mohou způsobiti u průměrného zákazníka“ (reklamu je tedy nutno interpretovat jako 

celek, na což zadavatelé někdy, obávám se, zapomínají). 

 Další soudně řešenou otázkou66 byla problematika tzv. superlativní reklamy.67 

V rozsudku sp. zn. R I 1052/3168 ze dne 12. 2. 1932 Nejvyšší soud Československé republiky 

explicitně řekl, že „jest připustiti příkrasy a nadsázky reklamy, poněvadž by jinak každá 

reklama přestala býti působivou“. Neznamená to samozřejmě, že je v reklamě možné 

jakékoliv vychvalování bez jakékoliv odpovědnosti – nicméně zjevně přehnaná superlativní 

tvrzení69 v reklamě nemohou spotřebitelé chápat jako vážně míněná, pročež taková reklama 

pak není závadná.70 

 V období socialismu byla nekalá soutěž upravena v rámci zákona č. 141/1950 Sb., 

občanský zákoník, ale o reálném významu tohoto ustanovení lze pochybovat.71 

                                                           
65 Na jiném místě soud zdůraznil, že „nesdílí tedy názor, jako by se jakékoliv srovnávání vůbec samo o sobě 

již příčilo dobrým mravům soutěže, poněvadž hospodářský život dneška je do té míry obsáhlý a diferencovaný, 

že by se namnoze bez srovnání vůbec soutěžitel neobešel […].“ 
66 Která však byla řešena dříve než výše zmíněné rozhodnutí z roku 1937. 
67 Resp. rozsudek ji označuje jako „dryáčnickou“. Večerková rozlišuje superlativní a dryáčnickou reklamu na 

základě míry přehánění, kdy u dryáčnické reklamy je „míra reklamního přehánění vystupňována do extrémní, 

„pouťové“ razance“. (Zdroj: VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (op. cit.), s. 259.) Domnívám se 

však, že bude účelné mluvit pouze o superlativní reklamě. 
68 Citováno dle Vážný 11396/1932. 
69 Soud doslovně mluvil o situaci, kdy se reklama omezí jen na „tvrzení zcela povšechná nepřipouštějící 

srovnání s jinými výrobky“. 
70 V případě superlativní reklamy je však nutno rozlišovat dva typy tvrzení, které bych označila jako subjektivní 

a objektivní. Příkladem subjektivního přehánění může být reklama na „nejstylovější vlasový salon v Praze“, 

kdy dané tvrzení je zjevně nadsazené a zároveň není možné ho jakkoliv ověřit (co je to styl a kdo o tom 

rozhoduje), ergo ho spotřebitelé nemohou chápat jako vážně míněné. Naopak příkladem objektivního (tedy 

přezkoumatelného tvrzení) jsou výroky typu „největší obchod v ČR,“ „obchod s nejširší nabídkou v ČR“ nebo 

„obchod s nejdelší historií v oboru v ČR“. V takovém případě musí být zadavatel připraven svá tvrzení 

dokázat, neboť by jinak reklama nemusela splňovat podmínku zákazu klamavosti. K tématu srovnej HAJN, P. 

in ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P. a kol.: Kurs obchodního práva (op. cit.), s. 362. 
71 Jak lakonicky poznamenává Outlá, „bylo do československého právního řádu promítnuto jen s ohledem 

na stávající mezinárodní závazky státu“. (Zdroj: OUTLÁ, A. in ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P. a kol.: Kurs 

obchodního práva (op. cit.), s. 291.) 
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 Po revoluci byla nekalá soutěž nejdříve od května roku 1990 upravena v rámci 

zákona č. 109/1964 Sb., hospodářského zákoníku a od roku 1992 pak detailněji v § 42 až 54 

ObchZ; srovnávací reklama nicméně nebyla upravena jako samostatná skutková podstata.72 

 

3.1.2 Implementace směrnice 97/55 

Samostatná skutková podstata srovnávací reklamy se v českém právním řádu objevila až 

novelou ObchZ č. 370/2000 Sb., a to právě jako důsledek implementace směrnice 84/450 

ve znění směrnice 97/55. Do účinnosti této novely (od 1. 1. 2001) byl postoj ke srovnávací 

reklamě s poukazem na princip „nikdo nesmí být soudcem ve vlastní věci“ značně 

rezervovaný, soudy tak vzhledem ke stejným principiálním východiskům mohly navazovat 

(a také tak činily) na prvorepublikovou judikaturu (viz výše)73: V rozhodnutí sp. zn. R 3 

Cmo 91/9774 konstatoval Vrchní soud v Praze, že „i když k reklamě patří i nadsázka, 

přehánění o svých vlastních výkonech v rozumné míře, je zásadně v rozporu s dobrými 

mravy soutěže, aby soutěžitel zdůraznil vlastnosti svých výkonů v reklamě tím, že zároveň 

sníží (nerozhodné zda pravdivě či nikoliv) hodnotu výkonů druhého soutěžitele.“75 I když by 

se podle textace mohlo zdát, že přístup českých soudů je přísnější než přístup soudů 

československých, není tomu tak – československé soudy diskutovaly o otázce zákazu 

jakéhokoliv srovnání v reklamě (tedy čistě negativní přístup), a ve výsledku možnost 

takového zákazu, dle mého názoru naprosto správně, s poukazem na pestrý hospodářský 

život odmítly. Domnívám se, že Vrchní soud je ve výše uvedeném rozhodnutí typickým 

reprezentantem rezervovaného přístupu.  

Je tedy zřejmé, že evropské právo přineslo poměrně zásadní liberalizaci. 

 Definice srovnávací reklamy byla ze směrnice 84/450 ve znění směrnice 97/55 

převzata doslovně, existoval však nápadný rozpor mezi zněním čl. 3a směrnice 

a § 50a odst. 2 ObchZ – zatímco směrnice 97/55 vztahovala podmínky přípustnosti 

na srovnání, v ObchZ dovětek „co do srovnání“ chyběl. Dle Hrudy „[…] znění ObchZ tak 

mohlo navozovat dojem, že poskytuje vyčerpávající odpověď na otázku, zda konkrétní 

srovnávací reklama je přípustná, či nikoliv. Tak tomu ale v žádném případě nebylo […].“76 

                                                           
72 HRUDA, O.: Srovnávací reklama (op. cit.), s. 23. 
73 Ibid, s. 24. 
74 Rozsudek Vrchního soudu sp. zn. R 3 Cmo 91/97, citováno dle MACEK, J.: Rozhodnutí ve věcech 

obchodního jména a nekalé soutěže. Praha: C.H.Beck, 2000, s. 213. 
75 Jak již bylo řečeno v textu výše, do doby existence samostatné skutkové podstaty srovnávací reklamy se 

taková reklama už od dob první republiky posuzovala podle ustanovení o klamavé reklamě nebo o zlehčování 

(zde druhý případ). 
76 HRUDA, O.: Srovnávací reklama (op. cit.), s. 29. 
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Tato disproporce byla odstraněna až při rekodifikaci, kdy v § 2980 odst. 2 OZ již 

nalezneme, že „srovnávací reklama je přípustná, pokud se srovnání týče, […].“ Je zřejmé, 

že i při vytváření OZ hrála snaha implementovat vhodným způsobem evropské právo 

významnou roli. 

 Neuralgickým bodem pak bylo znění § 50a odst. 2 písm. e), totiž zákazu zlehčování.77 

Znění ObchZ po novele č. 370/2000 Sb. mluvilo stejně jako směrnice 84/450 ve znění 

směrnice 97/55 o údajích bez jakéhokoliv přídavného jména. To bylo však předmětem 

odborné kritiky78 (viz dále kapitola 5.2.5), a tak bylo další novelou č. 88/2003 Sb. doplněno 

sousloví „nepravdivými údaji“ (a contrario bylo tedy v rámci srovnávací reklamy dovoleno 

zlehčování pravdivými údaji). S OZ se však znění této podmínky vrací opět k původní 

„směrnicové“ formulaci.79 

 Postup českého zákonodárce při implementaci směrnice 84/450 ve znění směrnice 

97/55 (a později směrnice 2006/114) je tak poněkud nekonzistentní. 

 

3.2 Vývoj v SRN 

3.2.1 Vývoj v období před směrnicí 97/55 

„V Německu pokládalo se dlouho potírání nekalé soutěže za něco typicky francouzského, 

za něco, co je německému právu cizí,“80 jak poněkud ironicky napsal Hamann (tento přístup 

pak ale specificky pro oblast srovnávací reklamy znamenal absolutní liberalizaci). A protože 

„němečtí soudcové příliš lpěli na liteře zákona,“81 byl v roce 1986 vydán zákon proti nekalé 

soutěži (Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs), který však obsahoval pouze 

výčet skutkových podstat, bez generální klauzule.82 Zákon byl předmětem silné kritiky 

německé doktríny právě kvůli svému kazuistickému přístupu, přesto však představoval 

                                                           
77 Český zákonodárce použil slovo „nezlehčuje“, zatímco oficiální překlad směrnice 84/450 využil spojení 

„nemá za následek oslabení důvěry nebo hanobení“. Domnívám se, že tato formální disproporce je způsobena 

snahou českého zákonodárce o využití terminologie, která již byla v českém řádu aplikována, a o navázání se 

na skutkovou podstatu zlehčování. 
78 Srov. zejm. KOTÁSEK, J.: Srovnávací reklama po novele obchodního zákoníku, Obchodní právo, č. 1/2000, 

s. 2 an., HAJN, P.: K přípustnosti srovnávací reklamy. Právo a podnikání, č. 11/2001, s. 23 an. a obsáhle 

VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (op. cit.), s. 293-299. 
79 Tím je míněno jak znění směrnice 97/55, tak současné směrnice 2006/114. 
80 BUCHTELA, R. – DRÁBEK, J – HAMANN, L.: Soutěžní právo ČSR. Praha: Nakladatelství V. Linhart, 

1938, s. 21. 
81 Což znamenalo, že za současné neexistence explicitní úpravy práva proti nekalé soutěži německé soudy 

žalobní nároky z této oblasti odmítaly. (Ibid.) 
82 VODIČKA, O.: Právní ochrana proti nekalé soutěži u nás a v cizině (op. cit.), s. 295. 
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určité pozitivum – znamenal totiž všeobecnou akceptaci nutnosti ochrany proti nekalé 

soutěži.83 V oblasti srovnávací reklamy nenastala žádná změna přístupu.84 

Na tomto místě je třeba znovu zdůraznit vliv německého práva na vývoj právní 

úpravy nekalé soutěže v českém právním prostředí – právě německý zákon proti nekalé 

soutěži byl jedním z impulzů pro úpravu práva proti nekalé soutěži i v tehdejším Rakousku-

Uhersku (viz výše). 

Německý zákonodárce na kritiku zareagoval a v roce 1909 spatřil světlo nový zákon 

proti nekalé soutěži (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb), který přes velké množství 

novelizací a doplnění zákony a nařízeními (a samozřejmě změn učiněných pod vlivem práva 

EU) platí dodnes. Generální klauzule v § 1 UWG byla koncipována jako subsidiární 

ustanovení, které přicházelo v úvahu pouze tehdy, když nebylo možno aplikovat konkrétní 

skutkové podstaty.85 I přes tento pokrok naráželo využití zákona na přehnaný formalismus 

německých soudců a problém výkladu dobrých mravů,86 což poněkud suspendovalo možný 

pozitivní efekt zákona na hospodářskou soutěž. I po vydání UWG 1909 byla srovnávací 

reklama považována za zásadně přípustnou, pokud nebyla klamavá.87 

Tento liberální přístup, který bychom zřejmě v německém prostředí neočekávali, 

se však postupně (od roku 1917 do roku 1931) pod vlivem doktríny88 a rozhodovací praxe 

Říšského soudu proměnil až k protipólu, tedy zásadnímu zákazu srovnávací reklamy, 

ze kterého byly akceptovány pouze určité jednotlivé výjimky.89 Definitivní tečku za érou 

liberálního přístupu ke srovnávací reklamě udělalo rozhodnutí Říšského soudu z roku 1931 

                                                           
83 Srovnej obsáhle HARTWICH, O. M.: Wettbewerb, Werbung und Recht. Eine Kritik des Rechts des 

unlauteren Wettbewerbs aus historischer, rechtsvergleichender und ökonomischer Sicht – zusammengeführt 

am Beispiel der vergleichenden Werbung. Mnichov: Herbert Urtz Verlag, 2004, s. 32-37. 
84 Resp. Říšský soud po účinnosti BGB od 1. 1. 1900 shledal některé jednotlivé případy srovnávací reklamy 

rozporné s dobrými mravy, ale neučinil tak na základě ustanovení zákon proti nekalé soutěži (protože ten 

neobsahoval generální klauzuli a speciální skutkovou podstatu srovnávací reklamy taktéž), ale s ohledem 

na základní normu deliktního práva BGB, § 826. Srovnej ibid, s. 409. 
85 Ibid, s. 45. 
86 GOLDBAUM, W.: Der neue Formalismus der Rechtsprechung über den unlauteren Wettbewerb. 

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, č. 11/1927, s. 781-786. Citováno dle ibid, s. 47. 
87 EMMERICH, V.: Unlauterer Wettbewerb: ein Studienbuchs. 10. zcela nově přep. vyd. Mnichov: C.H.Beck, 

2016, s. 78. 
88 Zejm. pod vlivem článků od Kohlera (KOHLER, J.: Persönliche und sachliche Reklame in der Großindustrie. 

Markenschutz und Wettbewerb, č. 6-7/1917, s. 127-129) a Lobeho (LOBE, A.: Der Hinweis auf fremde 

gewerbliche Leistung als Mitter zur Reklame. Markenschutz und Wettbewerb, č. 6-7/1917, s. 129-131). 

K jejich argumentaci a vlivu srovnej HÜBENTAL, Ch.: Die Bewertung humorvoll vergleichender und 

herabsetzender Werbung. Entwicklung eines interdisziplinären Testschemas zur Erhöhung der 

Rechtssicherheit. Wiesbaden: Springer, 2015, s. 10-11 a obsáhle HARTWICH, O. M.: Wettbewerb, Werbung 

und Recht (op. cit.), s. 416-419. 
89 BEATER, A.: Unlauterer Wettbewerb. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011, s. 552-553. 
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ve věci Hellegold,90 ve kterém se soud explicitně odvolal na zásadu nemo iudex in re sua 

a zároveň konstatoval, že případná nižší výkonnost určitého soutěžitele nemůže být využita 

v reklamě jeho konkurenta ke zvýšení odbytu.91 

V porovnání s vývojem v Československu ve stejném období můžeme vidět, že 

zatímco československé soudy zaujaly rezervovaný postoj, německý přístup prodělal během 

necelých 15 let zásadní vývoj od liberálního ke zcela negativnímu postoji.  

Z odmítavého postoje neslevil ani BGH: V rozhodnutí Dauerdose92 z roku 1951 

BGH expressis verbis konstatoval, že „trvá na judikatuře Říšského soudu.“93 Z dalších 

rozhodnutí potvrzujících tento přístup můžeme jmenovat Sprechstunden94 nebo 

Konsumgenossenschaft.95 V německém prostředí bylo podle názoru soudů i nemalé části 

doktríny úkolem reklamy, aby představovala přednosti zboží nebo služeb zadavatele, ovšem 

bez odvolávání se na konkurenční soutěžitele.96 

Nelze však říci, že by se německé právní prostředí do doby implementace směrnice 

84/450 ve znění směrnice 97/55 v otázce přípustnosti srovnávací reklamy nijak nevyvinulo: 

Už v rozhodnutí Betonzusatzmittel97 z roku 1961 BGH konstatoval, „nekalosoutěžně 

zpravidla nejedná ten, kdo pravdivě poukáže na nevýhodné vlastnosti produktů jiného 

soutěžitele.“ To však platilo pouze za kumulativního splnění přísných podmínek – 

ke srovnání musel mít soutěžitel dostatečný důvod (hinreichender Anlass) a srovnání 

nesmělo vybočit z mezí nutnosti. I když by toto rozhodnutí mohlo být chápáno jako 

judikaturní obrat, pojem „dostatečný důvod“ nebyl v judikatuře BGH zcela nový a v zásadě 

sloužil jako zastřešující termín pro katalog výjimek98 vyvinutý již Říšským soudem. 

                                                           
90 Rozhodnutí Říšského soudu ze dne 6. 10. 1931 (zveřejněno v časopise Gewerblicher Rechtsschutz und 

Urheberrecht, rok 1931, s. 1299 a n.). 
91 WITLINGER, A.: Vergleichende Werbung. Theoretischer Bezugsrahme und empirische Untersuchung zur 

Werbewirking. Wiesbaden: Springer, 2002, s. 48. 
92 Rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 44/51 ze dne 13. 11. 1951 (zveřejněno v časopise Gewerblicher Rechtsschutz 

und Urheberrecht, rok 1952, s. 416 an.). 
93 V tom smyslu, že systémové srovnání je přípustné, pokud neidentifikuje jiného nebo jiné soutěžitele 

a zároveň se drží v mezích správnosti a věcnosti. 
94 Rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 80/51 ze dne 8. 4. 1952, kde BGH v bodě tři právní věty explicitně potvrdil, 

že „setrvává na dosavadní judikatuře o nepřípustné srovnávací reklamě.“ 
95 Rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 81/58 ze dne 26. 6. 1959, podle kterého jsou cenová srovnání stále zásadně 

nepřípustná. 
96 ULMER, E.: Das Recht des unlauteren Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt. Gewerblicher Rechtsschutz 

und Urheberrecht, č. 3/1962, s. 282. 
97 Rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 40/60 ze dne 14. 7. 1961. 
98 Těmito výjimkami byly srovnávací reklamy (1) obranné (Abwehrvergleich), (2) informativní 

(Auskunftvergleich), (3) systémové (Systemvergleich) a (4) obsahující hodnocení vývoje a pokroku 

(Fortschrittvergleich). (Zdroj: KÖHLER, H. in KÖHLER, H. – BORNKAMM, J.: Gesetz gegen den 

unlauteren Wettbewerb (UWG): Preisangabenverordnung, Unterlassungsklagengesetz, Dienstleistungs-

Informationspflichten-Verordnung. Kommentar. München: C.H.Beck, 2011, s. 969.) 
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I přes jisté zmírnění negativního přístupu v době od 60. do 90. let99 nedošlo během 

této doby k žádnému100 přelomovému rozhodnutí, které by silně revidovalo nastolený 

negativní trend, a tak se v době vydání směrnice 97/55 německé právo dle mého názoru 

nacházelo ve složitější situaci než české, neboť muselo svůj přístup změnit zcela zásadně. 

 

3.2.2 Implementace směrnice 97/55 

Jak již bylo řečeno výše, s nutností implementace směrnice 97/55 musel však i německý 

zákonodárce akceptovat liberalizační trend. První krok se udál poněkud netradičním 

způsobem, který však výstižně ilustruje vliv BGH (a soudů vůbec) na německé právní 

prostředí. V roce 1998 se totiž BGH ve svém rozhodnutí Testpreis-Angebot odklonil od své 

dosavadní judikatury, která srovnávací reklamu označovala za nepřípustnou, a konstatoval, 

že „srovnávací reklama je zásadně přípustná, pokud splňuje podmínky obsažené 

v čl. 3a odst. 1 písm. a) až h) směrnice 97/55 […]“, čímž v zásadě včlenil tuto směrnici 

do německého právního řádu. Německý zákonodárce pak provedl formální transpozici 

a s účinností od 1. 9. 2000 do UWG vložil samostatnou skutkovou podstatu srovnávací 

reklamy (§ 2 tehdejšího UWG, § 6 současného UWG). Definice srovnávací reklamy je 

a byla, stejně jako ta v OZ, totožná se zněním směrnice 97/55.101 

 Oproti znění směrnice 97/55 (a OZ) však německý zákonodárce zvolil negativní 

vymezení podmínek srovnávací reklamy: „Srovnávací reklama je v rozporu s dobrými 

mravy ve smyslu § 1, pokud se srovnání (1) nevztahuje na zboží nebo služby určené 

k uspokojení stejné potřeby nebo stejného účelu […]“ (viz dále kapitola 5.2). Tento způsob 

byl zvolen s ohledem na dosavadní systematiku předpisu.102 

 Ze směrnice 97/55 byly převzaty všechny podmínky vyjma čl. 3a odst. 2 písm. f) 

směrnice (tzv. šampaňské klauzule, viz dále kapitola 5.3.4), neboť zákonodárce považoval 

                                                           
99 Obsáhle k vývoji judikatury srovnej PLAß, G. in EKEY, F. – KLIPPEL, D. – KOTTHOFF, J. – MECKEL, 

A. – PLAß, G.: Heidelberger Kommentar zum Wettbewerbsrecht. Heidelberg: C.F.Müller, 2005, s. 433. 
100 Resp. často se mluví o rozhodnutí Cola-Test (rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 11/85 ze dne 22. 5. 1986), které 

však vzhledem k těsně předcházející a následující judikatuře BGH nelze považovat za odchýlení 

od dosavadního kurzu. K důvodům srovnej KRÜGER, T.: Die Zulässigkeit vergleichender Werbung aufgrund 

gemeinschafsrechtlichen Vorgaben. Das Leitbild des mündigen Verbrauchers un die Öffnung der nationalen 

Märkte. Berlín: Duncker und Humblot, 1996, 56-59. 
101 A zároveň odpovídá definici, kterou vytvořily a aplikovaly již předtím německé soudy. (SPECKMANN, 

G.: Wettbewerbsrecht: UWG – Markenrechtsverletzung – Wettbewerbsverfahrensrecht. Kolín: Carl Heymanns 

Verlag, 2000, s. 205.) 
102 § 2 odst. 2 UWG 2000 si tak nekladl za cíl nahradit cele § 1 (generální klauzuli) při posuzování srovnávací 

reklamy. (MARDER, L.: Comparative Advertising and Price: Implementation of Directive 97/55/EC in 

Germany and England Compared. Hamburk: Diplomica, 2004, s. 27.) 
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za dostatečnou ochranu již poskytovanou jinými předpisy.103 Většina podmínek byla 

implementována prostřednictvím § 2 odst. 2 UWG, pouze zákaz klamavosti byl, opět 

s ohledem na systematiku UWG, transponován do ustanovení věnovanému klamavé reklamě 

(§ 3). 

 Zásadní novelou UWG v roce 2004 nebyla právní úprava srovnávací reklamy věcně 

dotčena104 (pouze přesunuta do § 6 UWG, resp. zákaz klamavosti do § 5 odst. 3). 

 Můžeme uzavřít, že německý zákonodárce vykazuje, i v případě směrnice založené 

na principu plné harmonizace, výrazně stabilnější a promyšlenější způsob implementace než 

zákonodárce český. 

 

3.3 Shrnutí 

Tato kapitola se věnovala historickému vývoji právní úpravy srovnávací reklamy v ČR 

a SRN, s důrazem na vliv evropské regulace. 

 V českém (resp. tehdy rakousko-uherském) právním prostředí byla již od roku 1906 

vůdčí ideou úprava nekalé soutěže pomocí generální klauzule a speciálních skutkových 

podstat. Nicméně k přijetí zvláštního zákonu proti nekalé soutěži došlo až v roce 1927 – 

a skutkovou podstatu srovnávací reklamy neobsahoval. Obecně se soudy na srovnávací 

reklamu dívaly poněkud s despektem, nicméně došly k závěru, že její paušální zákaz by 

neodpovídal požadavkům hospodářského života. 

 Samostatná skutková podstata srovnávací reklamy se v ČR objevila až s účinností 

od 1. 1. 2001, a to jako důsledek transpozice směrnice 97/55. Právo EU tedy přineslo zásadní 

liberalizaci (explicitní přípustnost srovnávací reklamy), byť o kvalitě implementace 

směrnice lze diskutovat. 

 Vývoj v německém právním prostředí je dynamičtější: Před vydáním UWG 1909 

nebyla srovnávací reklama per se nijak regulována, což znamenalo téměř absolutní volnost. 

S vydáním UWG se přístup ke srovnávací reklamě zpřísnil, stále však byla považována 

za zásadně přípustnou, nebyla-li klamavá či nezlehčovala-li. Rozhodnutím Říšského soudu 

z roku 1931 ve věci Hellegold však byl dokonán principiální obrat a na srovnávací reklamu 

bylo s poukazem na nemo iudex in re sua nahlíženo zcela odmítavě a tento přístup byl v SRN 

zastáván až do přijetí směrnice 97/55. 

                                                           
103 KÖHLER, H. in KÖHLER, H. – BORNKAMM, J.: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (op. cit.), 

s. 970. 
104 Ibid. 



- 32 - 

 Stejně jako český zákonodárce i německý musel akceptovat liberalizační trend 

harmonizační směrnice 97/55, což vedlo k povolení srovnávací reklamy expressis verbis 

(za podmínek stanovených směrnicí 97/55, resp. § 2, resp. § 6 UWG). Transpozici směrnice 

v SRN lze považovat za zdařilejší než v případě ČR. 

 Uzavírám tedy, že tato kapitola potvrdila liberalizační efekt evropské legislativy 

v oblasti srovnávací reklamy. 
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4 INTERPRETACE DEFINICE SROVNÁVACÍ REKLAMY A 

SOUVISEJÍCÍCH OTÁZEK V JUDIKATUŘE SDEU 

 

Jak již bylo řečeno v kapitole 2, srovnávací reklamou se podle čl. 2 písm. c) směrnice 

2006/114 rozumí „každá reklama, která výslovně nebo nepřímo označuje soutěžitele nebo 

zboží či služby nabízené soutěžitelem.“ Tato definice byla úmyslně vytvořena jako velmi 

široká (viz bod 6 preambule směrnice), což s sebou však nese nemálo výkladových 

problémů, které musel a musí SDEU řešit.  

 V souvislosti s tím se nabízí strukturování kapitoly buď dle konkrétních případů 

(v rozhodnutí X se říká to), nebo obecných otázek (k otázce X judikoval SDEU v rozhodnutí 

Y to a v rozhodnutí Z ono). Domnívám se, že účelnější bude druhý přístup, neboť umožňuje 

sledovat zároveň i časové hledisko a vývoj judikatury. 

 

4.1 Otázka (ne)doslovného výkladu směrnice (aneb srovnávací reklama 

bez srovnání) 

Pokud se na definici srovnávací reklamy tak, jak ji obsahuje směrnice 2006/114 a jak ji 

přejalo české i německé právo, podíváme z pohledu lexikálního, zjistíme, že neobsahuje 

slovo „srovnání.“ Znamená to tedy, že lze pod pojem „srovnávací reklama“ z pohledu 

směrnice 2006/114 subsumovat i reklamu, která žádné srovnání neobsahuje, ale identifikuje 

jiného soutěžitele (např. „Náš obchod naleznete naproti hypermarketu Kaufland.“)? Jinými 

slovy může být srovnávací reklamou i reklama bez faktického srovnání? 

 Německé prostředí se k této otázce postavilo odmítavě,105 i s poukazem na podmínky 

přípustnosti srovnávací reklamy ve směrnici 2006/114, které se obecně vztahují ke srovnání 

a některé srovnání i explicitně vyžadují – pokud bychom tedy výše uvedený příklad 

s Kauflandem považovali za srovnávací reklamu, byla by taková reklama vždy označena 

za nepřípustnou pro nevyhovění podmínkám čl. 4 směrnice 2006/114 (§ 6 UWG). 

 K této problematice se SDEU vyjádřil v rozhodnutí Toshiba.106 Podstatou sporu mezi 

žalobcem, společností Toshiba, která vyráběla kopírky a příslušenství k nim, a žalovanou 

společností Katun, která nabízela neoriginální příslušenství ke kopírkám společnosti 

Toshiba, byl katalog, v němž byla u neoriginálních dílů žalované kompatibilních 

                                                           
105 OHLY, A. in OHLY, A. – SOSNITZA, O. – PIPER, H.: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: 

mit Preisangabenverordnung. Kommentar. München: C.H.Beck, 2010, s. 744. 
106 Rozhodnutí SDEU ve věci C-112/99 ze dne 25. 10. 2001 Toshiba. 
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s kopírkami žalobkyně uvedena i čísla, pod nimiž bylo možnost objednat u žalobkyně 

originální produkt. Uvedením těchto objednávkových čísel výrobce tak došlo k identifikaci 

jiného soutěžitele a SDEU se zabýval otázkou, zda se jedná o srovnávací reklamu ve smyslu 

směrnice 2006/114. 

 SDEU konstatoval, že „pro chápání reklamy jako srovnávací je dostatečné, pokud 

je učiněna jakoukoliv formou, která se, byť i jen nepřímo, odkazuje na jiného soutěžitele 

nebo zboží či služby, které nabízí. Je bez významu, zda existuje srovnání mezi zbožím 

a službami, které nabízí zadavatel reklamy, a těmi, které nabízí jeho konkurent.“107 

Izolovaně by tento bod rozhodnutí opravdu mohl být chápán jako potvrzující 

doslovný výklad směrnice 2006/114, je však třeba ho interpretovat v kontextu celého 

rozhodnutí: Soud totiž dále v bodě 35 rozhodnutí expressis verbis řekl, že „doslovný výklad 

Směrnice 84/450 [současná směrnice 2006/114, pozn. autorky] je v rozporu se Směrnicí 

89/104 [směrnice o ochranných známkách, pozn. autorky] a jako takový je třeba ho 

odmítnout,“108 čímž se vyslovil pro teleologický výklad definice srovnávací reklamy. 

Obecně je totiž dle SDEU třeba „podmínky přípustnosti srovnávací reklamy vykládat 

ve smyslu co nejpříznivějším pro tuto reklamu.“109 

Obdobné skutkové okolnosti nastaly i v případu Siemens AG,110 kdy žalovaná 

společnost VIPA prodávala součástky použitelné v automatech od společnosti Siemens, 

přičemž systém identifikace výrobků žalované byl téměř totožný se systémem žalobkyně 

(ústřední prvek identifikačního čísla byl totožný, aby zákazníci společnosti VIPA mohli 

jednoduše rozeznat, ke kterému originálnímu výrobku společnosti Siemens se součástka 

vztahuje). V případě Siemens však již kruciální nebyla otázka, zda se vůbec jedná 

o srovnávací reklamu,111 soud se k definici srovnávací reklamy vůbec nevyjádřil. 

Domnívám se, že vzhledem k obdobnému skutkovému základu jako v případě Toshiba 

z toho lze dovozovat, že SDEU spíše udržuje svoji linii teleologického výkladu 

(tj. srovnávací reklama musí obsahovat alespoň nepřímé srovnání). 

Otázkou definice srovnávací reklamy se SDEU zabýval znovu dva roky po vydání 

rozhodnutí Toshiba v případu Pippig Augenoptik.112 Základ sporu v tomto případě spočíval 

v cenovém srovnání – žalovaná společnost Hartlauer v reklamní kampani využila fotografii 

                                                           
107 Ibid., bod 31. 
108 Ibid., bod 35. 
109 Ibid., bod 37. 
110 Rozhodnutí SDEU ve věci C-59/05 ze dne 23. 2. 2006 Siemens AG 
111 I národní soud, mimochodem BGH, tuto skutečnost dle mého názoru považoval za zřejmou, neboť položil 

předběžnou otázku týkající se přímo jedné z podmínek přípustnosti, totiž zákazu protiprávního těžení z pověsti. 
112 Rozhodnutí SDEU ve věci C-44/01 ze dne 8. 4. 2003 Pippig Augenoptik 
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brýlí se skly určité značky, které byly prodávány v síti optik Pippig Augenoptik za výrazně 

vyšší cenu než stejný model brýlí se skly jiné, leč dle tvrzení v reklamě stejně dobré značky 

v síti žalované. Žalobkyně takovou reklamu považovala za klamavou a zlehčující. 

 Soud ovšem prohlásil, že „veškerá srovnávací reklama je vytvořena s cílem 

zdůraznit výhody zboží nebo služeb nabízených zadavatelem reklamy ve srovnání 

s konkurenčními. Proto musí sdělení nutně podtrhovat rozdíly mezi zbožím nebo službami 

srovnáváním prostřednictvím popisu jejich hlavních vlastností. Srovnání provedené 

zadavatelem reklamy tak již nutně vyplývá z takového popisu.“113 Soud tedy dle mého názoru 

řekl, že srovnávací reklamě je srovnání imanentní a jako takové je jejím nutným prvkem 

(tedy že srovnávací reklama alespoň nepřímé srovnání vyžaduje). 

Na druhou stranu v případě Gillette/LA.Laboratories114 (kde se řešil problém 

přípustnosti reklamy na náhradní holicí čepelky, kdy žalovaná v reklamě srovnávala 

produkty pod svou ochrannou známkou s produkty označenými ochrannou známkou jiného 

soutěžitele) otázku vztahu směrnice 84/450 (resp. dnešní 2006/114) a směrnice 89/104 

o ochranných známkách, na kterou narazil v případě Toshiba, vůbec neřešil a posoudil spor 

podle směrnice o ochranných známkách, přestože zadavatel reklamy dokonce přímo označil 

konkurenta. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že judikatura SDEU k otázce výkladu definice 

srovnávací reklamy uvedené ve směrnici 97/55 (resp. 2006/114) je poněkud nekoherentní 

a o tom, ke kterému přístupu se SDEU přiklání, se vedou stálé disputace. 

Ondrejová115 se domnívá, že soud prosazuje doslovný výklad, Hruda116 s ní v tomto 

ohledu polemizuje. Stejně tak Kotásek117 preferuje variantu „užšího pojetí“ srovnávací 

reklamy (čímž se rozumí reklama, která obsahuje alespoň nepřímé porovnání), přičemž 

se samozřejmě nemusí jednat o přímé porovnání typu „Náš jogurt je lepší než jogurt značky 

X.“ Kotásek prezentuje tytéž argumenty jako německá doktrína (viz výše): “Pokud by každá 

identifikace […] soutěžitele automaticky byla srovnávací reklamou – i když nesrovnává –, 

jak by potom mohl soutěžitel splnit detailní požadavky předepsané pro „srovnání“?“118 

Hruda se zároveň odvolává na smysl směrnice 97/55, která měla sjednotit úpravu 

v duchu liberalizace (viz kapitola 2.4), přičemž konstatuje, že za dané situace „se výklad, 

                                                           
113 Bod 36 rozhodnutí. 
114 Rozhodnutí SDEU ve věci C-228/03 ze dne 17. 3. 2005 Gillete/LA Laboratories. 
115 ONDREJOVÁ, D.: Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář (op. cit.), s. 135. 
116 HRUDA, O.: Srovnávací reklama (op. cit.), s. 39-43. 
117 KOTÁSEK, J. in HULMÁK, M a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 1806-1807. 
118 Ibid., s. 1807, bod 18. 
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který by v konečném důsledku vedl k větší přísnosti při jejím posuzování (tedy výklad 

vycházející z doslovné definice srovnávací reklamy), jeví i jako poněkud paradoxní“119. 

 Německá doktrína se převážně kloní k závěru, že srovnání je nutným prvkem 

srovnávací reklamy: Ohly120 konstatuje, že „požadavek srovnání je v souladu s výkladem 

směrnice ze strany SDEU“, přičemž zdůrazňuje, že tento postoj zabraňuje nepřiměřenému 

omezení svobody projevu. Ohly mluví o srovnání v nejširším smyslu, čímž míří právě 

i naimplicitní porovnání. Koos121 dále argumentuje zněním čl. 4, který explicitně operuje 

s pojmem „srovnání“. Sack122, stejně jako Hruda, v této souvislosti upozorňuje na účel 

zákonného ustanovení a směrnice 2006/114 a zdůrazňuje, že doslovný výklad by šel proti 

smyslu úpravy a měl by za následek příliš přísné posuzování reklamy. 

 Ve srovnání s řekněme jednotnějším názorem německé doktríny je německá 

judikatura značně fragmentovaná, BGH osciluje mezi srovnáním jako condicio sine qua non 

a bezvýznamností existence srovnání.123 

 V této otázce jsem jednoznačně zastáncem teleologického výkladu definice 

srovnávací reklamy, absurditu opačného přístupu dle mého názoru pregnantně ilustruje již 

příklad v úvodu kapitoly. Doslovný výklad by vedl ke značně restriktivnímu přístupu 

k reklamě, protože by pak pod danou skutkovou podstatu spadaly i reklamy, které nejen že 

by nebyly jako srovnávací zamýšleny, ale ani by tak nebyly ze strany cílového publika 

vnímány. Takový postoj ke srovnávací reklamě by dle mého názoru nebyl v současné době 

na místě: Je třeba si uvědomit, že reklama – a zvláště srovnávací – představuje zdroj 

informací zákazníků o produktu a jeho případných substitutech, mělo by na ni tedy dle mého 

být nahlíženo nikoliv přehnaně přísně. 

Směrnice 97/55 je harmonizační předpis, jeho cílem je nicméně sjednocení právní 

úpravy srovnávací reklamy v členských státech EU v duchu liberalizace – a doslovný výklad 

by tento účinek značně suspendoval. Stejně tak se domnívám, že potvrzení doslovného 

výkladu nelze (byť s jistými výhradami, viz výše) dovozovat z judikatury SDEU – 

                                                           
119 HRUDA, O.: Srovnávací reklama (op. cit.), s. 40. 
120 OHLY, A. in OHLY, A. – SOSNITZA, O. – PIPER, H.: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (op. cit.), 

s. 745. 
121 KOOS, S. in FEZER, K.-H. – BECKER-EBERHARD, E.: Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen 

den unlauteren Wettbewerb (UWG) Bd. 2 §§ 5 - 20 UWG. 2. vydání. Mnichov: C.H.Beck, 2010, s. 424. 
122 SACK, R. in HARTE-BAVENDAMM, H. – HENNING-BODEWIG, F. – AHRENS, H.-J.: Gesetz gegen 

unlauteren Wettbewerb (UWG) mit Preisangabenverordnung: Kommentar. 4. vydání. München: C.H.Beck, 

2016, s. 1322. 
123 Srovnej rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 215/99 ze dne 17. 1. 2002 Lottoschein s pozdějším rozhodnutím BGH 

sp. zn. I ZR 171/01 ze dne 5. 2. 2004 Genealogie der Düfte. 
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v rozhodnutí Toshiba soud mluví jednoznačně o odmítnutí doslovného výkladu 

a v rozhodnutí Pippig Augenoptik lze identifikovat tentýž přístup.  

 

4.2 Problém identifikace soutěžitele 

SDEU se ve své rozhodovací praxi samozřejmě nezabývá pouze problematikou výkladu 

definice srovnávací reklamy, vyslovil se významně i k jejím jednotlivým prvkům 

(v literatuře i judikatuře nicméně jako sporná rezonuje nejvíce právě otázka výkladu).  

Klíčovým rozhodnutím týkajícím se identifikace soutěžitele je De Landtsheer 

Emmanuel.124 V tomto případě žalovaná společnost De Landtsheer vyráběla pivo, které 

prezentovala jako typ „Champagnerbier“ a vyzdvihovala jeho kvality s odkazem na 

charakteristické rysy právě šampaňského (i šumivého vína obecně). SDEU tak řešil otázku, 

zda lze za takových podmínek považovat někoho za soutěžitele, který byl reklamou 

identifikován (tedy zda i odkaz na druh výrobku naplňuje podstatu srovnávací reklamy). 

Soud konstatoval, že není třeba identifikovat jednoho konkrétního soutěžitele 

(„Okolnost, že jako ty, na něž se vztahuje reklamní sdělení, lze identifikovat několik 

soutěžitelů zadavatele reklamy nebo zboží či služby, které nabízejí, není relevantní pro 

určení toho, že reklama má srovnávací charakter.“125), přičemž argumentoval tím, že 

požadavek identifikace jediného soutěžitele by byl v rozporu s definicí srovnávací 

reklamy.126 Vlastní rozhodnutí, zda reklama spotřebitelům umožňuje přímou či nepřímou 

identifikaci soutěžitele, je pak ponecháno národním soudům;127 ty mají vycházet z hlediska 

průměrného spotřebitele (viz dále). 

Je třeba si ovšem uvědomit, že nestačí, pokud soutěžitele identifikuje jen nepatrná 

část cílového publika,128 na druhou stranu ale nelze uvažovat o identifikaci „přes tři rohy“.129 

Otázku, jaké procento spotřebitelů bylo reklamou dotčeno130 (tj. jaké procento cílového 

publika v nepřímé identifikaci rozpoznalo konkrétního soutěžitele/skupinu soutěžitelů, 

mluvíme-li o srovnávací reklamě) a jaké procento představuje dostatečný základ pro 

                                                           
124 Rozhodnutí SDEU ve věci C-381/05 ze dne 19. 4. 2007 De Landtsheer Emmanuel. 
125 Ibid., bod 24. 
126 Ibid., bod 21. 
127 Ibid., bod 22. 
128 OHLY, A. in OHLY, A. – SOSNITZA, O. – PIPER, H.: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (op. cit.), 

s. 741. 
129 Rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 77/97 ze dne 25. 3. 1999 Generika-Werbung, ve kterém se soud vyjádřil 

v tom smyslu, že srovnávací reklamou pojmově není reklama, ze které „identifikace“ soutěžitele vyplývá pouze 

reflexivně (v tom smyslu, že z každého zdůraznění vlastních předností implicitně vyplývá, že ne všichni ostatní 

soutěžitelé mohou nabídnout tytéž výhody). 
130 Resp. oklamáno, vzhledem k tomu, že v daném rozhodnutí SDEU řešil otázku klamavosti reklamního 

výroku. 
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ospravedlnění zákazu reklamy jako nepřípustné, pak SDEU v rozhodnutí Gut Springenheide 

přenechal národním soudům.131 

Zároveň soud judikoval, že „existence soutěžního vztahu […] nemůže být stanovena 

nezávisle na zboží či službách […],“132 je tedy nutné, aby prezentované výrobky/služby byly 

z pohledu cílového publika substituty (nebo alespoň do určité míry zaměnitelné, viz dále 

kapitola 5.3.2). 

Je třeba si uvědomit, že tuto reklamu, přestože mluvila obecně o „šampaňském“ 

a „šumivém vínu“, je třeba ještě kvalitativně odlišit od reklam, ve kterých se mluví 

o „běžném výrobku“ – šampaňské je vyráběno určitými specifickými podniky s certifikací, 

lze tedy identifikovat určitý, i když velmi široký okruh dotčených soutěžitelů, zatímco 

u „běžného výrobku“ tato možnost zjevně odpadá.133 

 

4.3 Hledisko průměrného spotřebitele134 

Imanentní otázkou, se kterou se soudy musí potýkat při rozhodování o tom, zda byl nějaký 

soutěžitel identifikován, je metodika identifikace – tedy z pohledu koho budou na konkrétní 

reklamu pohlížet. 

 Jak již bylo naznačeno výše, SDEU dlouhodobě rozvíjí koncept tzv. průměrného 

spotřebitele, přičemž jeho základní definici135 podal ve výše zmíněném rozhodnutí 

Gut Springenheide. 

 V daném případě se jednalo o reklamní text společnosti Gut Springenheide na obalu 

vajec („6 zrn – 10 čerstvých vajec“), který byl autoritami označen za klamavý. Soud 

v souvislosti s tím řešil otázku, z jakého pohledu hodnotit klamavost reklamy 

                                                           
131 Rozhodnutí SDEU ve věci C-210/96 ze dne 16. 7. 1998 Gut Springenheie. V bodě 36 dokonce SDEU 

navrhuje např. provedení dotazníkového šetření, což se mi ale vzhledem k tomu, jakým způsobem pokročil 

vývoj moderních technologií a jakým způsobem na to reagovala reklama, zdá v dnešní době téměř 

neproveditelné. 
132 Ibid., bod 28. 
133 Stejně tak pod aplikační rozsah skutkové podstaty srovnávací reklamy obecně nespadají tzv. systémová 

srovnání (př. výhody zemního plynu oproti topnému oleji), neboť v nich není identifikován konkrétní 

soutěžitel/okruh soutěžitelů. Za určitých specifických okolností by však i takovéto srovnání mohlo být 

posuzováno podle ustanovení o srovnávací reklamě – příkladem může být rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 161/99 

ze dne 17. ledna 2002, ve kterém se jednalo o reklamu na léčivý přípravek, který byl porovnán s jiným 

přípravkem se specifickým složením. Podstatné v daném případě bylo, že reklamní prezentace byla určena 

odborníkům, kteří právě na základě specifického složení konkurenčního výrobku byly schopni identifikovat 

soutěžitele (pokud by reklama byla určena konečným spotřebitelům, byla by dle mého názoru považována 

za přípustnou, neboť ti by nedokázali konkrétního soutěžitele identifikovat). 
134 Pod pojmem „spotřebitel“ je v daném kontextu vhodno rozumět spíše cílové publikum, kterým mohou být 

i profesionálové i podniky nenakupující zboží ke konečné spotřebě. Zásadní rozsudku k této problematice 

pochází ještě z období před vyčleněním ochrany spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám do směrnice 

2005/29, jejich závěry však lze dle mého názoru bezpochyby vztáhnout i na směrnici 2006/114. 
135 Tzv. formule Gut Springenheide. 
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(mj. informovaný průměrný spotřebitel versus obvyklý spotřebitel), a judikoval, že je třeba 

zohlednit hledisko průměrného spotřebitele, který je „v rozumné míře dobře informovaný 

a v rozumné míře pozorný a opatrný,“136 přičemž toto hodnocení může provést jak SDEU, 

má-li dostatek informací, tak národní soudy. 

 Znamená to tedy, že pro posouzení otázky, zda je reklama srovnávací (a zda splňuje 

podmínky přípustnosti), není rozhodný záměr či dobrá víra zadavatele, nýbrž pouze pohled 

adresátů reklamy, což hodnotím jako v zásadě nutnost – spotřebitelé nejsou čtenáři myšlenek 

a jsou oproti zadavateli v nevýhodě, protože je to on, kdo zdá všechny okolnosti. Této 

informační disproporci je tak hodnocení reklamy správně přizpůsobeno. 

 Z výše uvedeného můžeme abstrahovat jednu základní otázku, totiž zda existuje 

jeden univerzální průměrný spotřebitel. Představme si situaci, kdy by automobilka Hyundai 

onu reklamní kampaň, v níž se objevilo sdělení „Nová i20 rozvíří český trh s rodinnými vozy. 

A i bez brýlí každému dojde, že až v ní přijedete, bude váš soused z Boleslavi tááákhle malý.“ 

prezentovala i v jiných evropských zemích. Pokud bychom při řešení úvodní otázky došli 

k závěru, že ano, byla by taková reklama posuzována v celé EU stejně. Pokud bychom 

naopak zvolili negativní odpověď, bylo by možné při posuzování reklamy brát v úvahu 

specifickou znalost, určité předporozumění, dané cílové skupiny. 

Domnívám se, že zatímco v ČR je řekněme běžnou znalostí, že Mladá Boleslav je 

sídlem automobilky Škoda, znalost sídelního města automobilky Fiat do ní nepatří. Tedy 

zatímco průměrný televizní divák v ČR137 v reklamě identifikuje určitého soutěžitele, 

přestože ten není jmenován přímo, nemyslím si, že by k též identifikaci došel průměrný 

televizní divák v Itálii. Na tomto místě bych ráda poznamenala, že není mým cílem 

prosazovat „národní hledisko průměrného spotřebitele,“ pouze upozornit na fakt, že je dle 

mého názoru hledisko průměrného spotřebitele nutné posuzovat vždy vzhledem k cílovému 

okruhu adresátů a jeho znalostem. 

Ostatně sám SDEU v rozhodnutí Toshiba (viz výše) konstatoval, že „je nutno vzít 

v úvahu okruh osob, na které reklama cílí.“138 V praxi to znamená, že neexistuje jeden 

univerzální průměrný spotřebitel, protože každá cílová skupina má jiné vlastnosti, tedy 

i průměrní reprezentanti těchto skupin se od sebe budou lišit – konkrétně v rozhodnutí 

Toshiba byli adresáty reklamy specializovaní obchodníci, o kterých soud řekl, že „si budou 

                                                           
136 Bod 31 rozhodnutí. Koncept průměrného spotřebitele byl dále vyzdvižen v rozhodnutích De Landtsheer 

Emmanuel či Pippig Augenoptik. 
137 Vycházíme z toho, že cílovou skupinou byli televizní diváci. 
138 Bod 52 rozhodnutí. 
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pověst produktu výrobce asociovat s produktem konkurenta s mnohem menší 

pravděpodobností než koneční spotřebitelé.“139 Naopak třeba v rozhodnutí CeWE Color140 

byl průměrný spotřebitel identifikován jako průměrný anglicky hovořící spotřebitel.141 

 BGH na tuto judikaturu navázal při řešení široce zacílené reklamy a konstatoval, 

že v případě, kdy je reklama orientována na velkoobchodníky i konečné spotřebitele, stačí, 

že soutěžitele identifikuje první skupina na základě své specifické znalosti trhu.142 

 SDEU byl nucen se ve své rozhodovací praxi nucen vypořádat s faktem, že různé 

soudy naplňovaly pojem „hledisko průměrného spotřebitele“ různě, konkrétně německé 

soudy tendovaly k větší přísnosti ke srovnávací reklamě, protože nevyžadovaly 

od průměrného spotřebitele takovou míru opatrnosti a pozornosti jako například soudy 

francouzské.143 V souvislosti se snahou o vytvoření univerzálního normativního pojetí144 se 

soud v rozhodnutích Clinique145 a Tyčinka Mars146 vyjádřil v tom smyslu, že zákaz reklamy, 

která je v jednom členském státě považována za souladnou s legislativou, je nepřípustným 

omezením obchodu. V obou případech se vymezil proti původním opačným rozhodnutím 

národních – německých – soudů. Je tedy zjevné, že SDEU prosazuje pojetí spotřebitele, 

který je „průměrně inteligentní, bystrý, pozorný na to, aby „prohlédl“ běžné reklamní 

klamání a nedal se příliš snadno přesvědčit a zlákat reklamním tvrzením k nákupu,“147 a ne 

takového, který nesleduje dění okolo, nevyhledává a nezpracovává informace a též 

nepřistupuje k reklamním sdělením obezřetně. 

 Přístup SDEU stvrdil expressis verbis i evropský zákonodárce ve směrnici 2005/29, 

která v bodě 18 preambule obsahuje definici hlediska průměrného spotřebitele převzatou 

doslovně148 z rozhodnutí Gut Springenheide. Podle této normy je třeba v úvahách zohlednit 

                                                           
139 Ibid. 
140 Rozhodnutí SDEU ve věci T 178/03 ze dne 8. 9. 2005 CeWE Color 
141 Podle Ondrejové tak „z uvedeného rozhodnutí tak vyplývá, že tzv. průměrný spotřebitel musí být vnímán 

také z pohledu jazyka použitého při určité obchodní praktice.“ (ONDREJOVÁ, D.: Hledisko tzv. průměrného 

spotřebitele v nekalé soutěži. Obchodněprávní revue, č. 8/2009, s. 226) 
142 Rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 169/04 ze dne 6. 12. 2007 Imitationswerbung. 
143 K tomu srovnej RŮŽIČKA, R. – VILHELMOVÁ, L.: Model tzv. průměrného spotřebitele. Epravo 

[12. 9. 2013]. Dostupné z URL: https://www.epravo.cz/top/clanky/model-tzv-prumerneho-spotrebitele-

92188.html [cit. 2. 3. 2017] 
144 Zatímco empirické pojetí posuzuje chování spotřebitele tak, jak se událo, normativní pojetí vychází z toho, 

že spotřebitel by se měl chovat určitým způsobem. 
145 Rozhodnutí SDEU ve věci C-315/92 ze dne 2. 2 1994 Clinique. 
146 Rozhodnutí SDEU ve věci C-470/93 ze dne 6. 7. 1995 Tyčinka Mars. 
147 ONDREJOVÁ, D.: Hledisko tzv. průměrného spotřebitele (op. cit.), s. 227. 
148 Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Gut Springenheide nebylo oficiálně přeloženo do českého jazyka, vztahuje 

se závěr o doslovnosti na anglický text rozhodnutí a anglický text směrnice. V českém prostředí se formulace 

„reasonably well-informed“ překládá většinou jako „v rozumné míře dobře informovaný“, český překlad 

směrnice ale používá terminologii „má dostatek informací.“ 

https://www.epravo.cz/top/clanky/model-tzv-prumerneho-spotrebitele-92188.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/model-tzv-prumerneho-spotrebitele-92188.html
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i „sociální, kulturní a jazykové faktory“, což dle mého názoru znamená, že lze uvažovat 

i o „národních“ specifikách (viz výše příklad reklamy na Hyundai). 

 Mohlo by být namítáno, že soud ve výše uvedených rozhodnutích Clinique a Tyčinka 

Mars právě tento pohled odmítl. To by však podle mého názoru znamenalo nepochopení 

situace – soud se snažil vymezit proti rozdílnému posuzování kritérií obezřetnosti, 

pozornosti a opatrnosti národními soudy149, nikoliv proti rozdílným charakteristikám 

v konkrétním případě. 

Koncept zastávaný SDEU byl explicitně akceptován i českými soudy, namátkou 

v rozhodnutí NS sp. zn. 32 Odo 229/2006 ze dne 30. 5. 2007, ve kterém se mluví o hledisku 

průměrného spotřebitele, který „má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a 

opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory (jak je vykládáno Evropským 

soudním dvorem)“ či rozhodnutí NS sp. zn. 32 Cdo 4661/2007 ze dne 23. 10. 2008, ve 

kterém se NS opět odkazuje na judikaturu SDEU s tím, že „u dnešního tzv. průměrného 

spotřebitele má být míra jeho pozornosti posuzována přísněji než dříve (již nejen povrchní 

či zběžná pozornost, ale rozumná míra pozornosti a opatrnosti […]).“ Dále lze zmínit 

usnesení NS sp. zn. 23 Cdo 2749/2008 ze dne 18. 2. 2009, které se týkalo případu reklamy 

na leasingové služby. Soud při hodnocení chování průměrného spotřebitele konstatoval, že 

ten „nevychází tedy při vlastních smluvních jednáních a písemné formě leasingové smlouvy 

pouze z reklamních sloganů a inzerátů […].“ Je zjevné, že toto pojetí plně odpovídá 

judikatuře SDEU. 

 Uzavírám tedy, že průměrným spotřebitelem se rozumí v rozumné míře informovaná 

a v rozumné míře pozorná a obezřetná osoba, přičemž národní soud musí přihlédnout 

i k sociálním, kulturním a jazykovým faktorům. 

 

4.4 Obecný postoj k podmínkám přípustnosti 

V předcházejících částech kapitoly byla pozornost věnována jednotlivým prvkům definice 

srovnávací reklamy. Vzhledem k tomu, že následující kapitola bude zaměřena na jednotlivé 

podmínky přípustnosti srovnávací reklamy, považuji za vhodné na tomto místě prezentovat 

ještě judikaturu SDEU týkajícího se obecného pohledu na srovnávací reklamu. 

 Směrnice 2006/114 stanovuje podmínky přípustnosti srovnávací reklamy taxativně 

v čl. 4. Vzhledem k tomu, že je tím prolomen princip nemo iudex in re sua, tedy srovnávací 

                                                           
149 Tedy aby v např. v případě automobilové reklamy zacílené na český trh jak soud v ČR, tak soud v Itálii 

hodnotil určité chování spotřebitele stejně buď jako přiměřeně pozorné, nebo jako nikoliv přiměřeně pozorné. 
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reklama není a priori zakázaná, ale musí splnit poměrně přísné podmínky, aby byla 

považována za souladnou s evropskou úpravou, směřuje textace ustanovení spíše 

k rezervovanějšímu postoji ke srovnávací reklamě. Judikatura SDEU však zaujímá 

liberálnější postoj. 

Již ve výše zmíněném rozhodnutí Toshiba se soud vyjádřil v tom smyslu, 

že „podmínky přípustnosti srovnávací reklamy musí být vykládány ve smyslu co 

nejpříznivějším pro tuto reklamu.“150 

Tento přístup soud potvrdil i v rozhodnutí Pippig Augenoptik, podle kterého „musí 

být ustanovení interpretována vzhledem k účelu směrnice a ve světle ustálené judikatury 

SDEU [která požaduje výklad co nejpříznivější pro reklamu, pozn. autorky]151, a Lidl 

Belgium,152 ve kterém se soud odkázal na výše uvedenou judikaturu, a navíc poukázal i na 

fakt, že „srovnávací reklama pomáhá objektivně objasnit přednosti různých srovnatelných 

výrobků a podněcovat tak soutěžení mezi dodavateli zboží a služeb ku prospěchu 

spotřebitelů.“153 

V nastaveném trendu pokračoval i v rozhodnutí L’Oréal154, kde opět vyložil, 

že „podmínky […] musí být vykládány ve smyslu co nejpříznivějším [pro tuto reklamu, 

pozn. autorky].“155  

 Tuto judikaturu je tak vzhledem k její povaze nutno brát v úvahu i při posuzování 

konkrétních případů srovnávací reklamy národními soudy. 

 V této souvislosti bych se ještě ráda vrátila k otázce (ne)doslovného výkladu definice 

srovnávací reklamy. Domnívám se, že i ve světle výše uvedené judikatury, ve které SDEU 

bez nejmenších pochyb prosazuje liberální přístup ke srovnávací reklamě, by nedávalo smysl 

preferovat výklad doslovný, který by v konečném důsledku vedl k ještě větší restrikci 

reklamy než před přijetím směrnice 97/55 (resp. 2006/114), neboť by tak za srovnávací 

reklamu byly považovány i reklamy, které by před novelizací pod aplikační rozsah směrnice 

nespadaly. 

 

                                                           
150 Bod 37 rozhodnutí. 
151 Bod 42 rozhodnutí. 
152 Rozhodnutí SDEU ve věci C-356/04 ze dne 19. 9. 2006 Lidl Belgium. 
153 Ibid., bod 22. 
154 Rozhodnutí SDEU ve věci C-487/07 ze dne 18. 6. 2009 L’Oréal. 
155 Ibid., bod 69. 
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4.5 Shrnutí 

S ohledem na enormní vliv evropské legislativy, který byl analyzován především v kapitole 

3, se tato část práce zaměřila na výklad základních otázek souvisejících se srovnávací 

reklamou ze strany SDEU. 

 Vzhledem k široké definici srovnávací reklamy obsažené ve směrnici 97/55 (resp. 

2006/114) věnoval SDEU svou pozornost především této problematice, kapitola tak zároveň 

představuje rozbor definice srovnávací reklamy, i když to není v názvu explicitně zmíněno. 

 Vůdčí otázkou v tomto ohledu je, zda lze definici uvedenou ve směrnici 97/55 

vykládat doslovně, tedy zda může být srovnávací reklama bez srovnání. Judikatura SDEU 

k tomuto tématu není zcela konzistentní, přesto z ní, dle mého názoru, i s ohledem 

na základní pozici in favorem reklamy vyplývá preference nikoliv doslovného výkladu 

(viz rozhodnutí Toshiba a Pippig Augenoptik). 

 Česká doktrína v této problematice není jednotná, Ondrejová vyzdvihuje výklad 

doslovný, Hruda s Kotáskem naopak. Německá doktrína jednoznačně preferuje nikoliv 

doslovný výklad s odkazem na základní cíl směrnice 97/55, kterým je „liberalizace 

prostřednictvím harmonizace“. Judikatura BGH však tak soudržná není. Autorka se z výše 

uvedených důvodů přiklání k pozici Hrudy, Kotáska a německé doktríny. 

 V souvislosti s nutností identifikace soutěžitele SDEU v rozhodnutí De Landtsheer 

Emmanuel konstatoval, že se nemusí jednat o jednoho jediného soutěžitele, neboť opačný 

výklad by byl v rozporu se směrnicí 97/55. 

 Otázku, zda byl soutěžitel v reklamě identifikován, je třeba posuzovat z hlediska 

tzv. průměrného spotřebitele (rozhodnutí Gut Springenheide). V této souvislosti je třeba 

upozornit na zpřísňující se nároky SDEU (a tedy i národních soudů) na standard 

informovanosti, opatrnosti a obezřetnosti – předpokládá se, že spotřebitel se sám aktivně 

zajímá o své okolí. Nelze však uvažovat jednoho univerzálního spotřebitele, vždy je nutno 

pohlížet na reklamu z hlediska její cílové skupiny (viz rozhodnutí Toshiba). 

 Konečně SDEU judikoval obecně i k podmínkám přípustnosti, přičemž 

v rozhodnutích Toshiba, Pippig Augenoptik a L´Oréal explicitně konstatoval, že podmínky 

mají být vykládány v co nejpříznivějším duchu pro srovnávací reklamu. 

 Je zjevné, že role SDEU v oblasti srovnávací reklamy je i dnes velmi významná a že 

soud stále tenduje k liberalizaci (ještě větší než evropský zákonodárce). Tento přístup lze dle 

mého názoru v souvislosti s dynamickým vývojem fenoménu srovnávací reklamy jen 

přivítat. 
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5 PODMÍNKY (NE)PŘÍPUSTNOSTI SROVNÁVACÍ 

REKLAMY VE SVĚTLE SMĚRNICE 2006/114 

 

V předcházejících kapitolách byl představen základní teoretický aparát, ukázán historický 

vývoj právní úpravy srovnávací reklamy jak na úrovni EU, tak v ČR a SRN. Také byla 

představena základní judikatura SDEU k tématu, se zaměřením na definici srovnávací 

reklamy. V souladu s postupem od obecného ke zvláštnímu se tedy tato kapitola bude 

věnovat jednotlivým podmínkám přípustnosti srovnávací reklamy. V souvislosti 

s případnou námitkou, že logickým předstupněm analýzy jednotlivých podmínek 

přípustnosti je analýza definice srovnávací reklamy, se odkazuji na předcházející kapitoly, 

především kapitolu 4, kde je tato problematika řešena. Vzhledem k tomu, že právo nekalé 

soutěže je z nemalé části právem „soudcovským“, bude pozornost věnována i judikatuře (a 

v případě ČR také rozhodnutím samoregulačního orgánu, tj. Arbitrážní komise Rady pro 

reklamu). 

 

5.1 Generální klauzule nekalé soutěže 

Protože je tato práce zaměřena pouze na skutkovou podstatu srovnávací reklamy, 

předesílám, že nepovažuji za účelné podávat komplexní a rozsáhlý výklad ohledně generální 

klauzule nekalé soutěže. Je však zřejmé, že vzhledem k systematice práva proti nekalé 

soutěži není možné tento aspekt úplně opominout – OZ i UWG jsou totiž založeny na 

kombinaci generální klauzule a zvláštních skutkových podstat (k historickému vývoji tohoto 

přístupu viz kapitola 3), přičemž srovnávací reklama představuje právě jednu 

z pojmenovaných156 skutkových podstat nekalé soutěže. V důsledku toho je třeba ustanovení 

o srovnávací reklamě interpretovat ve světle generální klauzule. 

 Zároveň je nutno poznamenat, že ve světle úplné harmonizace právní úpravy 

srovnávací reklamy směrnicí 97/55 (resp. směrnicí 2006/114) nemůže ani český, ani 

německý zákonodárce pomocí generální klauzule rozšiřovat katalog podmínek přípustnosti 

srovnávací reklamy. 

 

                                                           
156 Existují ještě různé soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže, což jsou v zásadě typová lidská jednání, 

která sice nenaplňují zákonem stanovené zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže, ale lze je postihnout právě 

podle generální klauzule (např. využití nositelů veřejného zájmu k reklamě, skrytá reklama, nevyžádá reklama 

a další). K tématu srovnej ONDREJOVÁ, D.: Tzv. soudcovské (nepojmenované) skutkové podstaty nekalé 

soutěže pohledem nové systematiky. Obchodněprávní revue, č. 10/2014, s. 287 an. 
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5.1.1 Právní úprava v ČR 

Generální klauzuli nekalé soutěže reprezentuje § 2976 odst. 1 OZ, podle kterého „kdo se 

dostane [1] v hospodářském styku do [2] rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním 

[3] způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé 

soutěže“ (podtržení a číslování doplněno autorkou); nekalá soutěž je pak dle věty druhé 

téhož ustanovení zakázána. Podmínky generální klauzule je třeba splnit kumulativně. 

 (1) Výraz „jednání v hospodářském styku“ nahradil termín „jednání v hospodářské 

soutěži“ z § 44 ObchZ, přičemž se jedná o pojem širší, lze na něj tudíž bez výkladových 

problémů vztáhnout dosavadní judikaturu, ve které bylo již původní „jednání v hospodářské 

soutěži“ vykládáno velmi široce.157 

 (2) U druhé podmínky je třeba upozornit na to, že se nejedná o dobré mravy obecně 

(§ 1 odst. 2 OZ), ale o dobré mravy (hospodářské) soutěže, jejichž podstatu pregnantně 

vyjádřil Krajský soud v Brně, který je vymezil jako „všeobecné, mimoprávní či etické zásady 

a normy, které jsou kladeny na všechny, kteří se v dané hospodářské oblasti projevují“.158 

Rozpor s dobrými mravy musí soudy posuzovat pro každý případ individuálně.159 

 (3) Pro účely analýzy srovnávací reklamy je nejvýznamnější třetí podmínka. Je třeba 

zdůraznit, že jejímu naplnění není nutné skutečné způsobení újmy, jedná se tedy 

o ohrožovací delikt.160 Nicméně se musí jednat o „reálnou, nikoliv vyspekulovanou a velmi 

nepravděpodobnou“161 hrozbu ovlivnění, a to objektivní, nikoliv pouze podle subjektivního 

mínění postiženého soutěžitele. Je také vhodné si povšimnout, že zákon v souvislosti 

s újmou nehovoří o spotřebitelích, ale o zákaznících – tento širší pojem samozřejmě zahrnuje 

spotřebitele (ve smyslu § 419 OZ), ale i např. právnické osoby, které nepodnikají, nebo 

právnické či fyzické osoby-podnikatele, kteří však v rámci konkrétního vztahu mají 

postavení slabší strany.162 

 Pro srovnávací reklamu vyplývá z existence generální klauzule (a legislativní 

techniky, jakou zvolil zákonodárce) nejen povinnost vyhovět konkrétním podmínkám 

                                                           
157 Viz např. rozsudek NS sp. zn. 32 Odo 1642/2005 ze dne 18. 1. 2005 nebo již jednou zmíněný rozsudek NS 

sp. zn. 32 Odo 229/2006 ze dne 30. 5. 2007 
158 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn. 25 Cm 254/2004 ze dne 29. 10. 2007. In: ONDREJOVÁ, D. 

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 67. 
159 Usnesení NS sp. zn. 32 Odo 189/2005 ze dne 15. 2. 2006. 
160 HAJN, P. in BEJČEK, J. a kol.: Obchodní právo (op. cit.), s. 219. 
161 NOVOTNÝ, P. – KOUKAL, P. – ZAHOŘOVÁ, E.: Nový občanský zákoník: náhrada škody. Praha: Grada 

Publishing, 2014, s. 117. 
162 ONDREJOVÁ, D. in HULMÁK, M a kol.: Občanský zákoník VI (op. cit.), s. 1774. 
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přípustnosti v § 2980 odst. 2 OZ, ale zároveň povinnost neodporovat generální klauzuli – 

„zvláštní skutkové podstaty […] nejsou ve vztahu speciality ke generální klauzuli“.163 

Ohledně podrobnějšího výkladu bych ráda, jak již bylo avizováno, odkázala 

na odbornou literaturu.164 

 

5.1.2 Právní úprava v SRN 

Stejně jako v ČR, také německá právní úprava je postavena na generální klauzuli nekalé 

soutěže (§ 3 UWG) a speciální skutkové podstatě srovnávací reklamy (§ 6 UWG), přičemž 

ustanovení § 6 je tak považováno za konkretizaci generální klauzule.165 

 Je třeba upozornit na to, že německá generální klauzule nekalé soutěže je 

konstruována zcela jinak než česká: V § 3 odst. 1 UWG (tzv. allgemeine Generalklausel) 

říká, že „nekalá obchodní jednání jsou zakázána“166; odst. 2167 pak dále stanovuje, že 

„obchodní jednání, která jsou zaměřena na spotřebitele nebo se ho dotýkají, jsou nekalá, 

pokud neodpovídají standardu podnikatelské péče a jsou způsobilá významně ovlivnit 

hospodářské chování spotřebitele“168 (tzv. Verbrauchergeneralklausel). Ohledně vztahu 

těchto dvou odstavců se vedou rozsáhlé diskuse.169 Sám zákon pak v § 1 prezentuje legální 

definice základních pojmů (jednání v hospodářském styku, standard podnikatelské péče, 

významné ovlivnění hospodářského chování spotřebitele), což lze hodnotit jedině pozitivně 

s ohledem na úroveň právní jistoty. 

 K tomuto znění se nicméně německé právo propracovalo postupně: 

(1) Znění UWG do roku novely 2004170 obsahovalo generální klauzuli, která byla 

svým zněním výrazně podobná české („Proti tomu, kdo jedná v obchodním styku za účelem 

                                                           
163 PATĚK, D.: Nad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (nejen) v občanském zákoníku. 

Obchodněprávní revue, č. 3/2016, s. 66. 
164 Např. NOVOTNÝ, P.: Nový občanský zákoník: náhrada škody (op. cit.), s. 115-118, HAJN, P. in BEJČEK, 

J. a kol.: Obchodní právo (op. cit.), s. 215-220, ELIÁŠ, K. in ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P. a kol.: Kurs 

obchodního práva (op. cit.), s. 305-309, ONDREJOVÁ, D. in HULMÁK, M a kol.: Občanský zákoník VI 

(op. cit.), s. 1769-1789 či ONDREJOVÁ, D.: Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář (op. cit.), 

s. 36-64.  
165 HOLTZ, M. Vergleichende Werbung in Deutschland (op. cit.), s. 74. 
166 V originále „Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig.“ 
167 Tento odstavec byl do UWG vložen v rámci implementace směrnice 2005/29 do německého právního řádu. 
168 V originále „Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen, sind 

unlauter, wenn sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, 

das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen.“ 
169 V zásadě proti sobě stojí dva názory: První říká, že § 3 odst. 2 UWG představuje pouhou konkretizaci 

„vlastní“ generální klauzule (totiž § 3 odst. 1 UWG). Druhý říká, že odst. 2 ve své podstatě znamená, že UWG 

obsahuje dva zákony (jeden pro B2B vztahy, druhý pro B2C vztahy). K tomu srovnej obsáhlejší výklad 

v EMMERICH, V.: Unlauterer Wettbewerb: ein Studienbuchs (op. cit.), s. 47-48. 
170 Zřejmě nejzásadnější novodobá novela celého německého práva proti nekalé soutěži vůbec, přispěla k jeho 

větší liberalizaci. Ke změnám srovnej BOESCH, K. V.: Wettbewerbsrecht. 4. vydání. Heideleberg: C.F.Müller, 

2011, s. 7-17. 
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hospodářské soutěže tak, že se dostane do rozporu s dobrými mravy, je možno požadovat, 

aby této činnosti zanechal a aby nahradil újmu z toho vzniklou.“).171 

(2) Toto znění zákonodárce novelou 2004 zásadně přetvořil na formulaci, podle které 

„nekalá soutěžní jednání, která jsou způsobilá nikoliv nepodstatně narušit hospodářskou 

soutěž k újmě jiného soutěžitele, spotřebitele nebo ostatních účastníků hospodářské soutěže, 

jsou zakázána“.172 Došlo tedy k odstranění termínu „dobré mravy“. Tento krok zákonodárce 

ostatně potvrdil i BGH ve svém rozhodnutí sp. zn. KZR 33/04 ze dne 7. 2. 2006 

Probeabonnement, kde (i s odvoláním na v zásadě jednotný názor doktríny) pojem dobré 

mravy soutěže definitivně odmítl s odůvodněním, že „by soutěž byla ve vážné míře omezena, 

pokud by obvyklé bylo považováno za normu.“173 Vidíme, že takto formulovaná generální 

klauzule se, i bez zmíněných dobrých mravů hospodářské soutěže, podobá české, je nicméně 

liberálnější k soutěži v tom smyslu, že se vyžaduje „nikoliv nepodstatné narušení“174 (resp. 

způsobilost takového narušení), zatímco v § 2976 odst. 1 OZ žádný korektiv zmíněn není. 

Je třeba nicméně poznamenat, že německé soudy tendovaly ke značně volnému výkladu 

pojmu „nikoliv nepodstatné“, což v důsledku znamenalo jen malý význam této tzv. bagatelní 

klauzule.175 

(3) Generální klauzule byla změněna též novelou v roce 2008, kdy byla do textu 

zákona explicitně vložena generální klauzule na ochranu spotřebitele.176 Spolu s tím došlo 

i ke změně všeobecné generální klauzule na text: „Nekalá obchodní jednání jsou zakázána, 

pokud jsou způsobilá citelně narušit zájmy jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo ostatních 

účastníků hospodářské soutěže.“177 Formulační změna z „nikoliv nepodstatně“ na „citelně“ 

nepředstavuje změnu obsahovou.178 

                                                           
171 § 1 UWG 1909. V originálním znění „Wer im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes 

Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann auf Unterlassung und Schadensersatz 

in Anspruch genommen werden.“ 
172 V originále „Unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil 

der Mitbewerber, der Verbraucher oder der sonstigen Marktteilnehmer nicht nur unerheblich zu 

beeinträchtigen, sind unzulässig.“ 
173 Bod 27 rozhodnutí. 
174 V německém právním prostředí se tak tato klauzule tak označuje jako tzv. Bagatelklausel – nepostihují 

se tedy všechna jednání, která by byla posouzena jako nekalosoutěžní, ale je ta, která nejsou bagatelní. 
175 K tomu srovnej výklad v EMMERICH, V.: Unlauterer Wettbewerb (op. cit.), s. 55-56 a soudní rozhodnutí 

tam uvedená. 
176 K dalším změnám UWG v souvislost s transpozicí směrnice 2005/29 srovnej KOHLER, H.: Die UWG-

Novelle 2008. Wettbewerb in Recht und Praxis, č. 2/2009, s. 109-117. 
177 V originále „Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig, wenn sie geeignet sind, die Interessen 

von Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen.“ 
178 Je to důsledek snahy zákonodárce o navázání terminologie UWG na směrnici 2005/29. (Zdroj: SOSNITZA, 

O. in OHLY, A. – SOSNITZA, O. – PIPER, H.: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (op. cit.), s. 215. 
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(4) Současné znění generální klauzule (viz úvodní odstavec k podkapitole) pochází 

z roku 2015. Přesto na první pohled došlo ke značnému odchýlení od starší formulace, nelze 

tomuto závěru s ohledem na § 3a tak zcela přisvědčit, tzv. Relevanzkriterium179 se totiž 

přesunulo do tohoto ustanovení. 

 Tento podrobnější historický exkurz do vývoje generální klauzule nekalé soutěže 

v UWG činím proto, abych ilustrovala možný vývoj české práva proti nekalé soutěži, neboť 

český (resp. rakouský, viz kapitola 3.1.1) zákonodárce má tendenci čerpat z německé 

úpravy. Domnívám se, že odmítnutí „dobrých mravů hospodářské soutěže“ a nahrazení 

tohoto vágního pojmu lze s ohledem na až překotný vývoj marketingové komunikace 

hodnotit pozitivně. Nesmíme zapomínat na to, že kdysi bylo i na srovnávací reklamu 

z pohledu dobrých mravů nazíráno se značným despektem. Standard podnikatelské péče, 

zvlášť ve spojení s legální definicí v § 2 odst. 1 b. 7, představuje pojem, který je možno 

výrazně lépe naplnit obsahem. 

 Ohledně vztahu generální klauzule a skutkové podstaty srovnávací reklamy je třeba 

poznamenat, že německý zákonodárce zvolil jinou legislativní techniku než český – 

v § 6 UWG totiž explicitně označil srovnávací reklamu, která nevyhoví podmínkám, 

za nekalou, čímž se implicitně odkázal na zákaz obsažený v § 3 odst. 1 UWG. Znamená to 

tedy, že nejdříve je třeba zkoumat, zda došlo k naplnění některé ze zvláštních skutkových 

podstat, generální klauzule plní jakousi subsidiární funkci. 

 

5.2 Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy obecně 

Jak již bylo několikrát řečeno, je česká i německá právní úprava podmínek přípustnosti pod 

vlivem směrnice 97/55 (resp. směrnice 2006/114) plně harmonizována, což znamená, 

že podmínky stanovené ve směrnici musí obsahovat i OZ a UWG.  

Směrnice 2006/114 stanovuje v čl. 4 taxativně celkem osm podmínek přípustnosti 

srovnávací reklamy, které musí být splněny kumulativně (tedy pokud reklama sice srovnává 

zboží sloužící stejnému účelu, čímž vyhoví podmínce písm. b), ale zároveň je klamavá, čímž 

poruší podmínku písm. a), je – co do srovnání – považována za nepřípustnou). 

 Důležité je, že tyto podmínky se týkají samotného srovnání, což znamená, že 

i reklama, která vyhoví OZ či UWG, nemusí být v souladu s veřejnoprávní regulací reklamy 

(viz kapitola 1.2). 

 

                                                           
179 Tím je v souvislosti s generální klauzulí míněn pojem „citelně“. 
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5.2.1 Právní úprava v ČR 

Podle § 2980 odst. 2 OZ je tedy srovnávací reklama co do srovnání přípustná: „a) není-li 

klamavá, b) srovnává-li jen zboží a službu uspokojující stejnou potřebu nebo určené ke 

stejnému účelu, c) srovnává-li objektivně jednu nebo více podstatných, důležitých, 

ověřitelných a příznačných vlastností zboží nebo služeb včetně ceny, d) srovnává-li zboží 

s označením původu pouze se zbožím stejného označení, e) nezlehčuje-li soutěžitele, jeho 

postavení, jeho činnost nebo její výsledky nebo jejich označení ani z nich nekalým způsobem 

netěží, a f) nenabízí-li zboží nebo službu jako napodobení či reprodukci zboží nebo služby 

označovaných ochrannou známkou soutěžitele nebo jeho názvem.“ 

Na první pohled je nápadné, že podmínek je formálně pouze šest, zatímco podle 

směrnice 2006/114 jich je osm. Toto je ovšem lichá poznámka, neboť materiálně jsou 

promítnuty všechny podmínky obsažené ve směrnici 2006/114 (zákaz zlehčování a zákaz 

nepoctivého těžení z cizí pověsti jsou v OZ shrnuty obě pod písm. e) ustanovení a zákaz 

vyvolání nebezpečí záměny je upraven v samostatné skutkové podstatě § 2981 OZ180). 

Reklama musí samozřejmě, s ohledem na směrnici 2006/114, splnit kumulativně všechny 

podmínky. 

 

5.2.2 Právní úprava v SRN 

Jak již bylo řečeno v kapitole 5.1.2, zvolil německý zákonodárce negativní vymezení 

podmínek – tedy nikoliv podmínky přípustnosti, ale podmínky nepřípustnosti srovnávací 

reklamy (negativní oproti pozitivnímu vymezení): „Nekale jedná ten, jehož srovnání 

ve srovnávací reklamě se nevztahuje […].“ Německý zákonodárce při přípravě tohoto 

ustanovení vycházel z teze, že směrnice 2006/114 obsahuje nejen podmínky přípustnosti, 

ale zároveň i seznam zákazů (Verbotskatalog). 181 

V § 6 odst. 2 UWG stanovuje 6 podmínek, kterým musí srovnávací reklama vyhovět, 

aby byla považována za přípustnou (vzhledem k negativnímu vymezení stačí porušení jedné 

z nich a již se jedná o nekalou soutěž): „Nekale jedná ten, jehož srovnání ve srovnávací 

reklamě (1) se nevztahuje na zboží nebo služby určené k uspokojení stejné potřeby nebo 

                                                           
180 Nicméně tato úprava může způsobovat aplikační problémy, neboť zatímco ve směrnici 2006/114 opět spadá 

pod podmínku „pokud jde o srovnání“, v OZ tato podmínka v případě zákazu vyvolání nebezpeční záměny 

vypuštěna. K otázce srovnej HRUDA, O.: Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy a klamavá srovnávací 

reklama. Obchodněprávní revue, č. 11-12/2012, s. 305 an. 
181 Prakticky má však rozdíl mezi pozitivním vymezením podmínek ve směrnici 2006/114 a negativním 

v UWG význam pouze při řešení hraničních sporů. (DREHER, M. – KULKA, M. – RITTNER, F.: 

Wettbewerbs- und Kartellrecht. Eine systematische Darstellung des dutschen und europäischen Rechts. 

8. úplně přep. vyd. Heidelberg: C.F.Müller, 2014, s. 152.) 
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stejného účelu, (2) nesrovnává objektivně jednu nebo více podstatných, relevantních, 

ověřitelných a typických vlastností nebo cenu daného zboží nebo služby, (3) v hospodářském 

styku vede k nebezpečí záměny mezi zadavatelem reklamy a jiným soutěžitelem nebo mezi 

zbožím nebo službami, které jsou jimi nabízeny, nebo mezi jimi používanými označeními, 

(4) zneužívá nebo narušuje pověst vybudovanou označením jiného soutěžitele, (5) snižuje 

vážnost nebo zlehčuje zboží, služby, činnosti nebo osobní nebo hospodářské vztahy jiného 

soutěžitele nebo (6) představuje zboží nebo službu jako napodobeninu nebo imitaci zboží 

nebo služby, které jsou provozovány pod ochrannou známkou jiného soutěžitele.“182 

 Pokud toto znění porovnáme se směrnicí 2006/114 a OZ, ihned nás zaujme, že 

v § 6 UWG chybí explicitní úprava zákazu klamavosti. Nelze to však samozřejmě 

interpretovat tak, že tato podmínka nemusí být splněna – zákaz klamavosti je obecně upraven 

v § 5 UWG a německý zákonodárce, s cílem respektovat systematiku vnitrostátního 

předpisu, k němu zařadil i zákaz klamavosti srovnávací reklamy (expressis verbis 

v § 5 odst. 3 UWG). 

 K tzv. šampaňské klauzuli [v OZ § 2980 odst. 2 písm. d)] viz výše kapitola 3.2.2. 

 

5.3 K jednotlivým podmínkám (ne)přípustnosti srovnávací reklamy 

5.3.1 Zákaz klamavé reklamy 

Hned v souvislosti s první podmínkou, zákazem klamavé reklamy, vyvstala poměrně 

zásadní otázka, totiž jaký přístup k němu v návaznosti na evropskou regulaci zaujmout: 

Úprava srovnávací reklamy ve směrnici 2006/114 je založena úplné harmonizaci, zatímco 

úprava klamavé reklamy na harmonizaci minimální (tedy státy mohou přijmout přísnější 

úpravu klamavé reklamy s ohledem na ochranu spotřebitele). Lze tedy i na zákaz klamavosti 

srovnávací reklamy aplikovat přísnější národní ustanovení? 

 SDEU se k tomuto problému vyslovil v rozhodnutí Pippig Augenoptik (viz výše), 

kdy konstatoval, že „Směrnice 84/450/EHS [nynější směrnice 2006/114, pozn. autorky] 

provedla úplnou harmonizaci podmínek, za kterých je srovnávací reklama v členských 

                                                           
182 V originálním znění: „Unlauter handelt, wer vergleichend wirbt, wenn der Vergleich 1. sich nicht auf 

Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung bezieht, 2. nicht objektiv 

auf eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften oder den Preis dieser 

Waren oder Dienstleistungen bezogen ist, 3. im geschäftlichen Verkehr zu einer Gefahr von Verwechslungen 

zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den von diesen angebotenen Waren oder 

Dienstleistungen oder den von ihnen verwendeten Kennzeichen führt, 4. den Ruf des von einem Mitbewerber 

verwendeten Kennzeichens in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, 5. die Waren, Dienstleistungen, 

Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder 

verunglimpft oder 6. eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer unter einem 

geschützten Kennzeichen vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt.“ 
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státech považována za přípustnou. […] V důsledku toho přísnější národní ustanovení 

o ochraně proti klamavé reklamě nemohou být použita na srovnávací reklamu co do formy 

a obsahu srovnání.“183 

 Je nutné si uvědomit, že i klamavost srovnávací reklamy musí být posuzována 

s ohledem na dovětek „co do srovnání“. Lze si tedy představit reklamu, jejíž různé klamavé 

prvky budou posuzovány podle různých ustanovení OZ: Na plakátu budou vyobrazeny184 

dvě tuby kosmetického přípravu jako stejně velké, přičemž u přípravku zadavatele bude 

uvedena o třetinu nižší cena než u přípravku konkurenta. Zároveň bude u produktu 

zadavatele výrazným písmem napsáno, že se jedná o produkt netestovaný na zvířatech. 

V realitě je ovšem tuba konkurenta dvakrát větší – v přepočtu na kilogram je tedy dokonce 

levnější než tuba zadavatele. Kromě toho údaj o testování neodpovídá realitě, produkt sice 

nebyl testován na velkých savcích, ale na laboratorních myších ano. Klamavost vyobrazení 

velikostí by pak byla posuzována právě podle § 2980 odst. 2 písm. a), neboť vyplývá ze 

srovnání; klamavost výroku o testování pak podle ustanovení o klamavé reklamě obecně 

(§ 2977). 

 Vzhledem k odlišné legislativní technice pak v SRN klamavou může být i taková 

srovnávací reklama, která splní všechny požadavky uvedené v § 6 odst. 2 UWG.185 

Příkladem může být reklama, která srovnává pouze omezený okruh vlastností 

produktu/služby, ale fakt, že se nejedná o komplexní srovnání, zamlčí186 – jak se stalo např. 

v rozhodnutí BGH Paketpreisvergleich187, kde byly porovnávány ceny balíkové přepravy. 

Z reklamy vyplývalo, že zadavatel přepravuje levněji všechny druhy balíků, což však nebyla 

pravda, neboť nabízel levnější přepravu menších těžších balíků, zatímco konkurent levněji 

než zadavatel přepravoval sice lehčí, ale zato objemnější balíky. Podstatné bylo, že na tuto 

skutečnost nebylo v reklamě upozorněno. BGH shledal, že taková reklama sice neodporuje 

požadavku objektivního srovnání relevantních vlastností (neboť tam je omezení na vybrané 

vlastností přípustné, viz kapitola 5.3.3), ale je klamavá, neboť tuto skutečnost nekomunikuje 

(nebo ne jasně). 

                                                           
183 Bod 42 rozhodnutí. 
184 V souvislosti s otázkou volby prostředku reklamního sdělení je vhodné poukázat na to, že § 5 odst. 3 UWG 

mluví explicitně i o vyobrazeních a jiných „událostech“ (tedy není rozdíl mezi klamáním slovy a klamáním 

grafickým vyobrazením). K tomu srovnej MECKEL, A. in EKEY, F. a kol..: Heidelberger Kommentar zum 

Wettbewerbsrecht. (op. cit.), s. 422. 
185 Právě proto, že zákaz klamavosti srovnávací reklamy byl promítnut do § 5 odst. 3 UWG, zatímco většina 

zbylých podmínek do § 6 odst. 2 UWG. 
186 BEATER, A.: Unlauterer Wettbewerb (op. cit.), s. 573. 
187 Rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 141/07 ze dne 19. 11 .2009 Paketpreisvergleich. 
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 Z výše uvedených příkladů jednoznačně vyplývá, že klamat spotřebitele lze jak 

aktivním jednáním (viz reklama na kosmetický přípravek), tak opomenutím (viz reklama na 

balíkovou přepravu).188 K tomu v rozhodnutí Lidl Belgium SDEU konstatoval, že 

„opomenutí může reklamě propůjčit klamavý charakter, zvláště pokud s ohledem 

na spotřebitele, jimž je určena, je cílem takové reklamy skrýt okolnost, která, pokud by byla 

známa, by mohla odradit značné množství spotřebitelů od jejich rozhodnutí nakupovat.“189 

Přičemž i u srovnávací reklamy se klamavost posuzuje z hlediska průměrného spotřebitele 

(viz podrobně kapitola 4.3). 

Poměrně častým prvkem srovnávací reklamy (zvláště u reklam obchodních řetězců) 

je srovnání pomocí tzv. spotřebních košů. K této problematice se vyjádřil i SDEU 

v rozhodnutí Lidl SNC190: O klamavou srovnávací reklamu by se mohlo jednat tedy, jestliže 

„rozhodnutí nakupovat může být u značného počtu spotřebitelů, kterým je tato reklama 

určena, přijato v mylné víře, že výrobky vybrané zadavatelem reklamy reprezentují obecnou 

úroveň jeho cen ve vztahu k cenám jeho soutěžitele a že tito spotřebitelé tudíž ušetří přibližně 

tak, jak je vyzdvihováno uvedenou reklamou tím, že budou pravidelně nakupovat zboží běžné 

spotřeby u zadavatele reklamy, spíše než u uvedeného soutěžitele […].“191 Stručně řečeno 

reklama nesmí vyvolávat dojem, že je-li možno u zadavatele nakoupit levněji než 

u konkurence produkt X, je možno u něj levněji nakoupit také všechny ostatní produkty. 

Stejně tak by klamavou byla srovnávací reklama, v níž „pro účely cenového srovnání, které 

provádí uvedená reklama, byly vybrány potravinářské výrobky, mezi kterými jsou 

ve skutečnosti objektivní rozdíly, které by mohly významně ovlivnit volbu kupujícího.“192 

Pokud bychom si třeba představili srovnání rajčat v rámci takového spotřebního koše, nebylo 

by (zřejmě) přípustné srovnání cen chemicky ošetřených rajčat s rajčaty z bio farmy. Stejně 

tak v době, kdy nemálo spotřebitelů klade důraz na zemi původu, by dle mého názoru bylo 

klamavé porovnání např. dražších vajec či masa z tuzemské produkce s levnějšími vejci či 

masem ze zahraničí bez uvedení skutečnosti původu. 

Co je a co není v judikatuře považováno za klamavou srovnávací reklamu, považuji 

za vhodné ilustrovat na příkladech: 

                                                           
188 K tomu srovnej KÖHLER, H. – BORNKAMM, J.: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (op. cit.), 

s. 976 an. 
189 Bod 80 rozhodnutí. 
190 Rozhodnutí SDEU ve věci C-159/09 ze dne 18. 11. 2010 Lidl SNC (pozor na možnou záměnu „populárního 

názvu“ se starším rozhodnutím Lidl Belgium, které se ale týkalo jiné problematiky. 
191 Bod 50 rozhodnutí. 
192 Bod 51 rozhodnutí. 
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Ve věci Leistungspakete im Preisvergleich193 inzerovala své služby telekomunikační 

služba, přičemž srovnávala své ceny a ceny vybraných balíčků služeb konkurenta. 

V reklamě však zamlčela, že k ceně jejího balíčku je třeba připočítat měsíční příplatek 

za připojení do sítě; zároveň v reklamě poukazovala pouze na dražší balíčky konkurenčního 

soutěžitele, přestože ten nabízel i výhodnější varianty. BGH konstatoval, že zdůraznění 

výhodnosti určitého prvku ve srovnání s konkurencí představuje klamavou srovnávací 

reklamu, pokud v reklamě není řečeno nic (či není řečeno dostatečně jasně) o dalších 

složkách ceny, které již tak výhodné nejsou – a spotřebitel získá dojem, že výhodnost se týká 

nabídky jako celku. 

Podobný případ řešil i Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí 

sp. zn. 3 Cmo 122/2010 ze dne 8. 12. 2010.194 V daném případě společnosti UPC v rámci 

srovnávací reklamy inzerovala svou nabídku internetového připojení jako rychlejší 

a zároveň levnější, než byla prezentovaná nabídka od konkurenční společností O2. 

V reklamě však nebyla zmíněna informace, že dražší nabídka od konkurenta obsahuje i další 

služby. Vrchní soud obdobně jako BGH judikoval, že „jen v tom případě, že by žalovaný ve 

srovnávací reklamě uvedl – a to měl spotřebitel pro svou informaci k možné volbě mezi 

nabídkami účastníků právo znát, že cena žalobce je cenou „balíčku“ služeb, mezi nimiž je 

nabízena i služba vysokorychlostního internetu, pak by informace žalovaného co do ceny 

odpovídala a srovnání obou služeb ve znacích rychlosti a ceny by bylo korektní.“ Protože 

však byl tento údaj v reklamě zamlčen, byla reklama označena za klamavou srovnávací 

reklamu. 

Příkladem klamavé srovnávací reklamy z českého prostředí budiž i rozhodnutí NS 

sp. zn. 23 Cdo 2000/2013 ze dne 22. 10. 2014, ve které soud řekl, že reklama, která srovnává 

ceny z různých období, přičemž zadavatel reklamy z tohoto srovnání vychází vždy vítězně, 

porušuje zákaz klamavosti srovnávací reklamy. 

Naopak v rozhodnutí Kostenvergleich bei Honorarfactoring195 BGH konstatoval, 

že v případě standardizovaných služeb může být v zásadě přijatelné, pokud jsou 

„individuální ceny“ (tedy ceny vytvořené na míru určitému klientovi) v reklamním srovnání 

– jedná-li se o služby se stejnými rozhodujícími prvky – označeny za ceny standardní. 

                                                           
193 Rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 34/09 ze dne 7. 4. 2011 Leistungspakete im Preisvergleich. 
194 Citováno dle MACEK, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže II. díl. Praha: C.H.Beck, 

2011, s. 501-511. 
195 Rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 175/11 ze dne 20. 2. 2013 Kostenvergleich bei Honorarfactoring. 
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Taková reklama pak tedy není klamavou srovnávací reklamou (přestože údaje v ní 

v jednotlivých případech nemusí odpovídat skutečnosti). 

 Z případů AK RPR je možné jmenovat rozhodnutí ve věci reklamní kampaně 

časopisu dTest (č.j. 008/2015 a 002/2013), kde bylo jako závadné hodnoceno sdělení, že 

„dTest je jediným subjektem v České republice, který provádí nezávislé testy produktů“.196 

Domnívám se, že takový případ by v soudním sporu naplnil právě podmínku písm. a), zákaz 

klamavosti, protože časopis sice je významným subjektem provádějícím nezávislé testování, 

ale rozhodně není subjektem jediným. 

 Zákaz klamavosti srovnávací reklamy lze tedy dle mého názoru interpretovat 

především jako povinnost uvádět všechny údaje relevantní pro rozhodování spotřebitele, a to 

pravdivě, úplně a v nemanipulativním kontextu.  

 

5.3.2 Požadavek srovnatelnosti produktů 

Druhá podmínka se snaží zamezit srovnávání nesrovnatelného (např. „V našem obchodě 

můžete za cenu modeláže nehtů v sousedícím saloně koupit celou výbavu pro prvňáčka!“). 

Je nutno si uvědomit, že se vztahuje specificky na zboží a služby, podle doslovného výkladu 

tedy není dovoleno srovnávat soutěžitele per se (jejich vlastnosti, schopnosti apod.). 

Znamená to, že srovnání „naše lepidlo vydrží déle než lepidlo konkurenta“ je přípustné, ale 

srovnání „máme o 500 poboček více než konkurent“ již přípustné není. 

Otázkou je, zda toto ustanovení ve světle směrnice 2006/114 vykládat doslovně – 

podle ustálené judikatury SDEU (rozhodnutí L’Oréal, viz výše) je podmínky nutno vykládat 

vždy co nejpříznivěji pro reklamu, což by v případě této podmínky vedlo podle mého názoru 

spíše k rozšířenému výkladu (tedy k možnosti srovnávat i vlastnosti soutěžitelů). Proti tomu 

ovšem stojí argument, že se evropský zákonodárce vyjádřil jasně, bez prostoru 

pro interpretaci – pokud by chtěl povolit srovnání samotných vlastností soutěžitelů, udělal 

by to.197 Domnívám se, že vzhledem k účelu směrnice by mělo být přisvědčeno spíše 

liberálnějšímu výkladu – informace o soutěžiteli a jeho doprovodných službách (čímž je 

míněno třeba srovnání, že daný výrobek je možno zakoupit na pobočkách společnosti X v 10 

městech, zatímco u společnosti Y jen v pěti) jsou významných prvkem ovlivňujícím nákupní 

chování. 

                                                           
196 Rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu č.j. 008/2015. 
197 Další argumenty pro a proti doslovnému výkladu této podmínky představuje Hruda (HRUDA, O.: Podmínky 

přípustnosti srovnávací reklamy – co (ne)lze srovnávat? Obchodněprávní revue, č. 1/2013, s. 1 an.). Oproti 

tomu Večerková možnost nikoliv doslovného výkladu Směrnice striktně odmítá (VEČERKOVÁ, E. Nekalá 

soutěž a reklama (op. cit.), s. 283.) 
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 V SRN je postoj k této otázce spíše liberální: Důvodová zpráva německého 

zákonodárce i německá doktrína se přiklání i k povolení srovnání, která jsou orientována 

na samotného soutěžitele, a to s odvoláním na účel normy a (především) informační hodnotu 

takové reklamy.198 Nesmí se však jednat o „ryzí osobní srovnání“ (což je dle mého názoru 

třeba chápat tak, že srovnání vlastností soutěžitelů nesmí být jediným srovnávacím prvkem 

reklamy).199 

 Je vhodné poznamenat, že lze srovnávat i určité zboží s určitou službou, jsou-li 

určeny ke stejnému účelu – příkladem by mohlo být srovnání účinků analgetik 

s akupunkturou při bolesti zad. 

Pokud se jedná o „stejnou potřebu/stejný účel“, preferuje česká doktrína restriktivní 

výklad. V případě extenzivního výkladu bychom se totiž mohli dostat až k argumentaci, že 

je přípustné srovnávat např. čokoládu se sójovým sukem, protože oba dva výrobky mají 

uspokojit zákazníkovu chuť na sladké.200 Oproti tomu německá doktrína a judikatura se 

shodují na tom, že je tyto pojmy třeba vykládat široce – viz např. rozhodnutí BGH 

sp. zn. I ZR 69/98 ze dne 15. 10. 1998 Vergleichen Sie, ve kterém soud judikoval, že 

srovnání konfekčních šperků s designérskými kousky splňuje podmínku srovnatelnosti ve 

smyslu stejné potřeby/stejného účelu produktů. 

 Je ovšem otázkou, zda se tyto přístupy i přes terminologickou opozici nekryjí. 

Vzhledem k výše nastíněným příkladům se domnívám, že částečně ano – budeme-li 

vycházet z uvedeného rozhodnutí BGH, můžeme dle mého názoru dojít k závěru, že se jedná 

o užší chápání stejné potřeby/stejného účelu, než jsou uvedené příklady, které by v českém 

prostředí byly považovány za porušení požadavku srovnatelnosti. Ergo přestože takový 

výklad je v SRN označen za široký, bylo by dle mého názoru prezentované srovnání přijato 

jako přípustné i v ČR. Tento závěr je nicméně abstrahován z konkrétního rozhodnutí, není 

tedy obecně validní. Cílem této disputace je poukázat na fakt, že velký terminologický rozdíl 

nemusí ještě znamenat velký rozdíl faktický. 

 Německé soudy při interpretaci podmínky stejné potřeby a účelu 

(§ 6 odst. 2 bod 1 UWG) vychází z judikatury SDEU, konkrétně rozhodnutí Lidl Belgium, 

                                                           
198 K tomu více BEATER, A.: Unlauterer Wettbewerb (op. cit.), s. 562. 
199 PLAß, O. in EKEY, F. a kol..: Heidelberger Kommentar zum Wettbewerbsrecht. (op. cit.), s. 454. 
200 Ondrejová nabízí velmi srozumitelný příklad s alkoholem – není např. možné srovnávat koňak se sektem, 

přestože jsou to oba alkoholické nápoje. K tomu více ONDREJOVÁ, D.: Nekalá soutěž v novém občanském 

zákoníku. Komentář (op. cit.), s. 140. 
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ve kterém se soud vyjádřil v tom smyslu, že podmínku srovnatelnosti produktů může 

naplňovat i srovnání sortimentů jako celku, pokud jsou složeny ze srovnatelných výrobků201. 

Srovnatelnost je podle BGH třeba chápat jako substituovatelnost (tj. dostatečný 

stupeň zaměnitelnosti) z hlediska spotřebitele, není tedy vyžadována úplná identita 

produktů202. Konkrétně lze z rozsáhlé judikatury BGH zmínit např. rozhodnutí Vergleichen 

Sie (viz výše) jako reprezentanta přípustné reklamy a rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 215/99 

ze dne 17. 1. 2002 Lottoschein203 jako opačný příklad. V případě Lottoschein se jednalo 

o reklamu ekonomického týdeníku, v níž byla zobrazena sázenka a proti ní logo týdeníků 

s textem „K rozmnožení peněz doporučujeme jiný papír“ – BGH konstatoval, že z hlediska 

průměrného spotřebitele204 tyto produkty zaměnitelné nejsou.205 Oproti tomu lze za 

dostatečně zaměnitelné považovat vzhledem k účelu, který uspokojují, müsli tyčinky a 

čokoládové tyčinky206 nebo třeba lety na dvě letiště, která jsou od sebe vzdálená 120 km207. 

Lze tedy uzavřít, že na pojem stejný účel/stejná potřeba je třeba nahlížet z hlediska 

dostatečné zaměnitelnosti (nahraditelnosti) produktů z pohledu cílového publika reklamy. 

 

5.3.3 Požadavek objektivního srovnání relevantních vlastností 

V souvislosti s přijetím OZ došlo k výraznému formulačnímu zjednodušení této podmínky 

oproti ObchZ, přičemž současné znění je prakticky identické se zněním ve směrnici 

2006/114. Ne každá vlastnost výrobku je totiž relevantní pro rozhodování spotřebitele, proto 

je srovnávání nedůležitých vlastností při posuzování srovnávací reklamy bráno jako 

nepřípustné. 

 Výklad této podmínky v rámci směrnice 2006/114, ze kterého je tedy třeba vycházet 

i v případě interpretace národního ustanovení, podal SDEU v rozhodnutí Lidl Belgium, totiž 

že cílem požadavku objektivity je „v zásadě vyloučit srovnání, která vycházejí 

ze subjektivního posouzení jejich autora, a nikoliv z objektivních zjištění.“208 Tedy 

např. reklama na koupelny, která by obsahovala tvrzení, že design sanitární keramiky 

zadavatele je hezčí než design konkurenta, je nepřípustná (nejedná se o objektivně ověřitelné 

                                                           
201 Body 27-39 rozhodnutí. 
202 Rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 58/06 ze dne 11. 9. 2008. 
203 K tomuto zajímavému rozsudku srovnej výklad v HRUDA, O.: Srovnávací reklama (op. cit.), s. 74-75. 
204 K výkladu tohoto pojmu viz kapitola 4.3. 
205 Hruda v souvislosti s problematikou stejného účelu mluví o „primárním“ a „sekundárním“ účelu, přičemž 

o nedostatečné zaměnitelnosti je možno uvažovat až ve chvíli, kdy „sekundární“ účel bude pro spotřebitele 

rozhodující motivací ke koupi (váza z IKEA versus stará čínská váza – primárním účelem je nádoba na květiny, 

sekundárním sběratelský předmět). (Zdroj: HRUDA, O.: Srovnávací reklama (op. cit.), s. 71.) 
206 Rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Hamburku sp. zn. 5 U 227/01 ze dne 6. 3. 2003 Müsli-Riegel. 
207 Rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Hamburku sp. zn. 5 U 137/02 ze dne 9. 12. 2002. 
208 Bod 46 rozhodnutí Lidl Belgium. 
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tvrzení, ale o subjektivní hodnocení). Oproti tomu reklama, která by říkala, že kosmetika 

zadavatele na rozdíl od kosmetiky konkurenta voní po růžích, by dle mého názoru 

za přípustnou považována byla. 

 Zatímco otázka objektivity se jeví jako poměrně jasná, výběr vlastností tak, aby byly 

podstatné, důležité, ověřitelné a příznačné (jak vyžaduje § 2980 odst. 2 písm. c) OZ), je již 

výrazně složitější, neboť pro každého adresáta reklamy se může jednat o jiný soubor 

vlastností (obecně však za takovou vlastnost bude považována cena, která je koneckonců 

jako významný faktor zmíněna v OZ, směrnici 2006/114 i UWG). 

Domnívám se, že v souvislosti s podmínkou ověřitelnosti jsou zásadně 

problematická tvrzení typu „97 ze 100 žen hodnotilo náš výrobek jako účinnější než výrobek 

konkurence“. Zadavatel reklamy obvykle nespecifikuje, za jakého výzkumu tyto údaje čerpá 

– a možnost ověření spotřebitelem je pouze teoretická. Takové srovnávací reklamy by dle 

mého názoru měly být považovány za nepřípustné, pokud zadavatel již v reklamě neuvede 

zdroj dat. Hruda nicméně konstatuje, že o jejich nepřípustnosti lze uvažovat nejdříve ve 

chvíli, kdy by soutěžitel nebyl schopen doložit, odkud prezentovaná čísla čerpal.209 Střetává 

se zde tedy obecný přístup in favorem reklamy s ochranou spotřebitelů. Lze samozřejmě 

namítnout, že v souvislosti s konceptem průměrného spotřebitele tak, jak jej prosazuje 

SDEU, není takové jednání obecně možné považovat za nepřípustné, neboť spotřebitel si má 

být vědom jisté „umělecké licence“ zadavatele reklamy. Toto je jistě validní argument, 

nezohledňuje však míru námahy, kterou by spotřebitel k ověření informací musel vynaložit 

(pokud by odkaz na zdrojová data nebyl např. na webových stránkách zadavatele). 

Domnívám se, že by v takovém případě měl být dán důraz na práva spotřebitele. 

 Požadavek objektivního srovnání relevantních vlastností (§ 6 odst. 2 bod 2 UWG) 

lze, stejně jako v případě ČR, popsat jako zákaz paušálního srovnání – paušální srovnání 

totiž nesplní podmínku ověřitelnosti. Ze stejného důvodu nejsou považována za přípustná 

pouhá subjektivní srovnání („Náš jogurt chutná lépe než jogurt konkurence.“). 

Judikatura vychází z toho, že v požadavku objektivity je třeba vidět posílení 

požadavku věcnosti,210 protože nevěcná srovnání poškozují hospodářskou soutěž. BGH při 

rozhodování případu reklamy na medicínský preparát konstatoval, že požadavku 

objektivního srovnání relevantních vlastností nevyhoví reklama, která srovnává pouze jeden 

                                                           
209 HRUDA, O.: Srovnávací reklama (op. cit.), s. 80. 
210 Rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 2/96 ze dne 23. 4. 1998, bod 24. 
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vedlejší parametr výrobku, není však třeba vyčerpávající srovnání všech vlastností 

produktu211 (to by samozřejmě nepřiměřeně suspendovalo účinky reklamy). 

 Obecně je pod pojmem „vlastnosti“ třeba rozumět nejenom produktové parametry 

výrobku, ale jakékoliv faktory, které ovlivňují hodnotu výrobku pro zákazníka (wertbildende 

Faktoren), např. materiál, součásti, velikosti, rok výroby, místo původu, dodací lhůta atd.212 

 

5.3.4 Ochrana zboží s označením původu 

Na úvod je vhodné poznamenat, že na rozdíl od předchozích podmínek se tato z podstaty 

věci vztahuje pouze na zboží, nikoliv na služby.213 

Toto ustanovení (tzv. šampaňská klauzule)214 míří na reklamy, které by srovnávaly 

např. pravé šampaňské s šumivými víny jako Bohemia sekt nebo jamón serrano 

s „obyčejnými“ šunkami. 

Zatímco český zákonodárce toto ustanovení transponoval,  německý zákonodárce, 

jak již bylo řečeno v kapitole 3.2.2, transpozici klauzule odmítl s odvoláním na již 

dostatečnou úroveň ochrany. V německé literatuře se v souvislosti se šampaňskou klauzulí 

dokonce objevuje poměrně silné vyjádření o protisoutěžní motivaci tohoto ustanovení.215 

Kotásek se nicméně k tomu řešení vyjadřuje velmi kriticky s argumentem, že nařízení Rady 

(EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení 

původu zemědělských produktů a potravin se nevztahuje na všechny druhy zboží,216 tedy 

nezajišťuje všem produktům stejnou míru ochrany. V souvislosti s přípravou novelizace 

UWG se v SRN otázka transpozice znovu otevřela: Zatímco navrhovatelé zákona opět 

odkazovali na dostatečnou úroveň ochrany (právě s odkazem na nařízení zmiňované 

Kotáskem), doktrína se – i přes principiální nesouhlas s klauzulí – vyjadřovala spíše v tom 

smyslu, že tento argument není vzhledem k odlišnému okruhu chráněných produktů 

samospasitelný.217  

                                                           
211 Již jednou zmíněné rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 161/99 ze dne 17. 1. 2002. 
212 PLAß, G. in EKEY, F. a kol..: Heidelberger Kommentar zum Wettbewerbsrecht (op. cit.), s. 458. 
213 To je dle mého názoru logické, neboť si asi těžko lze představit služby, jejíž specifika by záležela 

na geografickém původu (zatímco na klimatické podmínky v údolí Emmenthal mohou ovlivnit vlastnosti sýra, 

asi těžko by ovlivnili např. techniku střihu v kadeřnictví). 
214 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly) (op. cit.), s. 301. 
215 V tom smyslu, že jak šampaňská, tak parfémová klauzule jsou vysloveně protekcionistické prvky, kterými 

se francouzští producenti šampaňského a parfémů snaží chránit proti konkurenci z jiných členských států EU. 

EMMERICH, V.: Unlauterer Wettbewerb: ein Studienbuchs (op. cit.), s. 88. Stejně tak SACK, R. in HARTE-

BAVENDAMM, H. – HENNING-BODEWIG, F.: Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) (op. cit.), 

s. 1327. 
216 KOTÁSEK, J. in HULMÁK, M a kol.: Občanský zákoník VI (op. cit.), s. 1811. 
217 K tomu srovnej SACK, R.: Reformbedarf bei § 6 UWG. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 

č. 2/2015, s. 134-135. 
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 Diskuse o (ne)vhodnosti šampaňské klauzule mají nicméně s ohledem na judikaturu 

SDEU spíše akademický charakter. 218  SDEU totiž v rozhodnutí De Landtsheer Emmanuel 

(viz výše) konstatoval, že „pokud jsou všechny ostatní podmínky přípustnosti srovnávací 

reklamy splněny, ochrana označení původu, jejímž důsledkem je absolutní zákaz srovnávání 

výrobků bez označení původu s výrobky s takovým označením, je neodůvodněná“.219 

Šampaňská klauzule tak má jen velmi omezený praktický význam. 

 

5.3.5 Zákaz zlehčování a nepoctivého těžení z cizí pověsti 

V případě zákazu zlehčování došlo s přijetím OZ k významné změně – v původním 

§ 50 odst. 2 písm. e) bylo obsaženo slovo „nepravdivými“, které však 

v § 2980 odst. 2 písm. e) nenajdeme. Zákonodárce tuto úpravu odůvodňuje právě směrnicí 

2006/114, která o pravdivosti či nepravdivosti údajů také nemluví. 

V důsledku toho však vyvstává zajímavý konflikt o přípustnost srovnávací reklamy, 

která zlehčuje konkurenta pravdivými údaji. 

Ondrejová220 tvrdí, že každý zadavatel srovnávací reklamy se snaží ukázat svůj 

produkt v lepším světle než produkt konkurenta, což v konečném důsledku konkurenta 

zlehčuje a je způsobilé mu přivodit újmu. Pokud bychom výklad ustanovení pojímali 

jazykově, nebyla by přípustná v zásadě žádná srovnávací reklama. Podle Ondrejové se tento 

problém dá překlenout výkladem (viz opět rozhodnutí L’Oréal a výklad podmínek 

přípustnosti srovnávací reklamy). 

Oproti tomu Hruda221 se domnívá, že žádný problém nevyvstává, neboť takový 

výklad by opravdu vedl k znemožnění srovnávací reklamy, což jednoduše není možné 

(na první pohled se jedná o totožný argument, ale Ondrejová vidí v ustanovení problém, 

který výkladem řeší, zatímco Hruda na základě výkladu dochází k závěru, že problém 

neexistuje). V tomto ohledu souhlasím s Hrudou. 

Ondrejová v zásadě dává rovnítko mezi prezentaci výrobku zadavatele reklamy jako 

toho lepšího a zlehčení konkurenta. Stejně tak Patěk se obává, že „při plném promítnutí 

tohoto přístupu [tedy vyloučení jakýchkoliv závadných tvrzení o konkurentovi a jeho 

                                                           
218 Je však nutno poznamenat, že se vedou až vášnivé diskuse o tom, zda tímto rozhodnutím nepřekročil SDEU 

přípustný legální rámec. K tomu srovnej ONDREJOVÁ, D.: Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. 

Komentář (op. cit.), 146-147, ONDREJOVÁ, D. Srovnávací reklama z pohledu práv na označení. Právní 

fórum, č. 5/2011, s. 211 či SACK, R.: Reformbedarf bei § 6 UWG. Gewerblicher Rechtsschutz und 

Urheberrecht, č. 2/2015, s. 134-135. 
219 Bod 70 rozhodnutí. 
220 ONDREJOVÁ, D.: Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář (op. cit.), s. 147-149. 
221 HRUDA, O.: Srovnávací reklama (op. cit.), s. 92-93. 
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produktech bez ohledu na pravdivost takových výroků – pozn. autorky] do posuzování 

srovnávací reklamy by výsledkem byl razantní posun hranice mezi dovolenou a nedovolenou 

srovnávací reklamou!“222 

Domnívám se však, že Ondrejová i Patěk vychází ze špatné premisy – nelze přece 

bez dalšího akceptovat tezi, že pravdivé srovnání dvou obdobných výrobků, které se liší 

cenou, znevažuje ten levnější výrobek, to by v zásadě popíralo celý princip reklamy. Hruda 

lakonicky poznamenává, že v takovém případě bychom „se stejnou logikou museli pravidla 

fotbalové asociace zakazující zesměšňování (znevažování, zlehčování) protihráčů vykládat 

tím způsobem, že jediná povolená strategie je „hraní na remízu“ (protože při prohře, zvláště 

o více gólů, může dojít k zesměšnění hráčů.“223 Stejný závěr v širším evropském pohledu 

ostatně podporuje rozhodovací praxe jak SDEU (Pippig Augenoptik)224, tak BGH225. 

Dle mého názoru zastánci dovětku „nepravdivými“ údaji při hodnocení této otázky 

na druhou stranu opomíjí fakt, že pravdivost určitého výroku nemůže automaticky 

a absolutně aprobovat jakékoliv jeho využití, jakýkoliv kontext.226  

 V UWG je zákaz zlehčování upraven v § 6 odst. 2 bodu 5. Zajímavé je, že otázka 

(ne)pravdivosti údajů, která tak silně rezonuje v českém právním prostředí, není v různých 

německých komentářích k UWG227 výrazněji zkoumána, resp. dočteme se dokonce, 

že „nepravdivá nebo ne prokazatelně pravdivá tvrzení o jiném soutěžiteli nepředstavují bez 

dalšího nekalosoutěžní zlehčování [ve smyslu podmínky § 6 odst. 2 bodu 5 UWG].“228 

Z principu přípustnosti srovnávací reklamy dále plyne, že ne každé zlehčování je 

zlehčováním zakázaným – musí se jednat o zlehčování, které přesahuje rozumnou mez (spot 

je přijatelný ve chvíli, kdy jsou vyjádření v něm obsažená jednoznačně označená jako 

                                                           
222 PATĚK, D.: Nad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (op. cit.), s. 76. 
223 Ibid, s. 91. 
224 Bod 80 rozhodnutí: „[…] Samotné cenové srovnání nemůže představovat oslabení důvěryhodnosti nebo 

očernění soutěžitele s vyššími cenami.“ 
225 V rozhodnutí sp. zn. I ZR 69/98 ze dne 15. 10. 1998 soud konstatoval, že samotné cenové srovnání 

nepředstavuje oslabení důvěryhodnosti nebo očernění soutěžitele, který prodává za vyšší cenu. Aby takové 

cenové srovnání představovalo nepřípustné zlehčování, musí překročit přiměřenou míru, tedy být nepřiměřeně 

opovržlivé (abfällig), zesměšňující (abwertend) či nevěcné (unsachlich). Podrobněji k výkladu 

viz HRUDA, O.: Srovnávací reklama (op. cit.), s. 93. 
226 S otázkou kontextu se samozřejmě dostáváme k otázce klamavosti. Domnívám se, že v souvislosti 

s možným účinkem pravdivých informací lze poukázat na usnesení NS sp. zn. 23 Cdo 2997/2013 ze dne 22. 

10. 2014, ve kterém soud řekl, že „zásadně platí, že pravdivá informace nezasahuje do práva právnické osoby, 

pokud není např. podána tak, že zkresluje skutečnost.“ 
227 Od Fezera, od Köhlera s Bornkammen, od Pipera, Ohlyho a Sosnitze ani od Harte-Bavendamm s Henning-

Bodewigovou. 
228 SACK, R. in HARTE-BAVENDAMM, H. – HENNING-BODEWIG, F.: Gesetz gegen unlauteren 

Wettbewerb (UWG) (op. cit.), s. 1367. 
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humorná nadsázka).229 Je třeba totiž vzít v úvahu, že „reklama žije také z humoru 

a ironie“.230 

Při řešení otázky, zda je určitá srovnávací reklama zlehčováním konkurenta, 

se vychází z principu vyvažování zájmů (Interessenabwägung) – zájmu soutěžitele 

na možnosti propagovat své výrobky proti zájmu konkurenta nebýt zbytečně znevažován.231 

K otázce zlehčování bych ráda opět zmínila rozhodnutí AK RPR. V případě stížnosti 

na reklamní kampaň automobilky Hyundai (č.j. 004/2015), v níž právě zazněla věta z úvodu 

této diplomové práce „[…] bude váš soused z Boleslavi tááákhle malý.“232, komise rozhodla, 

že reklama dehonestuje konkurenta a útočí na něj. Pokud bychom tuto reklamu posuzovali 

z hlediska ustanovení § 2980 odst. 1 OZ, jednalo by se dle mého názoru o porušení právě 

zákazu zlehčování. 

 Typickým příkladem nedovolené srovnávací reklamy je dle mého názoru kampaň 

společnosti Voinet (č.j. 003/2010), ve které se objevil výrok „žádné pink nebo modré 

chytáky“233. Na této reklamě lze výborně ilustrovat nepřímé označení soutěžitele – růžová 

je barva příznačná pro reklamní komunikaci společnosti T-Mobile, modrá pak pro O2, čímž 

reklama spadá pod aplikační rozsah srovnávací reklamy i přesto, že se v jejím textu 

o konkurentech nemluví. Z hlediska zákonné úpravy bych námitky opět směřovala k písm. 

e), zákazu zlehčování. 

 

5.3.6 Zákaz imitace 

Tato tzv. parfémová klauzule234 slouží k ochraně producentů originálních výrobků, kdy 

zakazuje soutěžitelům, kteří vyrábí napodobeniny, dovolávat se originálních produktů.235 

Pod pojem „ochranné známky“ je třeba podřadit nejen národní, ale i mezinárodní ochranné 

známky a ochranné známky Společenství. Termín název je v případě tohoto ustanovení 

                                                           
229 Rozhodnutí BGH sp. zn. I ZR 134/07 ze dne 1. 10. 2009. 
230 SACK, R. in HARTE-BAVENDAMM, H. – HENNING-BODEWIG, F.: Gesetz gegen unlauteren 

Wettbewerb (UWG) (op. cit.), s. 1369. 
231 DREYER, G. – SACK, R.: Vergleichende Werbung (op. cit.), s. 1367. 
232 Rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu č.j. 004/2015. 
233 Rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu č.j. 003/2010. 
234 Francie se totiž touto klauzulí chtěla bránit proti levným napodobeninám parfémů. 
235 Resp. se vedly diskuse, zda je adresátem tohoto ustanovení (směrnice 2006/114) je producent napodobeniny, 

který se nesmí v reklamě dovolávat originálu, nebo producent originálního výrobku, který nesmí v reklamě 

jiný výrobek označovat za imitaci. (KOTÁSEK, J.: Nad novou úpravou srovnávací reklamy. In: Sborník 

z konference České obchodní právo před branami EU. 2001, s. 29-30. Dostupné z URL: 

https://is.muni.cz/el/1422/jaro2006/MP405Z/1442893/Srovnavaci_reklama_-_clanek_z_roku_2001.txt 

[cit. 15. 4. 2016] 

https://is.muni.cz/el/1422/jaro2006/MP405Z/1442893/Srovnavaci_reklama_-_clanek_z_roku_2001.txt
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nutno chápat šířeji než jako pouhou obchodní firmu236 (jak upravoval 

§ 50a odst. 2 písm. f) ObchZ). 

 V kontextu této podmínky (§ 6 odst. 2 bod 6 UWG) je velmi složité hodnocení 

reklam na náhradní díly a příslušenství nebo generická léčiva – mohou být tyto produkty 

inzerovány s odkazem na originální výrobek? V případě farmaceutik je tento odkaz možný, 

pokud není původní lék chráněn autorskými právy. Náhradní díly, příslušenství a spotřební 

materiál smí být označovány jako rovnocenné odpovídajícímu produktu soutěžitele.237 

 V této souvislosti je vhodné zmínit rozhodnutí AK RPR o reklamní kampani 

společnosti Rossmann (č.j. 020/2010), ve které se právě řešila otázka cenového srovnání: 

„Porovnejte si ceny sami! Naše vlastní značky Vám zaručí prvotřídní kvalitu 

za bezkonkurenční cenu!“238 Slogan byl doprovázen vyobrazením privátních výrobků 

společnosti Rossmann ve srovnání s různými značkovými produkty. Arbitrážní komise své 

rozhodnutí založila na očerňování konkurenta a až parazitování na pověsti. Cenové srovnání 

není a priori nedovoleným prvkem reklamy, ale nesmí se jednat o paušální srovnání. Stejně 

tak není ex ante zakázána reklama, která srovnává originální výrobky a jejich substituty. 

Je tak otázkou, zda by reklama byla shledána nedovolenou, pokud bychom ji hodnotili 

z hlediska zákonné regulace. Dle mého názoru spíše ne. 

Z rozhodnutí AK RPK lze zmínit kampaň řetězce Tesco (č.j. 024/2009), kde (kromě 

problémů s cenovým srovnáním, viz výše rozhodnutí č.j. 020/2010 ohledně reklamy 

společnosti Rossmann) vyvstal ještě problém s kampaní v místě prodeje, kdy výrobky 

privátní značky svým vizuálem napodobovaly výrobky značkové. Zatímco v případě 

hodnocení první části bych se stejně jako v případě kampaně společnosti Rossmann 

přikláněla k dovolené srovnávací reklamě, u napodobování bych se významně zaměřila 

právě na zákaz imitace (§ 2980 odst. 2 písm. f) a zákaz vyvolání nebezpečí záměny 

(§ 2981 OZ). 

 

5.3.7 Zákaz vyvolání nebezpečí záměny 

Zákaz vyvolání nebezpečí záměny je v OZ upraven v samostatné skutkové podstatě § 2981, 

jedná se tedy o jednotnou úpravu nejen pro srovnávací reklamu, ale i pro jiná soutěžní 

jednání.239 Pro případy srovnávací reklamy je nutno vzhledem k zásadě plné harmonizace 

                                                           
236 BEJČEK, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo (op. cit.), s. 241. 
237 DREYER, G. – SACK, R.: Vergleichende Werbung (op. cit.), s. 1372. 
238 Rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu č.j. 020/2010. 
239 HRUDA, O.: Srovnávací reklama (op. cit.), s. 122. 
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srovnávací reklamy toto ustanovení interpretovat ve světle čl. 4 písm. f) směrnice 2006/114 

(tedy zohlednit i judikaturu). 

Na rozdíl od OZ (§ 2981) je zákaz vyvolání nebezpečí záměny v UWG upraven 

přímo u srovnávací reklamy, totiž v § 6 odst. 2 bod 3, což považuji za vhodnější variantu, 

neboť se tak i na zákaz vyvolání nebezpečí záměny bezpochyby vztahuje onen dovětek 

„co do srovnání“. 

U tohoto bodu narážíme na obecný problém evropského práva, totiž odlišné jazykové 

verze. Zatímco v českém znění směrnice 2006/114 se mluví o záměně, v německém znění 

o nebezpečí záměny (Verwechslungsgefahr). Do OZ i UWG však tato podmínka byla 

transponována obsahově shodně pod heslem vyvolání nebezpečí záměny, což je podle 

výkladu SDEU správné řešení: V případě O2/Hutchinson 3G240 soud judikoval, že pojem 

záměna ve směrnici 84/450 (a tedy i 2006/114) je nutno vykládat stejně jako ve známkovém 

právu241 – kde se obecně používá nebezpečí záměny. Znamená to tedy, že adresáti reklamy 

nemusí soutěžitele zaměnit fakticky, stačí pouze možnost, že by se tak mohlo stát – opět se 

splnění této podmínky posuzuje podle cílové skupiny reklamy.242 Nebezpečí záměny však 

musí být konkrétní243, nestačí abstraktní obava. 

Dalším problematickým prvkem této podmínky je pojem „označení“. Podle 

judikatury SDEU (konkrétně rozhodnutí Toshiba, viz výše) se jím rozumí nejen ochranná 

známka, ale i označení, které je „v hospodářském styku identifikováno jako takové, jež má 

původ u určitého soutěžitele“.244 

 

5.4 Shrnutí 

Tato kapitola byla věnována jednotlivým podmínkám přípustnosti srovnávací reklamy. 

 Protože srovnávací reklama představuje jednu ze zvláštních pojmenovaných 

skutkových podstat nekalé soutěže, byla v úvodní části analýzy krátce představena generální 

klauzule a její funkce v českém i německém právu. V souvislosti s tím je nutno poukázat 

na významné formulační rozdíly mezi současným zněním generální klauzule v ČR a SRN: 

Zatímco český zákonodárce stále používá pojem „dobré mravy“, německý od něj, s ohledem 

na nesmírnou obtížnost definice, ustoupil a užívá termín „standard podnikatelské péče“, 

                                                           
240 Rozhodnutí SDEU ve věci C-533/06 ze dne 12. 6. 2008 O2/Hutchinson 3G. 
241 Bod 49 rozhodnutí. 
242 KOOS, S. in FEZER, K.-H. – BECKER-EBERHARD, E.: Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen 

den unlauteren Wettbewerb (op. cit.), s. 489. 
243 OHLY, A. in OHLY, A. – SOSNITZA, O. – PIPER, H.: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (op. cit.), 

s. 756. 
244 Bod 49 rozhodnutí. 
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který je dle mého názoru lépe naplnitelný obsahem. Kromě toho UWG obsahuje 

i tzv. spotřebitelskou generální klauzuli, což je produkt transpozice směrnice 2005/29. 

 Na první pohled viditelným rozdílem je formulační diference mezi úvodní větou 

§ 2980 odst. 2 OZ a § 6 odst. 2 UWG. Zatímco český zákonodárce formuluje podmínky 

pozitivně, německá doktrína vychází z teze, že směrnice 2006/114 obsahuje 

tzv. Verbotskatalog, pročež UWG podmínky definuje negativně. Bez bližšího zkoumání by 

se naopak mohlo zdát, že vyjmenování konkrétních podmínek přípustnosti je v OZ i UWG 

stejné (protože ustanovení o srovnávací reklamě v OZ i UWG obsahuje formálně 

6 podmínek). Toto však není pravda, neboť v případě OZ je zákaz klamavosti upraven 

v § 2980 odst. 2 písm. a), zatímco v UWG se nachází v ustanovení věnovanému klamavé 

reklamě (§ 5 odst. 3 UWG). Naopak v UWG nalezneme zákaz vyvolání nebezpečí záměny 

v § 6 odst. 2 bodě 3, tedy u srovnávací reklamy, zatímco v OZ se jedná o samostatnou 

skutkovou podstatu (§ 2981). Kromě toho UWG vůbec neobsahuje tzv. šampaňskou 

klauzuli. Je zjevné, že transpozice harmonizační směrnice se (alespoň formálně) nemálo liší. 

 Konkrétní definice podmínek jsou však prakticky totožné (i přes rozdílné znění 

překladů směrnic v podmínce zákazu vyvolání nebezpečí záměny, viz kapitola 5.3.7). 

Případné rozdíly v chápání podmínek tedy způsobuje judikatura a doktrína. 

 Ohledně zákazu klamavosti lze konstatovat, že je v ČR i v SRN, i pod vlivem 

judikatury SDEU, vykládán obdobně, byť německé soudy vykazují, vzhledem k množství 

judikatury, detailnější systém posouzení. 

 U požadavku srovnatelnosti produktů je neuralgickým bodem otázka, zda lze 

porovnávat soutěžitele per se. Německá doktrína zaujala postoj liberální, který je dle mého 

názoru v souladu s ustálenou judikaturou SDEU (výklad ve prospěch srovnávací reklamy), 

tedy že takové srovnání povoleno je. Česká doktrína vykazuje většinově opačný trend. 

Dalším prvkem, kde se český a německý přístup liší, je výklad pojmu „stejná potřeba/stejný 

účel“. Zatímco v ČR je zastáván spíše restriktivní přístup, v SRN je to naopak. Obecně jsou 

za srovnatelné považovány dostatečně zaměnitelné produkty (tj. nemusí být plně identické), 

přičemž tato substituovatelnost je posuzována z hlediska adresátů reklamy. 

 V souvislosti s požadavkem objektivního srovnání relevantních vlastností lze 

uzavřít, že je namířen proti ryze subjektivním porovnáním a proti paušálním srovnáním, 

přičemž pod pojmem „vlastnosti“ je třeba rozumět jakékoliv složky či prvky produktu, které 

určují jeho hodnotu pro zákazníka. 

 Právní úprava srovnávací reklamy se liší i v otázce ochrany zboží s označením 

původu (tzv. šampaňská klauzule), kdy v UWG tuto podmínku vůbec nenajdeme 
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(v OZ naopak upravena je). Vzhledem k judikatuře SDEU (především rozhodnutí 

De Landtsheer Emmanuel) však klauzule – i přes formální (ne)existenci – má jen malý 

význam. 

 Při diskusích o zákazu zlehčování v českém právním prostředí rezonuje otázka, zda 

nebyla vhodnější úprava § 50a ObchZ, která obsahovala dovětek „nepravdivými údaji“. Já se 

domnívám, že nikoliv. Dle mého názoru nelze přijmout základní premisu tohoto přístupu, 

totiž že de facto každé srovnání, ze kterého konkurent vychází hůře, je zlehčováním. To by 

popíralo celý princip reklamy – jako takový je tento předpoklad, i s ohledem na judikaturu 

SDEU (Pippig Augenoptik, L´Oréal a další), nutno odmítnout. Zároveň při existenci dovětku 

„nepravdivými údaji“ by bylo možno a contrario považovat za přípustné zlehčování 

pravdivými údaji, což však nezohledňuje fakt, že i nesprávně prezentovaná pravdivá 

informace může konkurenta zlehčovat. Doktrína v SRN jde dokonce tak daleko, že ne každé 

srovnání s nepravdivými údaji naplní automaticky skutkovou podstatu zlehčování. A ovšem 

ne každé zlehčování je nepřípustné, neboť srovnávací reklama je často založena na humoru. 

 Zákaz imitace (tzv. parfémová klauzule) je určen k ochraně producentů originálních 

výrobků. Na rozdíl od šampaňské klauzule bylo toto ustanovení transponováno jako do OZ, 

tak i do UWG. Imitace je velmi častá při reklamách na příslušenství či náhradní díly – 

judikatura dovodila, že není nepřípustné, aby tyto neoriginální produkty byly označovány 

jako rovnocenné s originálním výrobkem.  

 Ohledně zákazu vyvolání nebezpečí záměny lze poukázat na rozdílnou transpozici 

v ČR a SRN: Zatímco v ČR je to zvláštní skutková podstata, v SRN tuto podmínku 

nalezneme přímo v § 6 UWG (což znamená, že při interpretaci nenastávají problémy v tom 

smyslu, zda se i na tento zákaz vztahuje dovětek „co do srovnání“). Zároveň se český a 

německý text směrnice 2006/114 odlišují, přičemž český mluví o záměně, zatímco 

v německém postačuje nebezpečí záměny. V obou zemích však bylo ustanovení 

transponováno stejně, totiž jako nebezpečí záměny (což ostatně odpovídá i judikatuře SDEU 

O2/Hutchinson 3G). 
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ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo metodou analýzy a komparace objasnit shody a rozdíly mezi právní 

úpravou srovnávací reklamy v ČR a SRN s přihlédnutím k vlivu evropského práva. 

 Vzhledem k rozsahu a struktuře práce jsou závěry vztahující se k jednotlivým 

kapitolám shrnuty vždy na konci příslušné kapitoly. Nepovažuji za účelné na tomto místě 

opakovat tyto dílčí závěry, vztáhnu tedy odpovědi k výzkumným otázkám položeným 

v úvodu této diplomové práce. 

(1a) Přestože neexistuje obecně přijímaná ekonomická definice reklamy, legálně 

pojem reklama definován je: V ČR existuje obecná definice reklamy tak, jak ji uvádí 

§ 1 odst. 2 ZRR. V SRN však obecnou legální definici reklamy nenalezneme, reklama je 

definována pouze pro účely rozhlasového vysílání. Tento stav je z mého pohledu 

neočekávaný, neboť vzhledem k faktu, že právní úprava v oblasti je z velké části plně 

harmonizována, by se oba právní řády měly řídit definicí uvedenou ve směrnici (2006/114). 

Přestože v SRN je explicitně definována pouze rozhlasová reklama, je při pohledu na její 

formulaci, na rozdíl od ČR, jasně patrný vliv směrnice (v obecných částech se jedná 

o doslovné převzetí textu). Domnívám se, že je to nemalý nedostatek českého zákonodárce, 

neboť zvláště v otázce definic by právní řády jednotlivých členských států EU měly být 

jednotné. To platí o to více, pokud mluvíme o přeshraničním a dynamickém fenoménu 

reklamy. 

(1b) Oproti tomu legální definici srovnávací reklamy obsahují oba právní řády 

(v soukromoprávních předpisech - § 2980 odst. 1 OZ a § 6 odst. 1 UWG), a to zcela 

identickou a zároveň shodnou se zněním směrnice 97/55 (resp. 2006/114). Zde se v plné 

míře projevuje fakt, že směrnice použila pro oblast srovnávací reklamy metodu tzv. úplné 

harmonizace. Tento stav lze hodnotit jednoznačně pozitivně, neboť přispívá k právní jistotě 

nadnárodních podnikatelů. Z právního hlediska pak umožňuje bez úprav vycházet 

z judikatury SDEU ohledně výkladu definice. 

(1c) Ohledně přístupu českého a německého zákonodárce ke srovnávací reklamě je 

nutno poznamenat, že se v průběhu historického vývoje nemálo proměnil, nicméně 

v současné době pod kuratelou směrnice 2006/114 lze oba označit jako neutrální (tedy 

srovnávací reklama je povolena, ale za splnění taxativně vyjmenovaných podmínek). 

(2) Evropská regulace v oblasti srovnávací reklamy obecně tenduje k liberálnímu 

postoji s poukazem mj. na informační hodnotu reklamy a potřeby hospodářské soutěže. 
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Vzhledem k původně disproporčním přístupům národních států však srovnávací reklama 

na evropské úrovni byla upravena až na konci 90. let 20. století (směrnicí 97/55). Směrnice 

definovala pojem srovnávací reklamy a zároveň stanovila podmínky přípustnosti. S ohledem 

k již výše zmíněnému principu úplné harmonizace nemohou národní státy katalog podmínek 

jakkoliv rozšiřovat. Směrnice 84/450 ve znění směrnice 97/55 byla pro zvýšení přehlednosti 

úpravy nahrazena směrnicí 2006/114, úprava srovnávací reklamy tím však doznala pouze 

kosmetických formulačních změn. Je však třeba zdůraznit, že tato směrnice přinesla jednu 

obecnou koncepční změnu, není totiž již založena na principu tzv. „trojité ochrany“, neboť 

ochrana spotřebitelů byla vyčleněna do směrnice 2005/29, směrnice 2006/114 tak slouží 

ochraně soutěžitelů. 

(3) Je vhodné poukázat na fakt, že už nejstarší právní úprava v Rakousku-Uhersku 

byla podnícena právě přijetím zákona v sousedním Německu. V Československu byl 

nicméně zvláštní zákon proti nekalé soutěži přijat až v roce 1927, zatímco v Německu již 

v roce 1909 (resp. 1896, ale ten obsahoval pouze výčet skutkových podstat bez generální 

klauzule). Oba zákony byly tradičně založeny na kombinaci generální klauzule a zvláštních 

skutkových podstat. Zatímco v Německu platí novelizovaný UWG dodnes, v ČR úprava 

nekalé soutěže přešla po revoluci do ObchZ a s účinností od 1. 1. 2014 do OZ. Speciální 

skutková podstata srovnávací reklamy se však do obou právních řádů dostala až s nutností 

transpozice směrnice 97/55. Československé soudy přistupovaly ke srovnávací reklamě jako 

zásadně nezakázané, nicméně se silnou nedůvěrou. Německé soudy (pod vlivem doktríny) 

oproti tomu prošly vývojem od liberálního postoje až k úplnému odmítnutí srovnávací 

reklamy (v roce 1931). Liberalizační a jednotící vliv evropské právní regulace lze tak 

hodnotit jedině pozitivně. 

(4) Je zjevné, že vzhledem k roli evropských směrnice je i působení SDEU na poli 

srovnávací reklamy nezastupitelné. Nejdiskutovanější otázkou v judikatuře i doktríně je 

otázka (ne)doslovného výkladu definice srovnávací reklamy (tj. zda lze pod pojem 

srovnávací reklamy subsumovat i reklamu bez faktického srovnání). S ohledem 

na rozhodnutí Toshiba a Pippig Augenoptik a obecný přístup SDEU in favorem reklamy se 

přikláním k výkladu nedoslovnému (tedy srovnávací reklama alespoň nepřímé porovnání 

vyžaduje). SDEU dále konstatoval, že není třeba v reklamě identifikovat jednoho jediného 

soutěžitele (De Landtsheer Emmanuel). K zodpovězení otázky, zda reklama opravdu jiného 

soutěžitele identifikuje, pak soud vyvinul hledisko tzv. průměrného spotřebitele 

(Gut Springenheide), který je přiměřeně informovaný a přiměřeně obezřetný a opatrný, 

tj. není pasivní a zajímá se o okolní svět. Ve výše uvedených rozhodnutí jakož i v rozhodnutí 
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L´Oréal soud konstatoval, že podmínky přípustnosti srovnávací reklamy mají být vykládány 

ve smyslu co nejpříznivějším pro tuto reklamu. Vzhledem k harmonizačnímu efektu 

směrnice 97/55 (resp. 2006/114) je tato judikatura SDEU plně (a nutně) použitelná i pro 

národní soudy. 

 (5) V otázce implementace jednotlivých podmínek (ne)přípustnosti situace 

ve srovnání s implementací definice srovnávací reklamy již tak jednoduchá není. Přestože 

by se dalo předpokládat, že státy, vědomy si maximy úplné harmonizace, překlopí podmínky 

obsažené ve směrnici 2006/114 doslova (nebo s minimálními úpravami), opak je pravdou. 

V důsledku úpravy této oblasti směrnicí (která je závazná co do výsledku, ale cestu si může 

každý stát zvolit svou) je pak např. podmínka klamavosti v ČR upravena v ustanovení 

věnovanému srovnávací reklamě, ale v SRN v ustanovení týkající se klamavé reklamy. 

Na jednu stranu toto řešení umožňuje státům respektovat strukturu a zaměření svých 

národních předpisů, na druhou stranu to poněkud tříští standardizační efekt, který si směrnice 

2006/114 klade za cíl. V souvislosti s doktrinálním pohledem na jednotlivé podmínky 

a jejich judikaturním výkladem bych ráda uzavřela, že německá judikatura týkající se 

srovnávací reklamy je velmi bohatá a domnívám se, že je vhodné následovat její závěry, 

protože spíše odpovídají principiálnímu přístupu SDEU, tedy výkladu co nejpříznivějšímu 

pro srovnávací reklamu. Česká doktrína i judikatura dle mého názoru zastávají někdy 

zbytečně rigidní postoje, které nejsou kompatibilní s dynamickým vývojem fenoménu. 

Neznamená to samozřejmě bezhlavé kopírování judikatury BGH, vždy je třeba pečlivě 

hodnotit konkrétní případ. 

Protože každá (srovnávací) reklama je i ve své podobnosti jedinečná. 
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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. 
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Abstract 

 

This thesis deals with the legal regulation of comparative advertising in the Czech Republic 

and the Federal Republic of Germany. The aim of this thesis is to explain 

the correspondences and differences between the legal regulation of comparative advertising 

in the Czech Republic and Germany using analysis and comparison with particular focus 

on the European regulation of this institute. 

The first chapter presents the underlying theoretical system and sets the examined 

institute into the general framework of legal order. It defines the terms advertising and 

comparative advertising. Emphasis is put on explaining different approaches of legal orders 

to comparative advertising as a foundation for an analysis in subsequent parts of this thesis. 

The first chapter also introduces types of comparative advertising distinguished by doctrine. 

The second chapter is, due to the irreplaceable position of European legal regulation, 

dedicated to the genesis of legal regulation of comparative advertising in the European law. 

This section contains an analysis of single directives and their effects in chronological order. 

The third chapter uses the knowledge of European law to analyse the evolution 

of legal regulation of comparative advertising in national legal orders of the Czech Republic 

and Germany. Historical excursus is divided in periods before the implementation 

of directives and after it, while critically examining their influence and function. 

The fourth chapter focuses on case-law of the Court of Justice of the European Union 

regarding comparative advertising, primarily on the definition of the term comparative 

advertising as regulated by directives. It specifically concerns issues of (non)literal 

interpretation of definitions, identification of competitors and position of average consumer. 

After showing judicative view on definition of comparative advertising, this chapter also 

shows general attitude of the Court to the conditions for permitting comparative advertising. 

The fifth chapter examines single conditions for permitting comparative advertising 

in detail. A short explanation of general clause of comparative advertising is given with 

regard to systematics of the law of unfair competition. The core of this part lies in analysis 

of specific conditions and critical reflection of national case-law and case-law of the Court 

of Justice of the European Union concerning single provisions. 

The conclusion summarizes and generalizes acquired findings and re-emphasizes 

the most important differences between the legal regulation of comparative advertising 

in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. 
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