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Abstrakt 
Práce se zabývá problematikou právní regulace nekalosoutěžního jednání příznačného 

pro marketingovou činnost soutěžitelů v sektoru módního průmyslu. Cílem práce je 

popsat odpovídajícím způsobem marketing módního průmyslu, nekalou soutěž a 

zachytit jejich průnik. Četné ilustrace teoretických poznatků na příkladech z praxe 
napříč celou prací mají přispět k vytvoření uceleného náhledu do předmětné 

problematiky a k jejímu přiblížení soutěžitelům v této oblasti. V praktické části jsou 
dále analyzovány klíčové poznatky z teoretické části, která se člení na kapitoly a jejich 
podkapitoly. Úvodem je představeno téma společně s důvody, které vedly k jeho 
výběru. Dále je nastíněna struktura práce, jejíž výsledná podoba je konfrontována s tezí. 

Následující podkapitoly jsou věnovány vedle normativního a marketingového vymezení 

jednotlivých aspektů také kritickým úvahám a návrhům na jejich zlepšení. 

V závěrečném shrnutí jsou prezentována zjištění této bakalářské práce, která mohou 

představovat cenné poznatky pro odbornou i širší veřejnost a přispět k řešení aktuálních 

otázek na toto téma. 
 
 
Abstract 
The thesis deals with legal regulation of unfair competition characteristic for marketing 
activities of competitors within the fashion industry. The aim of this thesis is to describe 
the fashion marketing, unfair competition and capture their intersection. Numerous 
illustrations of theoretical recognitions on examples from practice are supposed to 
contribute throughout the content to the creation of a comprehensive overview on the 
subject matter in order to bring its findings closer to competitors in this field. In the 
practical part key findings are analysed based on the theoretical part, which is divided 



   

into chapters and subchapters. First of all, the topic is presented along with reasons that 
led to its selection. Then the structure of the work, whose final form is confronted with 
the thesis, is outlined. Following subchapters are dedicated, besides the normative and 
marketing definition of individual aspects, also to critical considerations and 
suggestions for their improvement. The final summary presents thesis’s conclusions, 

which can provide valuable insights for the professional and wider public while 
contributing to the solution of certain issues on this matter. 
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Úvod 
Módní průmysl je velmi atraktivní oblastí zasahující do každodennosti lidského 

života a jako takový si získává pozornost světa obchodu. S obchodováním je 

neodmyslitelně spjata reklama, kterou lze, jako většinu činností v životě, provádět 

eticky nebo neeticky, ale i legálně či ilegálně. Neetickou i ilegální praktikou je pak 

využití nekalosoutěžních praktik, což je tématem, kterému se věnuje tato práce 
Marketing se v módním průmyslu vyznačuje řadou specifik a v zemích 

moderních demokracií se mu dostává dynamického vývoje. Jedná se rovněž o oblast, 

která zasahuje do řady citlivých společenských fenoménů. Byť specifika marketingu 

módního průmyslu a jeho postavení ve společnosti nejsou přímým předmětem naší 

práce, považujeme za nezbytné věnovat těmto oblastem odpovídající prostor. Přímým 

předmětem práce je pak jednání obchodníků, kterým se snaží získat různé výhody na 

trhu a které se vymyká představám naší společnosti o tom, jak toto jednání provádět 

spravedlivě a odpovědně vůči ostatním účastníkům na trhu. Takové jednání je zákonem 

popsáno a zakázáno. Naše práce se pak ve svém meritu zaměřuje právě na tuto úpravu, 

kterou reflektuje ve světě praxe.  
Ochrana proti nekalosoutěžnímu jednání není jediným nástrojem, který lze 

využít pro ochranu na poli módního průmyslu, neboť řadu možností nabízí především 

autorskoprávní ochrana a ochrana duševního vlastnictví. My přesto považujeme za 

žádoucí se tomuto fenoménu věnovat i proto, že na rozdíl od těchto klasických způsobů 

ochrany módního produktu se úprava nekalosoutěžního jednání zastává i zákazníků a 

má tak širší celospolečenský rozměr. Nastínění specifik marketingu módního průmyslu 

a následnou deskripci nekalosoutěžního jednání v jejich rámci s analýzou některých 

doprovodných fenoménů považujeme komplexně za dílo, které může být užitečné pro 

akademické účely i praxi.  
Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části nejprve 

popisujeme postavení nekalé soutěže v systému práva, abychom čtenáři umožnili 

dostatečnou orientaci a zohlednili, že se dílo dostane do rukou i osobám bez právního 

vzdělání. Posléze se zabýváme módou a módním průmyslem a nezanedbatelnou 

pozornost dále věnujeme specifikům marketingu módního průmyslu, kdy popisujeme 
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hlavně marketingové prostředí a komunikační mix a již uvádíme některé příklady. Na 

právní práci by se mohl daný obsah zdát nadbytečný, my však bereme v úvahu 

skutečnost, že je práce psána na katedře věnující se marketingové komunikaci a PR, a je 
proto žádoucí demonstrovat vědomosti zde nabyté. V této oblasti se nicméně již 

objevují i prvky právní, když mimo jiné uvádíme zákonnou definici reklamy. 

Sjednocujícím prvkem teoretické části je pak další podkapitola, která se naplno věnuje 

průniku dimenze právní, módní a marketingové. Dostáváme se tak do oblasti práva 

módního průmyslu, v jehož systému demonstrujeme pozici úpravy proti 

nekalosoutěžnímu jednání.  
V druhé podkapitole v rámci teoretické části se naplno věnujeme právní úpravě 

nekalé soutěže. Nejprve vymezíme právní úpravu nekalé soutěže a poté obecné 

poznatky ilustrujeme na příkladech z praxe. Každá skutková podstata nekalosoutěžního 

jednání se tak nikdy neomezuje jen na zákonnou úpravu a právní teorii, ale dochází i 

k jejímu doplnění o související skutečnosti. Tím značně nabouráváme antagonii 

teoretické a praktické části, což ovšem považujeme vzhledem k rozsahu a tématu práce 

za vhodné.  
Posledním klíčovým prvkem meritu práce pak je ryze praktická část. Zde 

zpravidla opomíjíme některé tradičně popisované jevy v pracích našeho typu a 

soustředíme se na nové fenomény. Zabýváme se tak podrobně blogery, kteří jsou nově 

ve světě marketingu módního průmyslu jeho velmi aktivní součástí. Dále se zabýváme 

ambush marketingem jako jednou z moderních forem marketingu příbuznou guerilla 

marketingu. Jako poslední zkoumáme problematiku nekomerční reklamy. U všech jevů 

v praktické části zkoumáme různé varianty právního posouzení a zabýváme se otázkami 

odpovědnosti. Ilustrujeme příklady ze světa marketingu módního průmyslu.  
 
Od teze práce se odchylujeme v oblasti pramenů a odlišná je výsledně i struktura 

práce. Co se týče pramenů, ty uvedené v tezi rozšiřujeme o některé další tituly, abychom 

se dostatečně vypořádali s řadou složitých a vyloženě nových jevů. Používáme prameny 

české a anglické, např. u problematiky blogerů, kdy se zabýváme situací v USA, ale i u 

některých teoretických otázek. Řadu přínosných informací je vzhledem k tématu práce 

možné vyhledat na zahraničních webových stránkách, které proto hojně využíváme.  
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Struktura práce byla změněna hlavně kvůli výše uvedenému prolínání teoretické 

a praktické části. Dále jsme v teoretické části zvýšili předpokládaný obsah věnovaný 

oblasti marketingu na úkor práv z duševního vlastnictví, abychom specifika marketingu 
módních značek popsali dostatečně. Co se týče metod, využíváme deskripci a analýzu.  

Cílem práce je popsat odpovídajícím způsobem marketing módního průmyslu, 

nekalou soutěž a zachytit jejich průnik. Přitom je žádoucí vypořádat se s řadou 

vyvstávajících nejasností a komplikací a vhodně ilustrovat jednotlivé způsoby 

nekalosoutěžního jednání na příkladech. Cílem praktické části je za použití uvedených 

poznatků analyzovat především aktuální fenomény.  
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1. Teoretická část  
1.1 Vymezení zkoumaných oblastí a jejich vzájemných 

souvislostí  
V této podkapitole je cílem definovat a přiblížit základní pojmy, které v práci 

používáme, a posléze představit jejich vzájemné souvislosti. První část je zde věnována 

postavení práva nekalé soutěže v systému práva. Druhá část se zaměřuje na marketing 
módního průmyslu, když uvádí jeho obecnou charakteristiku a přibližuje specifické 
marketingové prostředí a jednotlivé techniky marketingového mixu. Třetí část ilustruje 

průnik dvou předchozích částí, když popisuje právo módního průmyslu.  
1.1.1 Nekalá soutěž v systému práva 

Pod pojmem právo rozlišujeme, pokud se omezíme na jeho normativní rovinu, 

přičemž potlačíme roviny ostatní, v rámci kterých lze právo nalézat a zkoumat,
1 

především právo objektivní jakožto „souhrn právních norem jako obecně závazných 

pravidel stanovených či uznaných státem”
2 a právo subjektivní coby „možnost chování 

zaručenou právním subjektům objektivním právem“
3. Členit lze právo rovněž na 

pozitivní a přirozené, čemuž se však pro potřeby naší práce není nutné věnovat. 

Základní dělení práva kontinentálního typu právní kultury, jíž je ČR součástí
4, je dělení 

na právo soukromé a právo veřejné, kdy je kritériem rozdílná metoda právní úpravy.
5 

Soukromoprávní metodu využívá soukromé právo a „je pro něj příznačné, že žádná 

z osob soukromého práva nevystupuje vůči druhé osobě soukromého práva při 

uspokojování svých soukromých individuálních zájmů jako subjekt svrchované veřejné 

moci vybavený příslušnými pravomocemi a reprezentující ve společnosti veřejný 

(obecný) zájem”
6. Tato role náleží soudu. Jak dále uvádíme, nekalá soutěž je oblastí 

soukromoprávní a vztahují se na ni proto veškeré výše uvedené charakteristiky. Dalším 

                                                 1 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1, s. 21. 2 Tamtéž, s. 21. 3 Tamtéž, s. 22. 4 Tamtéž, s. 106. 5 Tamtéž, s. 116. 
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tradičním dělením práva v kontinentální právní kultuře je pak dělení na právo hmotné a 
právo procesní dle kritéria účelu.

7 
Soutěžním právem, které je zpravidla řazeno jako podobor práva obchodního, 

blíže rozumíme „soubor právních norem upravujících hospodářskou soutěž mezi 

podnikateli působícími na trhu a vstupujícími mezi sebou navzájem do soutěžních 

vztahů”
8. Úzkou návaznost a vzájemný vztah mezi pojmem soutěžního práva a 

hospodářskou soutěží vnímáme již samotnou existencí pojmu hospodářské soutěže 

v definici soutěžního práva. Při definici hospodářské soutěže vycházíme z koncepce 

soutěže ve společnosti jako takové. Jedná se o značně složitý pojem, jehož pojetí se 
různí i v návaznosti na odlišné ekonomické školy.

9 Pro zachování co největší míry 

objektivity pak budeme vycházet z toho, že hospodářskou soutěží je „souběžná snaha 

subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služeb, jejímž cílem je dosažení určitých 

výhod před ostatními v oblasti hospodářského života”
10. V některých publikacích lze 

pozorovat i tendenci pojímat hospodářskou činnost jako synonymum konkurence.11 Při 

definování nekalé soutěže je nezbytné vypořádat se s jejím postavením v rámci 

soutěžního práva a dále se zákonnou úpravou věnovanou jí v občanském zákoníku
12 

(dále jen „OZ“)
 
jakožto ústřední kodifikaci soukromého práva. Nekalou soutěží tak 

rozumíme „stav způsobený jednáním způsobilým způsobit újmu soutěžitelům i 

zákazníkům, který je v rozporu s dobrými mravy soutěže”
13. Definice tohoto pojmu je 

také ukotvena v § 2976 OZ: „Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s 

dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo 

zákazníkům.“ V následující větě se nekalá soutěž zakazuje. 

                                                                                                                                               6 
DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné 1 – Díl první: 

Obecná část – 2., aktualizované a doplněné vydání. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-187-3, s. 32. 7 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1, s. 116. 8 MUNKOVÁ, Jindřiška, Jiří KINDL a Pavel SVOBODA. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-424-7, s. 22. 9 Tamtéž, s. 3-20. 10 RABAN, Přemysl. Občanské právo hmotné: závazkové právo. Brno: Václav Klemm, 2014. ISBN 978-80-87713-11-2, s. 462. 11 Tamtéž, s. 462.
 

12 Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2012. ISSN 1211-1244. Dostupný také v digitální formě z: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=74907&nr=89~2F2012&rpp=15#local-content. 13 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 651. 
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Mezi hospodářskou soutěží, soutěžním právem a nekalou soutěží je 

fundamentální vazba. Fungování hospodářské soutěže je celospolečenským zájmem a 

na základě toho vyvstává potřeba hospodářskou soutěž chránit před různými formami 

jejího narušování. Tuto ochranu zajišťuje právě soutěžní právo a její konkrétní podobu 

určuje hospodářská politika státu
14, která je utvářena Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže a Evropskou komisí. 
Soutěžní právo jako ochránce hospodářské soutěže vystupuje jak v rovině 

soukromoprávní, tak v rovině veřejnoprávní. Tím dochází k diferenciaci soutěžního 

práva.15 Výše uvedené široce definované soutěžní právo se tak zužuje do dvou 

podoblastí. Je-li převažujícím zájmem, který je předmětem ochrany, soukromý zájem 

jednotlivých soutěžitelů a zákazníků, k ochraně dochází prostřednictvím předpisů proti 

nekalé soutěži.
16 Naopak, je-li hlavním zájmem státu při ochraně samotná existence 

hospodářské soutěže, hovoříme o soutěžním právu v užším smyslu – o právu na ochranu 

soutěže, které představuje veřejnoprávní větev soutěžního práva a které chrání 

hospodářskou soutěž především veřejnoprávními předpisy.
17 Jinými slovy lze 

konstatovat, že „zákaz nekalé soutěže má zajistit, aby hospodářská soutěž byla férová, 

slušná, poctivá, čistá a korektní. Naproti tomu účelem zákazu jednání, která jsou 

uvedena v zákoně o ochraně hospodářské soutěže, je zajistit samotnou existenci 

soutěže”
18. Odborná veřejnost se nadále shoduje i na tom, že třetím podoborem 

soutěžního práva je i subvenční politika státu, kterou se soutěžní právo zabývá 
především v komunitární rovině.

19 Různé názory pak panují na zařazování extenzivního 

používání konkurenčních doložek.
20 Nutné je však podotknout, že byť je rozdělení na 

veřejnoprávní a soukromoprávní větev soutěžního práva koncepční a zamýšlenou 

skutečností, je možné vysledovat určitá prolínání. V prvním případě je nalézáme v tom, 
že „některá jednání podnikatelů lze podřadit jak proti právu proti nekalé soutěži, tak 

                                                 14 Tamtéž, s. 634.
 

15 
MUNKOVÁ, Jindřiška, Jiří KINDL a Pavel SVOBODA. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-424-7, s. 24. 16 Tamtéž, s. 24.

 
17 Tamtéž, s. 25.

 
18 

RABAN, Přemysl. Občanské právo hmotné: závazkové právo. Brno: Václav Klemm, 2014. ISBN 978-80-87713-11-2, s. 463. 19 MUNKOVÁ, Jindřiška, Jiří KINDL a Pavel SVOBODA. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-424-7, s. 27. 20 RABAN, Přemysl. Občanské právo hmotné: závazkové právo. Brno: Václav Klemm, 2014. ISBN 978-80-87713-11-2, s. 463. 
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proti kartelovému právu, což platí zejména pro různé formy diskriminace”
21.  

Druhým 

případem zmíněného prolínání pak je soukromé vymáhání soutěžního práva.
22 Nekalá 

soutěž představuje soukromoprávní ochranu a jejím specifikům se věnujeme níže. Co se 

týče dělení soutěžního práva na soukromoprávní a veřejnoprávní větev, pro praxi je 

klíčové, že případné porušení a náhradu škody podle nekalosoutěžních pravidel musí 

uplatňovat fyzická osoba a postupuje se posléze dle civilního řízení. Ve veřejnoprávní 

větvi pak při porušení předpisů existuje nerovné postavení mezi subjekty, kdy na jedné 

straně vystupují orgány státu a postupují ex offo.  
Důležitým faktem je rovněž, že soutěžní právo má deliktní povahu. V soutěžním 

právu se zpravidla vychází z toho, že co není zakázáno, je dovoleno, a ustanovení 

soutěžního práva tak zpravidla bývají formulována negativně. V nekalé soutěži je tato 

skutečnost dle našeho názoru po využití systematického výkladu
23 

nadále umocněna 

tím, že je v OZ zařazena v části čtvrté hlavě III nesoucí název Závazky z deliktů a 
úprava nabízí proti nekalé soutěži ochranu. „Delikty mají povahu deliktů civilních nebo 

správních a deliktní povaha je aspektem, který je oběma stránkám soutěžního práva 

společný.”
24 

1.1.2 Marketing módního průmyslu  
Hospodářská soutěž, jak je představena výše, probíhá také v módním průmyslu. 

Toto konkrétní spotřebitelské odvětví pod sebou sdružuje nejen oděvní a textilní 

průmysl, ale také ostatní sektory zaměřené na prvky aplikovatelné na osobní vzhled za 

účelem dosažení hédonické a užitkové hodnoty pro spotřebitele.
25 Takovými 

komponenty máme na mysli obuv, šperky, technické, optické a jiné vizuální doplňky. 

V širším smyslu také parfémy a kosmetické přípravky.
 26  

Díky hospodářskému významu 

tohoto odvětví napříč ekonomikami můžeme globálně v rámci některých profesí 

                                                 21 
MUNKOVÁ, Jindřiška, Jiří KINDL a Pavel SVOBODA. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-424-7, s. 25. 22 Tamtéž, s. 25.

 
23 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1, s. 136. 24 MUNKOVÁ, Jindřiška, Jiří KINDL a Pavel SVOBODA. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-424-7, s. 24. 25 BANISTER, Emma N. and Margaret K. HOGG. Negative symbolic consumption and consumers’ drive for self‐esteem. European Journal of Marketing. 2004, 38(7), 850-868. ISSN 0309-0566.  26 POSNER, Harriet. Marketing fashion. 1. London: Laurence King Publishing, 2011. ISBN 978-1-85669-723-1, s. 10. 
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pozorovat užší zaměření na specifika tohoto konkrétního sektoru. Mluvíme zde o 

marketingu a právu módního průmyslu, které spojuje právě jejich průřezový charakter.
27 

Pro módní průmysl jsou příznačné tvůrčí dovednosti návrhářů, jejichž výkonem 

vznikají rozmanité produkty. Aby se tento potenciál proměnil v úspěšné podnikání 

podporující návrháře v profesním a osobním růstu, je zapotřebí disponovat schopností 

identifikovat takové produkty, které zákazník potřebuje a které si koupí. Těmito 

znalostmi a schopnostmi se zabývá marketing. Z hlediska marketingu se módní průmysl 

vyznačuje nízkou předvídatelností, vysokými impulsy k nákupu, krátkým životním 

cyklem produktu a vysokou nestálostí tržní poptávky. Marketing módního průmyslu 
tak spočívá v „používání celé řady technik a obchodních filosofií, které se soustředí na 

zákazníka a potencionálního zákazníka oděvů a souvisejících produktů a služeb za 

účelem splnění dlouhodobých cílů organizace”
28.  

Rozsah odvětví módního průmyslu, v jehož rámci dochází k využívání 

marketingových technik a postupů, vyplývá z obsahově bohatého termínu módy, jenž je 

charakterizován jako forma výrazu, který je po určitou dobu široce přijímán skupinou 

lidí. „Móda je svou podstatou založena na změně spočívající v posloupnosti 
krátkodobých trendů. Z tohoto hlediska může móda existovat téměř v jakékoli lidské 

činnosti.”
29 Pro účely této práce se nicméně u konceptu módy omezíme na výše 

uvedené oblasti módního průmyslu. K tomu, aby ke změně v módě docházelo, musí 

módní průmysl pro spotřebitele vytvářet neustále nové produkty na úkor těch 

stávajících, tzv. plánovaná obsolence.30 Tento aspekt je příčinou silného konkurenčního 

prostředí v módním průmyslu, na jehož pozadí lze názorně představit jednotlivé podoby 

nekalé soutěže v marketingu módního průmyslu, který je v tomto průmyslu klíčem k 

úspěchu. Termín módy lze vnímat ve dvou rovinách jako módní objekt a módní proces. 
Zatímco první dimenze odkazuje na konkrétní objekt v podobě oděvu nebo stylu, druhý 

rozměr módy zajišťuje difuzi objektu ve společnosti, čímž realizuje jeho přijetí, 

rozptýlení či odmítnutí. 
                                                 27 V obou případech se jedná o volné překlady z angl. fashion marketing, popř. fashion law, používané v praxi. Vzhledem k sektorovému zaměření tématu tato práce preferuje pojem módní průmysl před 

módou, který zdůrazňuje ekonomikou povahu těchto institutů. 28 EASEY, Mike. Fashion marketing. 3rd ed. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-3953-3, s. 7. 29 Tamtéž, s. 3.
 

30 Tamtéž, s. 3-5. 
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Jedním z klíčových nástrojů módního procesu je právě marketingový proces 
založený na vytváření a předávání hodnot. Právě proces poskytování hodnot doznal 

proměny od svého tradičního pojetí, ve kterém jsou spotřebitelé ochotni kupovat vše, co 

je vyrobeno, bez ohledu na jakost, vlastnost či styl, po pojetí marketingové, jak ho 

známe u průmyslově vyspělých zemí vyznačující se silným konkurenčním prostředím a 

rozmanitostí nabídky. V takovém případě hraje důležitou roli plánování, které stojí za 

čtyřmi fázemi marketingového procesu – analyzování marketingových příležitostí, 

vývoj marketingových strategií, plánování marketingových programů a řízení 

marketingového úsilí.
31 

1.1.2.1 Marketingové prostředí módního průmyslu 
Jedním z účelů analýzy marketingových příležitostí je shromáždit informace o 

marketingovém prostředí, na jehož základě dojde následně k identifikaci 
nekalosoutěžního jednání. Předně je nutné si uvědomit, že v případě módy mluvíme o 

globálním trhu, tedy i o globálním rozměru vztahů B2B (mezi podnikateli navzájem) i 
B2C (mezi podnikatelem a spotřebitelem) uvnitř tohoto odvětví. Vztahy B2B se 

odehrávají na průmyslovém trhu, kde podniky prodávají zboží a poskytují služby jiným 

podnikům. Hlavní charakteristikou tohoto trhu je jeho kupní síla. Ač jsou průmyslové 

trhy geograficky koncentrovanější (např. krajkové výšivky pocházející z Libanonu, 
syntetická vlákna z Nizozemska), podniky disponují daleko větší kupní silou než 

spotřebitelé.
32 Dalším rozdílem je požadavek profesionality neboli odborné péče, který 

je upraven v § 5 OZ ukládající příslušníkům určitého povolání nebo stavu povinnost 

jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li 
bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.  

Poptávku na průmyslovém trhu nazýváme odvislou poptávkou, protože se odvíjí 

od poptávky na spotřebitelském trhu. Tento trh je charakteristický B2C vztahy, ale 

můžeme zde mluvit také o nové kategorii C2C (mezi spotřebiteli navzájem) v rámci 

obchodování na internetu. Tento trh je tvořen „všemi jednotlivci a domácnostmi, kteří 

nakupují zboží a služby nebo je jinak získávají pro osobní spotřebu”
33. V centru 

                                                 31 KOTLER, Philip. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0016-6, s. 100. 32 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s. 363-5. 33 Tamtéž, s. 309.
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pozornosti stojí nákupní chování spotřebitele, jenž je ovlivňováno kulturními, 

společenskými, osobními a psychologickými faktory. O pozornost spotřebitele usilují 

soutěžitelé, jejichž úspěch závisí na ceně, kvalitě, velikosti produktu, ale i rychlosti 

jejich produkce, propagaci a jiných doprovodných službách. Na základě těchto aspektů 
lze módní trh strukturovat do úrovní, které tvoří pomyslnou pyramidu. V rámci 

struktury módního trhu rozlišujeme šest základních úrovní modního trhu – haute 
couture, ready-to-wear, high-end fashion (luxusní návrhářské a prémiové značky), 

middle market (návrhářské difuzní řady, affordable luxury a middle-market 
maloobchodní řetězce), mass market a value market (cenově dostupné zboží).

34 Vrchol 
módy představuje haute couture neboli vysoké krejčovství, které tvoří sice jen malou 

část módního průmyslu, má ale zásadní vliv na ostatní účastníky hospodářského styku. 

Ti se jí nechávají inspirovat a jednotlivé couture prvky obsazují do svých komerčních 

kolekcí ready-to-wear. Haute couture společně s high-end módou nastavují trendy, které 

následuje mass market. Do haute couture naopak proniká inspirace pouliční módou či 

subkulturami. 
Shrneme-li výše uvedené, definujeme tím první rovinu marketingového 

prostředí, mikroprostředí, jako „síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost 

sloužit zákazníkům”
35. Konkrétní podoba mikroprostředí závisí na interakcích mezi 

aktéry působícími na trhu módního průmyslu, jimiž jsou soutěžitelé, dodavatelé, 

marketingoví zprostředkovatelé (distributoři, marketingové agentury, finanční 

zprostředkovatelé) a veřejnost (finanční instituce, média, vládní instituce, občanské 

iniciativy, místní komunita, širší veřejnost, zaměstnanci).
36 Ve výčtu také nesmíme 

zapomenout na zákazníky. Tímto souhrnným označením myslíme jak koncového 

spotřebitele, tak i podnikatele, který vůči jinému podnikateli v hospodářském styku 

vystupuje v souvislosti s vlastním podnikáním v rámci dodavatelského řetězce. Po bližší 

analýze lze upozornit na skutečnost, že marketingová a právní terminologie se často 

odlišuje a subjekty působící v mikroprostředí je vždy nutné posuzovat hlavně podle 

jejich účelu, zájmů a funkce.  

                                                 34 POSNER, Harriet. Marketing fashion. 1. London: Laurence King Publishing, 2011. ISBN 978-1-85669-723-1, s. 13. 35 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s. 130. 36 TUNGATE, Mark. Fashion brands: branding style from Armani to Zara. 2nd ed. Philadelphia: Kogan Page, 2008. ISBN 0749453052, s. 264. 
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Soutěžitelem myslíme jakéhokoliv účastníka hospodářské soutěže, který v 

marketingových publikacích bývá označován jako podnik. Z pohledu konkurence jsou 

zajímavé především módní značky a jejich vnitřní i vnější struktury. S cílem zajistit si 

co největší podíl na trhu může jediná oděvní společnost zaštítit až několik různých řad 

produktů. Příkladem je módní dům Armani, jehož módní řady sahají od haute couture 

(Giorgio Armani Privé), po high-end fashion (Giorgio Armani, Emporio Armani) a 
middle market (Armani Exchange, Armani Jeans), jimiž se přibližuje masovému 

spotřebiteli, ale zároveň si stále zachovává status luxusního zboží.
37 V roce 2016 byly 

největšími módními značkami vyhlášeny Christian Dior, Nike a Zara. Jestliže bychom 

aplikovali výše zmíněnou hierarchickou strukturu, podle které se Christian Dior nachází 

na vrcholu pyramidy na úrovni haute couture a high-end fashion, čímž má automaticky 

daleko méně cílových zákazníků, bylo by jistě na místě překvapení z jeho prventsví. 
Ovšem stejně jako v jiných odvětvích je důležité nahlédnout za jméno jednotlivých 

značek do vlastnické struktury, čímž se dostáváme do oblasti soutěžního práva 

veřejného a koncernů. Prostřednictvím svého více než 40% podílu v luxusním koncernu 
LVMH Christian Dior získává podíly na zisku z produktů, jako je Dom Pérignon, Veuve 

Cliquot, Givenchy či Louis Vuitton. Tato situace se na počátku roku 2017 změnila, když 

se LVMH podařilo zvrátit poměr sil a módní divizi značky Christian Dior kompletně 

ovládl, čímž upevnil své dominantní postavení na trhu s luxusním zbožím (viz Příloha č. 

1).38  
Dodavatelé jsou účastníci, kteří se oproti ostatním liší menší pozorností vůči 

užitku z finálních produktů, protože se soustředí na výrobu a prodej jeho dílčích částí, z 

nichž se skládá koncový produkt. Dodavatelské řetězce jsou příkladem vertikální 

integrace podniků, které byly dříve znázorňovány jako potrubí vedoucí od surovin přes 

primární, sekundární zpracování až ke koncovému spotřebiteli. Zatímco v minulosti 
bylo zvykem, že jediná entita vlastnila celý řetězec, v současnosti se od takové 

vertikální integrace upouští
39 a využívá se tzv. outsourcování výroby, kdy továrny 

zpracovávají zakázky pro různé módní značky. V rámci konkurenčního boje se továrny 

snaží získat zakázky rychlostí jejich výroby a nízkou cenou, která především závisí na 

                                                 37 Tamtéž, s. 149-150. 38 PROKEŠ, Jan. Miliardový byznys s luxusem: Luis Vuitton ovládl značku Christian Dior a posílil svoje 

dominantní postavení [online]. In: Hospodářské noviny IHNED.cz, © 1996-2017 [cit. 2017-05-11]. 
Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65713940-miliardovy-byznys-s-luxusem.html. 39 HINES, Tony. a Margaret. BRUCE. Fashion marketing: contemporary issues. 2nd ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2007. ISBN 0750668970, s. 46. 
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místních podmínkách. „Snaha vyjít zadavateli vstříc tak často vede k potlačování práv 

zaměstnanců. Oděvní značky se prostřednictvím outsourcování snaží zbavit 

zodpovědnosti za pracovní podmínky v dodavatelských továrnách.”
40 Odpovědnost 

módních značek za dodržování lidských práv v rámci celého dodavatelského řetězce je 

explicitně upravena v dokumentu Organizace spojených národů Guiding Principles for 
Business and HR.41 

Módní značky ovšem spíše reagují na zvýšený zájem spotřebitelů 
posledních let, pod jehož tlakem v rámci Corporate Social Responsibility přijímají 

etické kodexy, upraví své řídicí a kontrolní mechanismy či dají svým zaměstnancům 

možnost upozornit na neetické či protiprávní jednání (tzv. whistleblowing).  
U moderního spotřebitele můžeme konstatovat, že se poměr sil naklonil v jeho 

prospěch na úkor jiných účastníků trhu. Tato proměna souvisí s nástupem 

marketingového pojetí procesu tvorby a předávání hodnot, o němž jsme mluvili výše, v 

jehož středu stojí dobře informovaný spotřebitel, který si vypěstoval sofistikovanou a 

neustále se rozvíjející sadu komplexních potřeb a přání, u kterých si je vědom, že je 

možné je splnit celou řadou soutěžících alternativ.
42   

Vedle mikroprostředí vymezuje marketingové prostředí také makroprostředí, 
které definujeme jako „širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí”

43.  
Celkem zahrnuje šest komponentů, které ovlivňují marketingový plán podniků v 

módním průmyslu – prostředí demografické, ekonomické, přírodní, technologické, 

kulturní a politické.
44  

Z hlediska demografického nás zajímají „především lidé, kteří vytvářejí trh”
45. 

Celosvětová populace čítá okolo 7,3 miliard osob
46

, které můžeme z podstaty lidského 

bytí vnímat jako přirozené spotřebitele. Ovšem jen u zlomku z nich by se dalo mluvit o 

dispozici kupní silou. Nízká životní úroveň v zemích globálního Jihu a zvýšení 

                                                 40 NEŠPOROVÁ, Markéta. Život s oblečením. 1. vyd. NaZemi, 2016. ISBN 978-80-88150-09-1, s. 10. 41 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Guiding Principles for Business and HR, Art. 13 [online]. In: OHCHR, © 2011 [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf. 42 JACKSON, Tim a David SHAW. Mastering fashion marketing. New York: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 140391902X, s. 1. 43 KOTLER, Philip. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada, c2001. ISBN 80-247-0016-6, s. 147. 44 Tamtéž, s. 135.
 

45 Tamtéž, s. 151.
 

46 U. S. CENSUS BUREAU. U. S. and World Population Clock [online]. In: U. S. Department of Commerce, © 2014 [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: https://www.census.gov/popclock/. 
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poptávky po cizí práci v důsledku stárnutí populace ve vyspělých zemích jsou příčinou 

migrace. „Vzhledem ke zvýšení poptávky po zdravotní péči, důchodovém pojištění a 

službách bude muset mnoho zemí přijmout velký počet zahraničních imigrantů, aby 

nastolily rovnováhu.”
47  

V ekonomickém prostředí se především zabýváme rozdělením příjmů a změnou 

kupní síly, což je ovlivňováno makroekonomickými ukazateli. Dle studie Světové 

obchodní organizace hodnota oděvního a textilního průmyslu poprvé od finanční krize v 

roce 2009 nepřekonala svůj exportní výsledek z předešlého roku. Vývoz textilií se 

vyšplhal na 291 miliard amerických dolarů, vývoz oděvů na 445 miliard, což bylo 

celkově o 7,2 % a v případě oděvů o 8 % méně než za minulý rok.  Světová obchodní 

organizace označila za hlavní příčiny poklesu klesající ceny ropy a jiných primárních 

komodit, zpomalení hospodářského růstu v Číně, recesi v Brazílii, silné kolísání 

směnných kurzů a finanční nestabilitu rozdílných monetárních politik. Dle World Trade 

Statistical Review 2016 se třemi největšími vývozci textilu staly Čína, Evropská unie a 

Indie s celkovými 66,4 % světového vývozu. V oděvním průmyslu jsou jimi Čína, 

Evropská unie a Bangladéš celkově se 70,3 %.
48 Nejstabilnějším účastníkem na trhu je 

Čína, která ovládá 60 % světové produkce bot a vyváží více než 43 % oblečení. Ovšem 

stejně jako mnoho jiných výrobních odvětví v Číně, i tamní oděvní průmysl v 

současnosti čelí zvyšování výrobních nákladů z důvodu rostoucích mezd a levnější 

konkurenci.49 Co se týče importu, prvními třemi dovozci textilu v roce 2015 byly 

Evropská unie, Čína a Spojené státy. Dohromady nicméně tvořily jen 37 % světového 

dovozu, což je oproti 52,8 % v roce 2000 velký rozdíl. V této tendenci můžeme 

spatřovat nový vzorec odrážející měnící se dynamiku světové výroby a vývozu textilu, 

kdy textil vyrobený v průmyslově rozvinutých zemích se vyváží do rozvojových zemí 

za dalším zpracováním. Vzhledem ke kupní síle spotřebitelů (odvozené dle HDP na 

obyvatele) a velikosti populace zůstávají s 59 % třemi největšími dovozci oblečení 

Evropská unie, Spojené státy a Japonsko. I zde byl ovšem zaznamenán pokles o 20 % 

od roku 2000, což může znamenat, že poptávka po dovozu z jiných ekonomik, zejména 

                                                 47 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s. 145. 48 WORLD TRADE ORGANISATION. World Trade Statistical Review [online]. In: WTO, © 2017 [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf. 
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ze zemí globálního Jihu, rostla v uplynulých letech rychleji.
50  

Zaměříme-li se na poměry v rámci EU, Itálie pokrývá výrobu 45 % veškerého 

oblečení vyrobeného v EU, Španělsko je druhým největším exportérem oblečení do 

zemí mimo Evropskou unii, Francie obsadila třetí místo díky celkovému obratu a cena 

textilu ve Velká Británie dosahuje hodnoty až 9 miliard liber.
51 

Zatímco dodavatelé z 

Asie, Afriky, Orientu a východní Evropy jsou vyhledáváni kvůli příznivé cenové 

politice, do Evropy směřují specifičtější požadavky. Na technické látky se specializuje 

Německo, Rakousko vyrábí celuloidová vlákna, Belgie dominuje výrobou koberců a 

Polsko exceluje ve výrobě látek pro domácnosti. Nicméně za tradiční výrobce a 

dodavatele oděvů platí Itálie, Velká Británie, Francie a Španělsko.  
I když Česká republika byla vyhlášena nejprůmyslovějším členským státem 

Evropské unie, výroba oděvů se od roku 2005 snížila téměř na polovinu a oděvní 

průmysl se tak zařadil s 0,5 % přidané hodnoty v nákladech na výrobní činitele (5,7 

miliard Kč) a 25 tisíci zaměstnanci mezi nejmenší průmyslová odvětví ČR.
52  Tradičně 

silný textilní a oděvní průmysl patřil v minulosti k významným odvětvím české 

ekonomiky. V důsledku globalizace, liberalizace trhu a následné silné konkurenci 

levných výrobků zanikla či přesunula svou výrobu do zahraničí řada českých závodů. 

Ovšem spolu s návratem k lokální výrobě a řemeslnému zpracování můžeme v 

posledních letech pozorovat opačnou tendenci, kdy se oprašují tradiční české závody 

(Tonak, Favorit) a mladí návrháři zakládají vlastní značky. 
Pro přírodní prostředí se stal příznačným „nedostatek určitých surovin, rostoucí 

náklady na energie a vyšší úroveň znečištění”
53. Výroba oděvů je komplexní proces 

                                                                                                                                               49 YOUNG, Robb. Can China still compete as the world's fashion factory? [online]. In: Business of Fashion, © 2017 [cit. 2017-04-21]. Dostupné z: https://www.businessoffashion.com/community/voices/discussions/can-china-still-compete-as-the-worlds-fashion-factory/new-era-for-chinese-fashion-production-manufacturers. 50 WORLD TRADE ORGANISATION. World Trade Statistical Review [online]. In: WTO, © 2017 [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf. 51 EURACTIVE. European Textiles and Fashion: Facts & Figures [online]. In: Euractiv, © 2016 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: http://www.euractiv.com/section/innovation-industry/infographic/european-textiles-and-fashion-facts-figures/. 52 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Český průmysl v polovině roku 2015 [online]. In: ČSÚ, © 2015 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/33955479/%C4%8CS%C3%9A%20TK+Pr%C5%AFmysl+prezentace.pdf/36e68e32-68a1-4ca8-8e81-d0f787c37822?version=1.0 
53 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s. 148. 
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vyžadující množství přírodních zdrojů jako je energie, voda, ale i samotnou lidskou 

práci. Základem každé textilie je vlákno chemického nebo přírodního původu. Je nutné 

mít na paměti, že i samotné pěstování textilních plodin představuje pro životní prostředí 

velkou zátěž. Podle účelu dalšího použití se vlákna dále zpracovávají, přičemž je 

zapotřebí vynaložit značné množství vody i chemických látek na jejich barvení. Ročně 

se může jednat až o dva biliony litrů vody
54

, které se poté promění v odpadní vody 

vyznačující se vysokými hodnotami rozpuštěných anorganických solí a spotřebou 

kyslíku, což vede k ničení vodních ekosystémů.
55 K emisím v podobě těkavých 

organických látek a prachových částic, které do ovzduší unikají v rámci výrobního 

procesu, musíme připočítat i výfukové plyny z dopravních prostředků. „Omezené 

neobnovitelné zdroje jako je ropa, uhlí, platina, stříbro budou představovat stále větší 

problém. Podniky, které k výrobě svých produktů používají vzácných nerostů, musejí 

čelit podstatnému zvyšování materiálových nákladů. Současně vidí, že je nesnadné tyto 

výdaje přenášet na spotřebitele.”
56 Důsledkem negativních vlivů na životní prostředí v 

privátní sféře je vyšší zájem občanů o udržitelnost a sociálně odpovědné chování 

jedinců i oděvních společností, ve veřejné sféře jsou primárním opatřením kvóty a 

systém povolenek na znečišťování.  
V technologickém prostředí módního průmyslu můžeme sledovat dvě tendence. 

Zaprvé značné investice do výzkumu a rozvoje substitučních materiálů, které by 

pomohly vyřešit problém zatím nezastupitelných neobnovitelných zdrojů, a inovace v 

oblasti propojení módy a internetu. 3D tiskárny a wearables technologie se z pozice 

trendu vypracovaly na nedílnou součást módy, která ve světle probíhajících změn v 

oblasti jednotného digitálního trhu inspiruje módní tvůrce, aby i jejich tvorba dostála 

slovu propojený a jednotný. Jedním z těchto příkladů je connected clothing, neboli 
oděvy připojené k internetu. Vezmeme-li v úvahu, že jen v České republice internet 

využívá až 75 % domácností
57  

a ke strategickému plánu Evropské komise směřující k 

5G, lze předpokládat, že se i oděv zapojí do fenoménů budoucnosti jako je Internet věcí 

                                                 54 SWEENEY, Glynis. Fast Fashion Is the Second Dirtiest Industry in the World, Next to Big Oil [online]. In: EcoWatch, © 2017 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: http://www.ecowatch.com/fast-fashion-is-the-second-dirtiest-industry-in-the-world-next-to-big--1882083445.html. 
55 FAIRTRADE. Základní principy [online]. In: NaZemi, © 2017 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: http://www.fairtrade.cz/.  56 KOTLER, Philip. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada, c2001. ISBN 80-247-0016-6, s. 159. 
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nebo machine-2-machine komunikace. 
Kulturní prostředí naznačuje „trend směrem k větší společenskosti, rostoucímu 

konzervatismus, většímu zájmu o přírodu, novému realismu a k hledání důležitějších a 

trvanlivých hodnot”
58. Tuto ustálenost konstatuje manifest Anti-fashion, který odsuzuje 

zaostávající módu za stále se rozvíjejícím světem. Za příčiny zastaralé módy označuje 
především návrháře recyklující staré nápady, sklon k individualismu místo k altruismu a 

konsensu, nízké ceny zotročující dělníky a ničící hodnoty, zkostnatělý systém 

maloobchodů, ztrátu celých skupin spotřebitelů, pro které je móda sekundární. 

Kritizován je i všeovládající marketing, který převzal moc v rámci podniků a 

manipuluje tvorbou, prezentací i prodejem, ale již nedokázal překonat překonané pojetí 

módní reklamy. V současném světě, kdy se smysly spotřebitelů již přizpůsobily 

obrovskému vizuálnímu náporu, není možné, aby módní průmysl fungoval na principu 

jediného vizuálu na celou sezónu. 
Politickému prostředí se zaměřením na legislativní úpravu se budeme podrobně 

věnovat v příští kapitole. Důležité je ale poznamenat, že psaná pravidla nikdy nemohou 

pokrýt veškeré způsoby zneužití marketingu. Podpůrně se proto podnikání řídí 

sociálním kodexem a profesionální etikou.  
1.1.2.2 Marketingový mix v módním průmyslu  

Další fází marketingového procesu, na kterou se detailněji zaměříme, je 

plánování marketingových programů, konkrétně plánování marketingového mixu se 
zaměřením na roli reklamy a PR v módním průmyslu.  

Marketingový mix je „soubor taktických marketingových nástrojů produktové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které podnik využívá k úpravě nabídky podle 
cílových trhů”

59. Marketingový mix neboli čtyři P reprezentuje hledisko prodávajícího. 

Dělí se na produktovou politiku (Product), distribuční politiku (Place), cenovou politiku 

                                                                                                                                               57 ČT24. Většina Čechů surfuje na internetu bez kvalitního připojení [online]. In: Česká televize, ©1996- 2017 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1512206-vetsina-cechu-surfuje-na-internetu-bez-kvalitniho-pripojeni. 58 CORDERO, Robert. Li Edelkoort: ‘Fashion is Old Fashioned’ [online]. In: Business of Fashion, © 2017 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: https://www.businessoffashion.com/articles/voices/li-edelkoort-anti-fashion-manifesto-fashion-is-old-fashioned.  59 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s. 71. 
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(Pricing) a komunikační politiku (Promotion). Těmto odpovídají čtyři C kupujícího – 
zákaznické řešení (Costumer solution), dostupnost (Convenience), zákaznické náklady 

(Cost) a komunikace (Communication). Aby byl produkt na trhu úspěšný, musí být 

všechny elementy v souladu s potřebami, přáními, zdroji i chováním cílových 

zákazníků. 
Právě produkt je v módním průmyslu kapitálním prvkem marketingového mixu. 

Představuje nejběžnější způsob sebevyjádření, deklaruje kvalitu značky a je 

hmatatelným výstupem módního procesu. V rámci produktu rozlišujeme mezi zbožím a 

službami. První jmenované je marketingem chápáno jako „cokoli, co lze nabídnout na 

trhu k upoutání pozornosti, ke koupi, k použití nebo ke spotřebě, co může uspokojit 

touhy, přání nebo potřeby”
60. S touto definicí si ovšem vzhledem k její šíři 

nevystačíme, a proto je ji třeba omezit právním výkladem ve smyslu „produktu, který je 

ocenitelný v penězích a který je způsobilý být předmětem ekonomických transakcí”
61. To 

samé lze učinit i u služeb, které marketing vnímá jako „aktivity, výhody nebo 

uspokojení, které jsou na prodej”
62 a právo tuto definici negativně vymezuje jako 

„výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o 

volném pohybu zboží, kapitálu a osob. Služby zahrnují zejména činnosti průmyslové 

povahy, činnosti obchodní povahy, řemeslné činnosti a činnosti v oblasti svobodných 

povolání”
63. 

Při plánování je třeba o produktech přemýšlet ve třech rovinách. Základní 

produkt nám říká, co kupující doopravdy kupuje v podobě atributů nebo přínosů. Poté 

následuje rovina vlastního produktu čítající až 5 charakteristik (kvalita, design, funkce, 
balení, název značky), které základní produkt obohacují. A konečně jako poslední 

následuje rozšířený produkt, který pomocí doplňkových atributů a přínosů jako je 

instalace, poprodejní servis, záruka, dodání produkt dotváří. „Produkt je tedy více než 

pouhá množina hmotných charakteristik.”
64  

                                                 60 Tamtéž, s. 615.
 

61 Rozsudek SDEU ve věci Komise v. Italská republika,  C-7/68, ECLI:EU:C:1968:51.  
62 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s. 615. 63 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie. In: Úřední věstník Evropské unie. 2012, 
číslo C 326, čl. 57. 64 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s. 616. 
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Dalšími nástroji marketingového mixu je cenová politika, v níž je cena 

charakterizována jako „peněžní částka účtovaná za produkt, nebo jako souhrn všech 

hodnot, které zákazníci smění za užitek z vlastnictví nebo užívání produktu”
65, a 

distribuční politika, která je založená na síti distribučních cest, tedy „síti poskytování 

hodnoty tvořené podniky, dodavateli, distributory a zákazníky, kteří vytvářejí partnerství 

s cílem dosáhnout lepších výsledků celého systému”
66. Organizace distribučního 

systému a jeho účastníci jsou odlišní na spotřebitelském trhu (např. primární výrobce, 
sekundární výrobce, velkoobchodník, makléř, maloobchodník, spotřebitel) a na trhu 
průmyslovém (např. výrobce, obchodních zástupce/prodejní oddělení výrobce, B2B 

distributor, podnikový zákazník). Posledním prvkem je komunikační politika neboli 
marketingová komunikace. 

K dosažení úspěchu v moderním tržním prostředí je zpravidla nutné podpořit 

primární komunikaci produktu dalšími informacemi zprostředkovanými pomocí 

marketingové komunikace. Její konkrétní formu určuje komunikační mix tradičně 

složený z pěti základních komunikačních nástrojů – reklamy, public relations, podpory 
prodeje, direct marketingu a osobního prodeje.67 V odvětví módního průmyslu se 

můžeme vedle těchto tradičních forem setkat také se specifickými sektorovými nástroji, 

jako je retailové prostředí.
68 

Za reklamu považujeme „jakoukoli placenou formu neosobní prezentace a 

podpory myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného subjektu”
69. Z pohledu práva je 

definice reklamy velmi důležitá, neboť dle ní můžeme posoudit, kdy je nutné se právní 

úpravou řídit a kdy ne. Právní řád vymezuje pojem reklamy v řadě zákonů ve spojitosti 

s oblastmi, u kterých je zvýšený celospolečenský zájem na jejich právní úpravě. Za 

výchozí se považuje definice obsažená v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), která reklamou 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, 

                                                 65 Tamtéž, s. 749.
 

66 Tamtéž, s. 958.
 

67 Tamtéž, s. 809.
 

68 LEA-GREENWOOD, Gaynor. Fashion marketing communications. Chichester: John Wiley & Sons, 2013, s. 18. 
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podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno 

jinak”
70. Reklama je definována také v zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování 

televizního a rozhlasového vysílání (dále jen „zákon o vysílání“), jako „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”
71

. Je zřejmé, že 

ústředním prvkem obou definic je komerční charakter reklamy. Ovšem i nekomerční 

reklama, která výše zmíněnými zákony není upravena, se musí řídit obecnými pravidly 

dopadajícími na jakoukoliv komunikaci. Předně proto, že i v nekomerčním sektoru 

probíhá hospodářská soutěž.
72 Veřejně prospěšné organizace by proto při propagaci 

měly dbát nejen souladu s právními normami o nekalé soutěži, ale také s těmi etickými 

upravenými v Etickém kodexu Rady pro reklamu, který se „přiměřeně použije i na 

inzerci prováděnou nekomerčními subjekty”
73. 

Do komunikačního mixu je reklama zařazována pro svoji schopnost vytvořit u 

prezentovaného produktu zdání všeobecného uznání, subjektu propůjčuje auru silné a 

úspěšné pozice na trhu a ve spotřebiteli vzbudí dojem standardní a legitimní nabídky. V 

módním průmyslu nepatří mezi nejvyužívanější nástroje vzhledem k finanční náročnosti 

a jednostranné neosobní komunikaci, která nedokáže vystihnout rozmanitý osobní vkus 

spotřebitelů. Je používána zejména módními značkami z horních příček pyramidy 

módního trhu za účelem budování povědomí o značce či při příležitosti víkendových 

výprodejů obchodních domů.  
Reklama má řadu podob, které je možné rozlišovat dle komunikačních médií, 

prostředků umožňujících přenášení reklamy, zejména periodický tisk a neperiodické 

                                                                                                                                               69 JACKSON, Tim a David SHAW. Mastering fashion marketing. New York: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 140391902X, s. 160. 70 Zákon č. 40 ze dne 9. února 1995, o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 1995. ISSN 1211-1244. Dostupný také v digitální formě z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=42721&nr=40~2F1995&rpp=15#local-content.  71 Zákon č. 231 ze dne 17. května 2001, o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2001. ISSN 1211-1244. Dostupný také v digitální 

formě z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51457&nr=231~2F2001&rpp=15#local-content.  72 WINTER, Filip. Paragrafy v praxi: Je nekomerční reklama svázána zákony? [online]. In: E15, © 2001-2017 [cit. 2017-04-28]. Dostupné z: http://strategie.e15.cz/zurnal/paragrafy-v-praxi-je-nekomercni-reklama-svazana-zakony-1221548.  73 RADA PRO REKLAMU. Kodex reklamy, bod 1.2 [online]. In: RPR, © 2005 [cit. 2017-04-28]. 
Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php. 
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publikace, rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální mediální služby na vyžádání, 

audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky, 74 
přičemž tento výčet nelze považovat za taxativní, neboť existují i další prostředky 

umožňující přednášení reklamy, jako např. reklamní dárkové předměty či reklamy 

uváděné v kinech75. Zároveň nových způsobů propagace neustále přibývá, jako např. 

blogy, YouTube a jiné UGC platformy. S módním průmyslem je neodmyslitelně spjatá 

tištěná reklama. Módní magazíny dodnes platí za nejefektivnější metodu nadlinkové 

komunikace, protože se svým specifickým zaměřením nejlépe vypořádávají s jinak 

neosobním charakterem reklamy. Nejznámějším příkladem je časopis Vogue, jehož 

standardních 250 stránek je z 80 % zaplněných reklamou, která nemá vždy podobu jen 
celostránkové inzerce. Oproti tomu noviny vybízejí potenciální čtenáře k 

bezprostřednímu jednání bez estetického prožitku. I venkovní reklama se vzhledem k 

omezenému prostoru netěší takové pozornosti. Setkat se s ní můžeme především v 

blízkosti nákupních středisek. Estetickou nadhodnotu nepřináší ani reklama v rádiu. Bez 

možnosti vizualizace je složité komunikovat image značky. Jediné, jak je možné 

posluchače zaujmout, je spojit propagovaný objekt s lehce identifikovatelným tónem. 

Daleko širší možnosti poskytuje televize. Televizní reklamu začaly módní subjekty 

využívat až ve chvíli nižších cen v důsledku úpadku zájmu diváků o televizní vysílání. 

Jedná se o módní značky, které mají širší geografické zacílení a které především 

projevují zájem o vysílací časy navazující na pořady o módě, modelingu či reality show. 

Tím módní značky do jisté míry neutralizují neosobní charakter televizní reklamy. 

Možnost přesnějšího zacílení přináší reklama v kinech, která v roce 2016 svým 

rozsahem získala ráz krátkých módních snímků (The Tale of Thomas Burberry, The 

Never Ending Story of Louis Vuitton, Dolce Rosa Excelsa). 
V módním průmyslu hraje zásadní roli internet a domovské stránky každého 

módního subjektu, které v digitálním prostředí fungují nejen jako e-shop, ale také jako 
vizitka. Stránky navíc nabízí možnost se zaregistrovat a přihlásit se k odběru novinek, 

které jsou často upravené na míru každému spotřebiteli na základě jeho osobních údajů 

poskytnutých při přihlášení. Častým problémem je následné zpřístupňování těchto údajů 

třetím osobám bez vědomí spotřebitelů. Je důležité si uvědomit, že osobní data 

                                                 74 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 1 odst. 3. Dostupný také v digitální formě z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=42721&nr=40~2F1995&rpp=15#local-content.  75 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 658. 
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v moderní společnosti jsou novou komoditou, jejíž hodnotu si spotřebitelé dosud 

neuvědomují. 
Public relations „je o budování dobrého jména, které je výsledkem toho, co 

děláte, co říkáte a co jiní říkají o vás. Public relations je disciplína, která se stará o 

reputaci s cílem zprostředkovat pochopení a podporu a ovlivňování mínění a chování. 

Jedná se o plánované a trvalé úsilí o vytvoření a udržení dobré vůle a vzájemného 

porozumění mezi subjektem a veřejností”
76. Zprostředkovateli jsou především módní 

editoři a novináři, které veřejnosti předávají sdělení vytvořené subjektem, který není 

jasně rozpoznatelný. Na rozdíl od reklamy subjekt nemá úplnou kontrolu nad tím, jak 
bude jeho produkt finálně prezentován.  

PR sdílí některé charakteristiky s reklamou tím, že užívá stejná média k dosažení 

podobných cílů. Zachází s nimi ovšem jinak. Cílem public relations kampaně je vyvolat 

publicitu při příležitosti jiné mediálně zajímavé příležitosti. Mezi PR aktivity řadíme 

vztahy s tiskem, které fungují na bázi prezentace za zapůjčení produktů pro vytvoření 

obsahu, tiskové zprávy a konference, lookbooky, vzorky produktů, řešení krizí v případě 

negativní publicity, módní události, product placement, sponzoring, spolupráce s 

celebritami, blogery a jinými influencery.
77  

Na rozdíl od reklamy PR není explicitně regulováno, ač jeho charakteristická 

nerozpoznatelnost z pohledu práva představuje oblast, u které je zvýšený 

celospolečenský zájem na regulaci činností, které se touto vlastností vyznačují. Lze si 

tedy představit, že vedle ochrany spotřebitele před nekalými obchodními praktikami 

může PR také podléhat požadavkům skryté reklamy. Její definici, jakož i její zákaz 

bychom před novelizací nalezli v zákoně o regulaci reklamy ve znění „reklama, u níž  je  

obtížné  rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama 

označena“
78. Tehdejší úprava ovšem přesahovala rámec směrnice 2005/29/ES o 

nekalých obchodních praktikách, a proto její implementací došlo k odstranění zákazu 

skryté reklamy, který dopadal i na její jednotlivé podoby – product placement, virální či 

                                                 76 CHARTERED INSTITUTE OF PUBLIC RELATIONS. What is PR? [online]. In: CIPR, © 2017 [cit. 2017-04-28]. Dostupné z: https://www.cipr.co.uk/content/careers-advice/what-pr.  77 LEA-GREENWOOD, Gaynor. Fashion marketing communications. Chichester: John Wiley, 2013. ISBN 978-1-405-15060-6, s. 27. 78 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy před novelizací, § 2 odst. 1 písm. d). Dostupné také v 

digitální formě z: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=13334.  
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podprahovou reklamu, ale i PR články (advertorial, testorial). Namísto obecného zákazu 

by nyní skrytá reklama měla být předně posuzována z hlediska splnění požadavků 

náležité profesionální péče a schopnosti podstatně narušit ekonomické chování 

průměrného spotřebitele, který je jejímu působení vystaven, nebo kterému je určena.
79  

Jedinou formou skryté reklamy, která je explicitně zakázána, je advertorial 

neboli „využití prostoru ve sdělovacích prostředcích k propagaci produktu, za kterou 

obchodník zaplatil, aniž by to byl spotřebitel schopen z obsahu, obrázků nebo zvuků 

jednoznačně poznat”
80. Tyto články se vyznačují formou obvyklou pro dané médium, 

jako jsou rozhovory se známými osobnostmi či odborníky. Dalším druhem PR článků 

využívajícím testy nebo průzkumy veřejného mínění jsou testorialy, které za účelem 

přesvědčení spotřebitele jednostranně prezentují objektivně srovnatelné vlastnosti nebo 

využívají subjektivních dojmů respondentů.
81 Testorialy se mohou snadno dostat do 

kolize s ustanoveními regulujícími srovnávací reklamu, neboť není jednoduché splnit 

značné množství podmínek stanovených zákonem, které rozebereme dále.  
V souvislosti se skrytou reklamou a módním průmyslem je důležité také zmínit 

product placement neboli umístění produktu, jímž se dle zákona o vysílání rozumí 

„jakákoli podoba začlenění výrobku, služby, ochranné známky, která  se  k výrobku nebo 

službě váže, nebo zmínky o výrobku a službě do pořadu za úplatu nebo obdobnou 

protihodnotu“
82. Za nekalou obchodní praktiku se umístění produktu nepovažuje, 

splňuje-li podmínky stanovené zákonem o provozování televizního a rozhlasového 

vysílání ohledně jejich obsahu a doby zařazení do vysílání, zákazem přímého nabádání 

k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb zejména zvláštním zmiňováním tohoto 

zboží nebo služeb za účelem jejich propagace a jeho nepatřičným zdůrazňováním. Dále 

je nutné dodržet povinnost označení pořadů tak, aby bylo možné product placement 

                                                 79 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních 

praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 2006/2004. In: Úřední věstník Evropské unie, L 149/22, čl. 5 -7. Dostupný také v digitální 

formě z: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj.  80 Tamtéž, příloha I, bod 11.  81 VAVREČKA, J. Skrytá reklama II Známé a nové formy skryté reklamy: Podprahová reklama, product placement, advertorial, testorial. Časopis pro pávní teorii a praxi, 2008, roč 1, č. 4, s. 71-73, ISSN 1802-9116. 82 Zákon č. 231/2001 Sb., o vysílání, § 2 odst. 2 písm. b). Dostupný také v digitální formě z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51457&nr=231~2F2001&rpp=15#local-content. 
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identifikovat a divák nemohl být uveden v omyl.
83  

Velmi důležitou roli v PR módního průmyslu hrají módní přehlídky, týdny módy, 

gala večery nebo slavnostní udílení cen (Ceny Akademie, Grammy nebo Zlaté glóby), 

které jsou ostře sledovány módními kritiky. Právě jejich poznatky mohou mít přímý 

dopad na tvorbu módních trendů, a tím nabývají stejné důležitosti jako módní přehlídky 

haute couture. S těmito událostmi souvisí i další PR nástroj, kterým je podpora 

celebritami. Čím více má známá osobnost se značkou společného, tím více budou 

působit na veřejnost jednotně. Módní subjekty jsou proto při výběru opatrné a 

zodpovědně zvažují rizika spojená s dopadem negativní publicity celebrity na sebe 

samé, čímž je možné vysvětlit ostych módních návrhářů vůči odívání první dámy 

Spojených států amerických. Za určitý druh celebrit ve smyslu vlivu na spotřebitele 

bychom v současnosti mohli uvést i blogery, youtubery a další influencery, kteří fungují 

obdobně jako módní kritici a novináři, ale jsou schopni přinášet zprávy rychleji a 

interaktivněji. Spotřebitelé se na blogery často obrací jako na nestranný zdroj informací 

a inspirace nejnovějšími trendy. Ovšem i zde hrozí situace, kdy průměrný spotřebitel 

není schopen rozpoznat, jestli u daného produktu jde o umístění záměrně placené, či 

náhodné, vezmeme-li v úvahu, že se jedná o placené příspěvky, které jsou schopné 

průměrného spotřebitele oklamat zdáním nezávislosti. Fenomén skryté reklamy na 

blozích v módním průmyslu bude dále rozebrán v praktické části této práce. 
Podpora prodeje je „nástroj, který motivuje zákazníky ke koupi produktu”

84. 
Takové stimuly můžeme na úrovni B2C obecně rozlišovat podle toho, jestli k produktu 

nějakou hodnotu přidávají (zkušební vzorky, dva za cenu jednoho či 1 + 1), nebo 

redukují cenu (slevy či věrnostní karty). Tento nástroj je vzhledem k sezónní povaze 

módy užíván alespoň dvakrát do roka i luxusními značkami. 
Direct marketingem je míněna „forma přímé komunikace se zákazníkem za 

účelem získání přímé odpovědi, která povede k navázání dlouhodobého vztahu”
85. Na 

úrovni B2C se nejčastěji jedná o reklamní sdělení, e-mail, textovou zprávu, mobilní 

aplikaci či telefonní hovor. V rovině B2B kromě výše uvedeného ještě odborné 

                                                 83 Zákon č. 231/2001 Sb., o vysílání, § 53a. Dostupný také v digitální formě z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51457&nr=231~2F2001&rpp=15#local-content. 84 JACKSON, Tim a David SHAW. Mastering fashion marketing. New York: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 140391902X, s. 180. 85 Tamtéž, s. 178. 
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katalogy, veletrhy a výstavy.
86 V direct marketingu může dojít k situacím „sdělování 

údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách…ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně 

nepřeje“, která je právem zakázána jako dotěrné obtěžování (§ 2986 OZ). Tato skutková 

podstata nekalé soutěže nechrání příjemce jen před tradičními podomními obchodníky, 

ale i před novými formami jako je tzv. black messenger. Jedná se o člověka, který si pod 

falešnou identitou získá důvěru určité skupiny, jíž poté přátelsky doporučuje výrobky či 

služby subjektu, v jehož zájmu jedná.
87 

Osobní prodej se částečně překrývá s retailovým prostředím. Můžou jím být 

„situace, kdy dochází ke komunikaci jeden na jednoho”
88

. Povětšinou se jedná o 

komunikaci prodavače s kupujícím. Retailové prostředí je specifickým sektorovým 

nástrojem módního průmyslu, které zahrnuje vizuální merchandising (prezentaci zboží 

ve výloze a uvnitř obchodního prostoru), prostorové uspořádání, nákupní pohodlí, 

ostatní zákazníky, prodavače a celkovou atmosféru.
89 Některé módní značky (Nike, 

Prada) prezentují své ústřední provozovny spíše jako umělecké instalace než prodejní 

místa. I z tohoto důvodu v módním průmyslu retailové prostředí funguje v symbióze s 

e-commerce prostředím, které vyhledávají zákazníci účelověji.  
1.1.3 Právo módního průmyslu 

Tato práce se zabývá úpravou nekalosoutěžních jednání v marketingu módního 

průmyslu, přičemž nekalosoutěžní jednání a nekalá soutěž i marketing módního 

průmyslu byly charakterizovány výše. Nyní se zaměříme na souvislost těchto jevů – 
souvislost dimenze právní a marketingové na poli módního průmyslu.  

Aby bylo možné tvrdit, že se právo upravující konkrétní průmysl vyčlenilo do 

samostatného právního odvětví, musíme přihlédnout k horizontálnímu třídění právní 

vědy. „Právní věda se třídí v podobory i horizontálně, tj. podle systému práva. Tak se 

rozlišuje např. věda práva ústavního, práva správního, práva občanského, práva 

trestního atd. Ad hoc se vytvářejí i obory komplexní, resp. smíšené, jako je např. výzkum 

                                                 86 LEA-GREENWOOD, Gaynor. Fashion marketing communications. Chichester: John Wiley, 2013. ISBN 978-1-405-15060-6, s. 29. 87 HAJN, Petr. O dotěrném obtěžování [online]. In: KSB, © 2000-2017 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: http://www.ksb.cz/en/news-publications/articles/2070_o-doternem-obtezovani.  88 LEA-GREENWOOD, Gaynor. Fashion marketing communications. Chichester: John Wiley, 2013. ISBN 978-1-405-15060-6, s. 29. 89 Tamtéž, s. 33. 
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práva tvorby a ochrany práva leteckého, práva lékařského atd.”
90 Tento argument je 

podporován i odborníky na danou problematiku působící v České republice. „Oddělení 

práva módního průmyslu je dle mého názoru přirozenou reakcí na specifické problémy a 

potřeby módního průmyslu. Obdobně jako sportovní, zdravotní nebo automobilová, má i 

módní oblast celou řadu specifik, na které je třeba reagovat adresně, nikoli pouze 

genericky. Z formálního pohledu nejde o vyčlenění „nového“ práva, ale o výběr a 

přizpůsobení norem stávající právní úpravy potřebám určitého průmyslového 

odvětví,“
91 tvrdí Mgr. Zuzana Šimonovská, LL.M., ředitelka Ústavu práva módního 

průmyslu, z. ú.
92 Postavení práva módního průmyslu coby horizontálního právního 

odvětví dále podporuje ekonomický význam samotného módního průmyslu a iniciativy 

odborné veřejnosti.  
Za etablizací fashion law v anglosaském prostředí stojí americká právnička 

Susan Scadifi, která v roce 2005 poprvé otevřela debatu na téma móda a právo díky 

svému internetovému blogu Counterfeit Chic.
93 V roce 2010 založila Fashion Law 

Institute pod záštitou Council of Fashion Designers of America při Fordham University 

of New York, kde lze od roku 2015 studovat postgraduální program zaměřený na toto 

právní odvětví. Jeho význam je patrný ze zřízení Fashion Law Committee, 

specializované komise v rámci newyorské advokátní komory, která má za úkol 

podporovat diskuzi a vzdělávat své členy o dynamicky se rozvíjejícím právu módního 

průmyslu stejně jako o navazujících obchodních otázkách.
94 Zatímco v anglosaském 

právním prostředí fashion law platí za plnohodnotné odvětví, v kontinentálním prostředí 

se teprve etabluje na národních úrovních. V České republice za debatou módního 

průmyslu a právní obce stojí výše zmíněný Ústav práva módního průmyslu, nezisková 

organizace zaměřená na pomoc návrhářům lépe se orientovat v právních a obchodních 

úskalích podnikání ve světě módy. 
Obdobně jako jiná horizontální právní odvětví zaměřená na konkrétní průmysl se 

                                                 90 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1., 3. dot. Praha: C.H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-028-1, s. 8. 91 ŠIKEL, Lukáš. Fashion law je nepostradatelné, lépe bojuje i s padělky [online]. In: Hospodářské noviny IHNED.cz, © 1996-2017 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-65426800-fashion-law-je-nepostradatelne-lepe-bojuje-i-s-padelky.  92 ÚSTAV PRÁVA MÓDNÍHO PRŮMYSLU. Média [online]. In: UPMP © 2015-2017 [cit. 2017-05-
03]. Dostupné z: http://www.upmp.cz/media/.  93 COUNTERFEIT CHIC. CounterfeitChic by Susan Scadifi [online]. © 2005-2013 [cit. 2017-05-03]. 
Dostupné z: http://counterfeitchic.com/. 94 NEW YORK STATE BAR ASSOCIATION. Fashion Law Committee [online]. © 2017 [cit. 2017-05-
04]. Dostupné z: http://www.nysba.org/EASLFashion.aspx.  
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i právo módního průmyslu vyznačuje svým průřezovým charakterem - neobsahuje 
hierarchicky uspořádaný systém právních norem, ale vybírá si dílčí normy z různých 

právních odvětví, které se k problematice vyjadřují. Právo módního průmyslu tak v sobě 

primárně zahrnuje právo duševního vlastnictví, tedy autorskoprávní a průmyslověprávní 

ochranu módního designu, materiálů, vzhledu produktu, obalů a označování produktů, 

výrobních technologií a postupů tvorby korporátní identity včetně sociálních sítí a 

domén i úpravu licencování. Samostatnou kapitolou jsou padělky luxusního zboží. Dále 

zasahuje do pracovního práva, které upravuje ochranu nezletilých modelek či 

neplacených stážistů, konkurenční doložky kreativních ředitelů, ale dohlíží i na pracovní 

podmínky. V oblasti práva životního prostředí je pro módní průmysl rozhodující 

ochrana ohrožených živočišných druhů, které platí v kožedělném průmyslu za vzácné a 

poptávané materiály. Oblast trestního práva se pro módní průmysl stává relevantním 

institutem trestní odpovědnosti právnických osob, jakožto nástroje ultima ratio 

poskytující fragmentární a sekundární ochranu nejdůležitějším právním statkům. Zmínit 

můžeme i přesah do daňového práva v souvislosti s nastavením optimálního režimu pro 

podnikání, ale i obcházením vysoké daně z příjmu právnických osob ve Spojených 

státech amerických (35 %) v porovnání s nižšími sazbami jiných států. Finanční právo 

upravuje právní rámec akvizičnímu financování, které stojí za proměnami vlastnických 

struktur na módním trhu. Zde přichází na řadu soutěžní právo, jehož veřejná část 

poskytuje ochranu hospodářské soutěži a působí v dialektické rovině se soukromou částí 

zabývající se ochranou před nekalou soutěží, která v oblasti týkající se spotřebitele 

spolupracuje s právem na ochranu spotřebitele.
95  

Lze konstatovat, že ač právo módního průmyslu není v České republice 

kodifikováno, zákonná úprava poskytuje dostatečný právní rámec. Přesto je nutné 

podotknout, že se v této oblasti potýkáme s nedostatkem relevantních soudních 

rozhodnutí. „Důvodem může být na jedné straně nedostatečná informovanost módních 

návrhářů, ale též neochota domáhat se ochrany soudní cestou, zejména pokud jde o 

vymáhání nekalosoutěžní ochrany. Druhým důvodem je také skutečnost, že proces 

přihlašování průmyslových vzorů nebo ochranných známek je mnohdy příliš zdlouhavý 

pro potřeby módního průmyslu, kde se nové kolekce uvádějí na trh několikrát do 

                                                 95 V oblasti módního průmyslu se jedná zejména o označování produktů, které je upraveno na evropské 

úrovni 73/44/EHS, 96/73/ES, 2008/121/ES a 94/11/ES. 
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roka.”
96 Jako příklady z praxe proto v naší práci uvádíme i případy z jiných právních 

systémů, které by mohly být posouzeny v kontinentálním právu jako nekalosoutěžní. 
Konkrétně právo nekalé soutěže má v módním průmyslu specifické postavení 

díky zcela neformální povaze své ochrany, na kterou je možné se za předpokladu 

splnění níže uvedených podmínek odvolat kdykoliv. V praxi módního průmyslu je 

nekalosoutěžní ochrana obvykle využívána podpůrně právě v těch případech, kdy 

produkt není primárně chráněn ochrannou známkou či jiným průmyslovým právem, 

nebo kdy produkt takto chráněn je, ale došlo jen k ohrožení, ne k porušení práv 

duševního vlastnictví, ač nezaviněně za předpokladu, že předmětem je jednání v 

rozporu s dobrými mravy a etickými normami, ke kterému dochází v rámci výkonové 

soutěže. „Právo nekalé soutěže lze aplikovat bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla 

porušena práva podle zvláštních zákonů, pokud jsou naplněny obecné znaky 

nekalosoutěžního jednání.”
97 U módních produktů tak můžeme mluvit o souběhu jejich 

ochrany dle různých právních předpisů, tedy nejčastěji zákonem o autorském právu, 

zákonem o ochranných známkách, zákonem o ochraně průmyslových vzorů nebo s 

prostředky soutěžněprávní ochrany upravených v občanském zákoníku a dalších.
98 V 

módním průmyslu se náskok oproti konkurentům získává kvalitnějšími výrobky, lepšími 

službami, nižšími cenami často prostřednictvím marketingové komunikace. 

Nekalosoutěžní jednání v marketingové komunikaci módního průmyslu může pro 

módní subjekty představovat, ač nelegální, tak velmi účinný nástroj, kterým lze 

dosáhnout konkurenční výhody na módním trhu. „V každém odvětví se najdou „dobří“ i 

„špatní“ konkurenti. Dobří konkurenti se chovají eticky, neporušují psaná či nepsaná 

pravidla, platná v odvětví. Mají reálnou představu o tržním potenciálu, určují ceny 

přiměřeně ke svým nákladům, mají zájem na prosperitě odvětví jako celku, snaží se od 

ostatních konkurentů v rámci mezí odlišit a udržují si stálou rentabilitu. Špatní 

konkurenti usilují o získání větších tržních podílů místo o jejich lepší využití, mají 

tendenci riskovat, investovat do zvýšení kapacit a narušovat rovnováhu v odvětví.”
99 

                                                 96 RYGLOVÁ, Renata. Získá si fabion law v České republice své místo? [online] In: Právní rádce, © 1996-2017 [cit. 2017-05-04]. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-65426790-ziska-si-fashion-law-v-ceske-republice-sve-misto. 
97 POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ a Milan PEKÁREK. Meritum Obchodní korporace a nekalá 

soutěž. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-873-4, s. 546. 98 KAMALEEVA, Renata. Vybrané aspekty práva módního průmyslu. 2016. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 
 

99 KOTLER, Philip. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. Profesionál. ISBN 80-247-0016-6, s. 160. 
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1.2 Právo nekalé soutěže v marketingu módního průmyslu 
V druhé podkapitole práce nejprve navazuje na široký úvod předchozí kapitoly a 

poté se již přímo soustředí na aspekty nekalé soutěže. Nejprve dochází k teoretickému 

vymezení právní úpravy nekalé soutěže na úrovni vnitrostátní i evropské, dále nám 

znalost právní úpravy pomůže k tomu, abychom v následujících částech rozebrali 
generální klauzuli nekalé soutěže. Cílem je završit teoretickou část této práce.  

Ve druhé části této podkapitoly se budeme zabývat některými ze skutkových 

podstat typizující nekalosoutěžní jednání. Pozornost bude soustředěna nejen na 
teoretické poznatky, ale také na jejich praktické souvislosti v oblasti módního průmyslu. 

Ač se bude převážně vycházet z úpravy nekalé soutěže v českém právním řádu, 

vzhledem k úzkému sektorovému zaměření budou zmiňovány příklady napříč právními 

systémy a řády, kvalifikace se proto může v některých ohledech rozcházet. 
 

1.2.1 Právní úprava nekalé soutěže  
Nekalé soutěži není na rozdíl od dřívějších dob100 věnován samostatný právní 

předpis a ani do budoucna není samostatná úprava pro tuto oblast předpokládána.
101 Od 

rekodifikace soukromého práva je nekalá soutěž regulována v OZ v ustanoveních § 

2976-2989. V ustanovení § 2976 odst. 1 se pak nachází generální klauzule nekalé 

soutěže a v odstavci následujícím je demonstrativní výčet nejčastěji naplněných 

skutkových podstat nekalosoutěžního jednání. V ustanoveních § 2977-2987 jsou pak 
věnována právě jednotlivým skutkovým podstatám a dochází k jejich zákonným 

definicím. Na tomto místě je nezbytné poznamenat, že naplnění samotné generální 

klauzule plně postačuje ke vzniku nekalosoutěžního jednání a uvedené skutkové 

podstaty jsou spíše „určitým vodítkem, resp. výčtem nejčastějších a nejzávažnějších 

nekalosoutěžních jednání, neboť všechna tato jednání zároveň naplňují výše uvedenou 

klauzuli”
102. Ustanovení § 2988 a 2989 obsahují ochranu proti nekalé soutěži. První 

zmíněné ustanovení stanovuje, čeho se lze v případě porušení práv nekalou soutěží 

                                                 100 V období první republiky byl účinný zákon č. 111 Sb., proti nekalé soutěži z roku 1927. 
 

101 MUNKOVÁ, Jindřiška, Jiří KINDL a Pavel SVOBODA. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-424-7, s. 25. 
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domáhat a druhé zmíněné ustanovení umožňuje uplatnění práva na ochranu i dalším 

subjektům a v druhém odstavci hovoří o důkazním břemenu.  
Úprava nekalé soutěže není bez nejasností a důležitých specifik. První 

nejasností, kterou zákonodárce nechal na odborné veřejnosti a judikatuře, jsou samotné 

subjekty, které v oblasti nekalé soutěže vystupují. Mluvíme o soutěžiteli, spotřebiteli a 

zákazníkovi. U soutěžitele je poměrně komplikovaná šíře výkladu samotného pojmu
103, 

u spotřebitele a zákazníka pak je nutné brát v potaz nesouvislost s výkladem pojmu dle 

EU a rovněž důsledky spojené s dílčími upotřebeními pojmů v zákoně. Dalším 

fenoménem, který hraje v úpravě nekalé soutěže roli, je odkaz na „morální a etická 

pravidla, která nejsou psaná a nejsou právními normami”
104. Mluvíme o tzv. „dobrých 

mravech hospodářské soutěže”
105 a v jejich souvislosti je nezbytné mít na mysli 

zejména jejich proměnlivost v čase a samotnou skutečnost, že se nejedná o běžné dobré 

mravy, jež jsou pojmem často užívaným v soukromém právu. Za zmínku stojí také to, že 

nekalosoutěžní jednání je „ohrožovacím deliktem”
106, tj. k naplnění znaků je třeba jen 

možnost poruchy, ohrožení, ne porucha samotná, a v jeho případě mluvíme o tzv. 

„objektivní odpovědnosti”
107, tj. jednání nemusí být zaviněné (úmyslně nebo z 

nedbalosti), postačí objektivní nesoulad se soutěžními principy. 
Pro regulaci hospodářské soutěže a pro nekalou soutěž je dále typické, že je 

regulována kromě právních předpisů i předpisy etickými. Ty jsou poměrně často i 

přísnější než předpisy právní.
108 V českém prostředí je klíčovým subjektem na poli 

samoregulace Rada pro reklamu coby samostatná samosprávná instituce, jejíž orgány 

dohlížejí na etiku reklamy. Rada pro reklamu při svém konání postupuje dle Kodexu pro 

reklamu.109 Není nadána oprávněním ukládat sankce a její poznatky a případná 

upozornění mají vždy pouze doporučující charakter, přesto je však zpravidla široce 

respektována a její výzvy bývají zpravidla naplněny a situace napraveny.
110 Právní 

úprava a etická úprava jsou tak schopny fungovat vedle sebe a kodex může plnit svou 
funkci. Z části také proto, že „kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, nýbrž na ni 

                                                                                                                                               102 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 652. 103 Tamtéž, s. 650. 104 Tamtéž, s. 652.
 

105 Tamtéž, s. 650. 106 Tamtéž, s. 652.
 

107 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1, s. 181. 
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navazuje o etické zásady”
111. Etickou samoregulací v reklamě se detailně zabývají již 

jiná pojednání, a proto není nutné tento systém představovat blíže také v této práci.112 
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že nekalé soutěži se na vnitrostátní 

úrovni dostává dostatečné jak právní, tak mimoprávní regulace. Totéž však nelze 

konstatovat o úrovni regulace evropské, která je spíše útržkovitá a nekomplexní.113 
Systém paralelní existence generální klauzule a skutkových podstat lze však spatřit i 

zde, kdy jako generální klauzule funguje směrnice o nekalých obchodních praktikách a 

řada dalších směrnic se pak koncentruje na jednotlivá charakterizovaná jednání stejně 

jako v případě vnitrostátního práva. Lze tedy konstatovat, že nekalou soutěží se zabývá 

hlavně sekundární právo EU
114

, přičemž primární právo
115 se jí dotýká spíše letmo.

116 
Jedním ze specifik práva EU je pak rozdělení práva nekalé soutěže na dvě oblasti, a to 

na poměry mezi podnikateli navzájem (B2B) a mezi podnikateli a spotřebiteli (B2C). 

Všeobecně je pak evropskému právu vlastní premisa, že „nekalá soutěž poškozuje 

spotřebitele”
117 a ochrana, kterou poskytuje nekalá soutěž, je tak věnována v první řadě 

jemu. Nabízí se otázka, do jaké míry se vnitrostátní úprava podvolila tomuto konceptu, 

neboť z české úpravy evropské rozdělení a hlavně důraz na ochranu spotřebitele 

explicitně nelze vysledovat.  
Další oblast úpravy, která nepaří do práva EU a kterou je nezbytné pro potřeby 

práce zmínit, je úprava poskytovaná mezinárodním právem. Mezinárodní smlouvou, 

která je „kolébkou”
118 nekalé soutěže, je Pařížská unijní úmluva na ochranu 

průmyslového vlastnictví z roku 1883. Ta ve svém znění po revizi obsahuje článek 

                                                                                                                                               108 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 655. 109 RADA PRO REKLAMU. Kodex reklamy [online]. In: RPR, © 2005 [cit. 2016-11-29]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/download/rpr/kodex.doc.  110 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 656. 111 Tamtéž, s. 656.
 

112 MAZURA, Lukáš. Regulace reklamy na léčiva v kontextu právní a etické úpravy v ČR. 2017; 

VOJTOVIČ, Jakub. Právní a etický rámec regulace reklamy se zaměřením na nekalou soutěž v ČR. 2015.
 

113 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 675. 114 
TOMÁŠEK, Michal a Vladimír TÝČ. Právo Evropské unie. 1. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-53-3, s. 215. 

115 Tamtéž, s. 174. 116 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 676. 117 Tamtéž, s. 678. 
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věnující se nekalé soutěži a všechny smluvní státy zavazuje jeho dodržování zajistit. 

Mezinárodní organizací aktivní na poli nekalé soutěže je pak hlavně Světová organizace 

duševního vlastnictví WIPO.
119 Ta vydala řadu dokumentů, které mají doporučující 

charakter a které obsahují vzorová ustanovení o nekalé soutěži. Některé z nich jsme si 
představily již výše. 

Jak je již uvedeno v předchozí podkapitole, generální klauzuli je v českém 

právním systému věnováno ustanovení § 2976 odst. 1 OZ, ve znění: „Kdo se dostane v 

hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit 

újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se 

zakazuje.“ Zde je tedy přímo stanoven zákaz definovaného jednání a zároveň se jedná o 

základní kritérium při posuzování, zda se jedná o nekalou soutěž či nikoli
120

, neboť, jak 

je uvedeno výše, samotné naplnění generální klauzule stačí ke vzniku povinností 

vyplývajících z dopuštění se nekalosoutěžního jednání a skutkové podstaty mají spíše 

upřesňující funkci. Přesnými předpoklady výše uvedené povinnosti jsou po analýze 

generální klauzule zaprvé protiprávní stav v hospodářském styku charakterizovaný 

v ustanovení, zadruhé újma nebo alespoň hrozící újma
121 a zatřetí příčinná souvislost 

mezi předpokladem uvedeným zaprvé a zadruhé. 
Prvním z klíčových pojmů figurujících v generální klauzuli je hospodářský styk, 

který lze považovat za širší pojem než hospodářská soutěž. „Není zde nutný střet dvou 

soutěžitelů, postačí pouze jednání (chování i opomenutí) jediného soutěžitele v této 

oblasti, které může mít dopad do sféry jiného soutěžitele (a)nebo zákazníka.”
122 Dalším 

z klíčových pojmů je pojem dobré mravy soutěže. Jedná se o pojem v zákoně ani nikde 

jinde nedefinovaný, a proto je nestandardní, že mu „OZ dává sílu zákona a dokonce jej 
vybavuje sankcí”

123. Nutné je odlišovat tyto dobré mravy od dobrých mravů 

využívaných v soukromém právu. „Dobré mravy soutěže lze považovat za podmnožinu 

morálních norem vůbec a zvlášť pak podmnožinu dobrých mravů, s nimiž uvažuje § 1 

                                                                                                                                               118 MUNKOVÁ, Jindřiška, Jiří KINDL a Pavel SVOBODA. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-424-7, s. 26. 119 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 676. 120 Tamtéž, s. 651
 

121 Jedná se o ohrožovací delikt a vznik škody není podmínkou vzniku odpovědnosti.  
 

122 POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ a Milan PEKÁREK. Meritum Obchodní korporace a nekalá 

soutěž. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-873-4, s. 561.  123 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 652. 
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odst. 2, § 545, § 547, § 580 odst. 1 obč. zák. O rozpor s dobrými mravy soutěže se jedná 

tehdy, jsou-li narušeny principy výkonové soutěže, tj. takové soutěže, v níž se náskok 

oproti konkurentům získává kvalitnějšími výrobky, lepšími službami, nižšími cenami, 

nápaditější reklamou apod.”
124 V některých případech je i možné, že to, co jeden 

z pojmů považuje za nedovolené, jiný z pojmů dovoluje a naopak. Typické pro obojí 

zmíněné je to, že se dobré mravy odvíjejí od většinového vnímání ve společnosti a 

pokud je otázka, zda je jednání proti drobným mravům nejasná a vzbuzuje 

celospolečenskou názorovou rozpolcenost, dá se předpokládat, že o provinění proti 

dobrým mravům nejde. „Takovéto jednání může být označeno spíše za jednání proti 

dobrému vkusu a to nemůže být právně sankciováno. Může však být sankciováno 

negativním veřejným míněním.”
125 Dalším pojmem, resp. spíše slovem, kterému je 

nezbytné věnovat pozornost, je slovo způsobilým. To totiž nekalosoutěžní jednání určuje 

jakožto ohrožovací delikt. K tomu připomínáme, že odpovědnost je absolutní a 
nekalosoutěžní jednání nevyžaduje zavinění.  
1.2.2 Skutkové podstaty nekalé soutěže v praxi módního průmyslu  
1.2.2.1 Klamavá reklama a klamavé označení zboží nebo služby  

Klamavou reklamu, jakožto jednu z demonstrativních skutkových podstat 

nekalé soutěže, upravuje § 2977 OZ celkem ve dvou odstavcích, přičemž první odstavec 

definuje klamavou reklamu a druhý odstavec uvádí kritéria, ke kterým se přihlédne 

v případě, že bude posuzováno, zda je reklama klamavá, či ne. Konkrétně OZ 

charakterizuje klamavou reklamu jako „reklamu, která souvisí s podnikáním nebo 

povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování 

služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo 

jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě 

způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob”
126. Vznik povinností 

spočívajících ve spáchání nekalosoutěžního jednání a naplnění skutkové podstaty 

klamavé reklamy tedy předpokládá protiprávní čin rušitele spočívající v šíření klamavé 

reklamy, újmu nebo alespoň hrozící újmu a příčinnou souvislost mezi uvedeným 

                                                 124 Tamtéž, s. 560.
 

125 Tamtéž, s. 655.
 

126 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2977 odst. 1. 
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protiprávním činem a újmou.
127  

Jedním z klíčových aspektů této skutkové podstaty vedle samotného pojmu 

reklamy, jak byl definován v předchozí kapitole, je klamavost. Ačkoli je nutné vycházet 

z premisy, že „reklama nemusí být stoprocentně pravdivá a nelze jí ukládat takové meze, 

aby se stala nemožnou”
128 . Je ovšem nutné předpokládat rizika, která s sebou běžná 

obchodní praxe přináší a je nezbytné pokusit se je eliminovat mimo jiné i zákonnou 

regulací. Jedním z rizik, které se týká charakteristiky zboží nebo služeb, které se snaží 

reklama propagovat, je právě výskyt klamavosti. Jak trefně shrnuje Rozehnal: 
„Klamavými jsou pak zejména údaje, které jsou nepravdivé, nedoložené, neúplné, 

nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané. Klamavost je rovněž potřeba 

spatřována v zamlčování údajů o skutečných vlastnostech výrobku nebo služeb či úrovni 

nákupních podmínek“
129. Indikátorem prvků, ke kterým se nejčastěji vztahuje 

klamavost, je již zmíněný druhý odstavec. Nejběžnější formou, jíž dojde ke klamavosti 

je „klamavé opomenutí”
130 skutečností zásadních pro uskutečnění transakce.  

Skutečností související s klamavostí reklamy je přípustná míra nadsázky či 

příkrasy skutečnosti. Reklamní nadsázka není obecnou výjimkou z působnosti regulace 

reklamy, je zde ale nezbytná určitá tolerance, v opačném případě by totiž hrozila 

absolutní nezajímavost reklamy ohrožující možnost jejího úspěchu a výsledně i plnění 

jejího účelu. V žádném případě tudíž nelze tvrdit, že každá nadsázka je neklamavá, a 

tudíž přípustná. Hlavním kritériem hranice přípustnosti je vzdělání a chápavost 

průměrného zákazníka, který hyperbolu snadno pozná a rozliší.
131 Rozlišitelná nadsázka 

je sice nepravdivá, ale není klamavá, a je tedy legální.
132 Rozhodující přitom je, zda je 

reklama způsobilá vést k jeho oklamání, které je způsobilé mít vliv na jeho hospodářské 

chování.
133  

Odborná veřejnost hovoří o tzv. hledisku průměrného zákazníka. V praxi se 
                                                 127 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 658 
128 Tamtéž, s. 658

 
129 Tamtéž, s. 658

 
130 Tamtéž, s. 660

 
131 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. března 2005, čj. 6 As 16/2004. 

 
132 WINTER, Filip. Reklamace kvůli reklamě ? [online] In: Epravo.cz © 1999-2017 [cit. 2017-05-02]. 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/reklamace-kvuli-reklame-45713.html.  133 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 659. 
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vystřídala řada metod, jak lze model průměrného zákazníka stanovit. V českém 

prostředí převažuje tzv. normativní model evropského zákazníka, který má „dostatek 
informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a 

jazykové faktory”
134.  Nejedná se o statický pojem, ale o fikci založené na úsudku 

soudce a jeho posouzení toho, v jaké míře je zákazník sdělení reklamy schopen posoudit 

a zda jsou způsobilá jej oklamat.  
Na poli módního průmyslu lze vyzdvihnout rozsudek Soudního dvora Evropské 

unie, který se zabýval klamavou reklamou a dotkl se hlediska průměrného spotřebitele. 

Jedná se o rozsudek ve věci Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG proti Lancaster 

Group GmbH (C-220/98)135 týkající se klamavé reklamy v módním průmyslu. V daném 

případě se jednalo o prodej kosmetického krému „Monteil Firming Action Lifting 

Extreme Creme“ společností Lancaster na německém trhu. Společnost Estée Lauder 

namítala, že slovo „lifting“ je způsobilé klamat spotřebitele, jenž si v souvislosti s 

názvem představí dosažení totožných či srovnatelných účinků jako chirurgický „lifting“, 

jichž krém ve skutečnosti nedosahoval (viz Příloha č. 2). Společnost Lancaster se 

bránila tím, že spotřebitelé takové účinky očekávat ani nemohli. Ponecháme-li stranou 
ostatní právní aspekty tohoto sporu, Soudní dvůr EU dospěl k závěru, že „průměrný 

spotřebitel, který je přiměřeně dobře informován, je opatrný a obezřetný”
136, by od 

kosmetického výrobku neměl očekávat takové účinky, avšak záleží na posouzení 

vnitrostátního soudu, zda je název určitého výrobku klamavý. V daném případě se 

jednalo o německý soud, který v době vydání rozsudku posuzoval klamavost dle 

procentuálního podílu spotřebitelů, kteří by mohli být reklamou oklamáni. Tento podíl v 

německé soudní praxi tehdy představoval 10 % -15 % spotřebitelů. Jednalo se o dobu, 

kdy ještě nebylo hledisko průměrného spotřebitele blíže specifikováno evropskou 

úpravou a německé soudy bývaly vůči spotřebitelům poměrně paternalistické (viz 

Příloha č. 2).137 
Skutkovou podstatou příbuznou klamavé reklamě je pak klamavé označení 

zboží nebo služby dle § 2978 OZ. Složkami vzniku odpovědnosti jsou tentokrát 

                                                 134 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách, bod 18. 
 

135 Rozsudek SDEU ve věci Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG proti Lancaster Group GmbH, C-220/98,  ECLI:EU:C:2000:8.  
136 Tamtéž, bod 27.
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obdobně zaprvé protiprávní čin spočívající v popsaném jednání, zadruhé vznik újmy 

nebo hrozící újmy a zatřetí příčinná souvislost mezi prvním a druhým uvedeným.
138 

Přičemž klamavým může být jakékoli označení, symbol či značka zboží nebo služby, 

včetně geografických údajů o původu či údajů o výrobci, příznačném znaku či zvláštní 

jakosti. Není rozhodné, kde označení bylo uvedeno, ani jakého způsobu či prostředku 

bylo užito. U klamavého označení dle našeho názoru hraje významnou roli jazykový 

výklad, neboť jsou to právě dílčí slova použitá k označení výrobku, která rozhodují o 

tom, zda o klamavé označení jde, nebo nejde.  
Zajímavým příkladem jsou klamavé cenové reference, které byly předmětem 

sporu Belcastro proti Burberry Limited (1:16-cv-01080). Žalovaná vedla spotřebitele k 

domněnce, že cenové reference představují autentické informace o cenách produktů v 

outletech Burberry. Ve skutečnosti módní značka Burberry dané produkty vyráběla 

přímo za účelem jejich prodeje ve svých outletech za cenu pod označením „nyní“. 

Produkty tak nikdy nebyly nabízeny za ostatní cenové reference uvedené na cenovce, 

které byly smyšleny za účelem ve spotřebitelích vzbudit falešný dojem snížení cen a 
iluzi výhodné koupě (viz Příloha č. 3).139 

Ustálenými formami klamavého označení jsou pak lokalizační a delokalizační 

klauzule. První z nich se snaží vyvolat dojem, že zboží zdruhovělo, přičemž zdruhovění 

zboží, byť s ním právní úprava počítá, je bráno jako nežádoucí („Louboutins“ pro 

lodičky).
140 Druhá forma pak pomocí dodatků jako typ, druh aj. prakticky sama 

upozorňuje na to, že označení je klamavé („Tiffany Settings“ pro typ zásnubního 

prstenu).141 

                                                                                                                                               137 VILHELMOVÁ, Lucie a Roman RŮŽIČKA. Model tzv. průměrného spotřebitele [online] In: Epravo.cz, © 1999-2017 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/model-tzv-prumerneho-spotrebitele-92188.html.  138 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 653 
139 Burberry Named in $5 Million Lawsuit over Misleading Prices [online] In: The Fashion Law, © 2016 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://www.thefashionlaw.com/home/burberry-misleading-price-lawsuit?rq=burberry%20outlet.  140 Louboutin's Trademark & The Danger of Genercide [online] In: The Fashion Law [online] © 2013 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://www.thefashionlaw.com/home/louboutins-trademark-the-danger-of-genercide?rq=gener. 141 Tiffany v. Costco: “Tiffany Setting” Might be a Generic Term [online] In: The Fashion Law, © 2014 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://www.thefashionlaw.com/home/tiffany-v-costco-tiffany-setting-might-be-a-generic-term?rq=gener.  
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1.2.2.2 Srovnávací reklama  
Srovnávací reklama jakožto jedna z dalších skutkových podstat nekalé soutěže je 

upravena v OZ v § 2980, přičemž právě toto ustanovení transponuje odpovídající 

evropskou směrnici.
142 V prvním odstavci je upraven pojmový znak skutkové podstaty, 

a to identifikace jiného soutěžitele, jež může být provedena přímo nebo nepřímo právě 

prostřednictvím srovnání. Následující odstavec pak stanoví podmínky přípustnosti 

srovnávací reklamy. Teorie rozeznává celkem čtyři druhy srovnávací reklamy. Tu lze 

členit na kritizující, opěrnou a smíšené typy, přičemž někteří autoři smíšené typy ostřeji 

rozeznávají na osobní a systémovou a tyto dva typy řadí na roveň prvním dvěma 

uvedeným. Z výše uvedených typů je vyňata srovnávací reklama vnitřní, která srovnává 

vlastní výrobky v rámci podnikání jednoho soutěžitele.
143 Domníváme se, že u vnitřní 

srovnávací reklamy vyvstává otázka, jak by byl tento faktor posuzován v rámci 

koncernových uskupení. 
Právní úprava srovnávací reklamy ať už na vnitrostátní nebo na evropské úrovni 

je specifická tím, že tentokrát nejde o deskripci zakázaného jednání, nýbrž jsou 

stanoveny podmínky, za kterých je srovnávací reklama přípustná. Nejde tedy o zákaz 

jednání, ale o vymezení jeho povolené formy. OZ, jež transponuje evropskou směrnici 

týkající se srovnávací reklamy, určuje na jedné straně, co může být srovnáváno a na 

druhé straně jak.144 Srovnávací reklama úzce souvisí s ostatními skutkovými podstatami 

a jejich rozdílnost není nikterak striktní. V případě, že je nevhodně (hlavně 

nedostatečně) provedena identifikace jiného soutěžitele, může dojít k naplnění skutkové 

podstaty zlehčování či parazitování na pověsti. Jestliže soutěžitel užívá srovnávání, 

přičemž se však ani nesnaží identifikovat jiného soutěžitele, může v případě 

nekalosoutěžního jednání jít především o klamavou reklamu. Příkladem mohou být 

např. časté televizní reklamy na prací prášky, které srovnávají účinky své s účinky 

klasických pracích prášků. 
Náročné požadavky srovnávací reklamy odrazují soutěžitele od jejího užívání. S 

                                                 142 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a 

srovnávací reklamě. In: Úřední věstník Evropské unie, L 376/21. Dostupná také v digitální formě z: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/114/oj.  143 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 665. 
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touto skutkovou podstatou se proto nesetkáváme příliš často. Příkladem souvisejícím s 

módním průmyslem je L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a 

Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd a Starion 
International Ltd (C-487/07).145 Skupina L'Oréal (L'Oréal, Lancôme, Garnier) je 

vlastníkem řady ochranných známek k parfémům, které vyrábí a prodává. Společnosti 

Bellure, Malaika a Starion vyráběly či distribuovaly napodobeniny těchto parfémů na 

britský trh. Při distribuci používaly srovnávací seznamy zasílané maloobchodníkům, ve 

kterých byla uvedena jména parfémů chráněná ochrannou známkou. Soustředíme-li se 
jen na aspekty týkající se srovnávací reklamy, Soudní dvůr EU byl postaven před 

rozhodnutí, zda se v případě srovnávacích seznamů skutečně jednalo o srovnávací 

reklamu a pakliže ano, zda splňuje všechny podmínky její přípustnosti. Především je 

třeba uvést, že takové srovnávací seznamy mohou být s ohledem na směrnici o klamavé 

a srovnávací reklamě kvalifikovány jako srovnávací reklama. Vzhledem k obzvláště 

širokým definicím může mít srovnávací reklama velmi rozmanité podoby. V tomto 

případě spočívala v užití ochranných známek L'Oréal ve srovnávacích seznamech, což 
bylo způsobilé přivodit újmu některým jejich funkcím, s cílem využít přitažlivost, dobré 

jméno a prestiže a bez finanční kompenzace využívat obchodního úsilí vyvinutého 

majitelem ochranné známky k vytvoření a pěstování jejího image. Při zkoumání splnění 

podmínek přípustnosti soud došel k závěru, že v případě distribuovaných parfémů se 

jednalo o napodobeniny parfémů skupiny L'Oréal chráněné ochrannou známkou, a proto 

nemohou být splněny.  
1.2.2.3 Vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti  

Skutkové podstaty ze současné kapitoly jsou příbuzné a z hlediska zaměření naší 

práce značně relevantní. Spolu s klamavým označením zboží nebo služby (§ 2978 OZ) 
mají tyto skutkové podstaty úzký vztah a jejich souběh v praxi je zcela běžný.

146 
Vyvolání nebezpečí záměny je upravené v § 2981 OZ, kdy je ve třech odstavcích 

vylíčeno chování, které bude za nekalosoutěžní považováno. Zjednodušeně lze říci, že 

se zde prolínají prvky klamavé a parazitní tím, že soutěžitel klamáním parazituje na 

                                                                                                                                               144 HRUDA, Ondřej. Srovnávací reklama. Praha: C.H.Beck, 2015. ISBN 9788074005619, s. 52. 145 Rozsudek SDEU ve věci L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd a Starion International Ltd, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378. 146 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 160. 
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jiném. Odstavce se liší mimo jiné hlavně úrovní formální ochrany označení nebo jména, 

jež je k jednání využíván a v němž spočívá nebezpečí záměny, a konkrétním způsobem 
jednání. Za důležité považujeme, že zde dochází k ochraně „právem speciálně 

nechráněných”
147 označení a že tato ochrana předchází ochraně označení, jež jsou již 

právem chráněna prostřednictvím např. ochranné známky.
148 Z uvedeného vyplývá, že v 

podnikatelském prostředí je řada kroků a projektů podnikatele chráněna na základě 

principů dobrých mravů hospodářské soutěže a pravidel slušnosti v hospodářském 

styku, což je v módním průmyslu, kde zejména začínající módní návrháři vystupují pod 

vlastním jménem bez jeho další ochrany, velmi důležité. Rozhoduje zde pouze 

příznačnost pro podnikatele jakožto soutěžitele a skutečnost, že označení použil jako 

první. Se zákazem vyvolání nebezpečí záměny také úzce souvisí ochrana firmy, jež je 

obsažena rovněž v OZ.
149 V módního průmyslu si lze v oblasti marketingu představit 

naplnění této skutkové podstaty také v situaci, kdy soutěžitel napodobil příznačné 

retailové prostředí jiného soutěžitele jako v případě Tory Burch proti J. Christopher 

Burch (C.A. No. 7921-CS) (viz Příloha č. 4).150 
Parazitování na pověsti je upraveno v § 2982 OZ. Ze znění vyplývá, že jde o 

zneužití pověsti tří prvků, a to výrobku, služby nebo závodu. V případě zneužití pověsti 

výrobku či služby půjde zpravidla o situaci, kdy nekalosoutěžně jednající soutěžitel 
vyrábí výrobky nebo služby, které nejsou natolik kvalitní nebo známé jako ty, na 

kterých parazituje.
151 U této skutkové podstaty je klíčové, že parazitující soutěžitel 

nemusí být s tím, na němž parazituje, v soutěžním vztahu, v čemž je skutková podstata 

jedinečná. Nemusí k ní tedy docházet výlučně jen mezi módními značkami navzájem, 

ale může se jí dopustit i některý jiný účastník napříč spektrem módního průmyslu. 

Poměrně výjimečné rovněž je, že nemusí dojít k oklamání ani ke způsobilosti oklamání 

zákazníků.
152 Pro módní průmysl častou praktikou, která naplňuje nejtypičtěji tuto 

skutkovou podstatu, patří tvorba a nakládání s padělky. Tato problematika spíše než 

s nekalou soutěží souvisí s průmyslovými právy, a proto se jí nebudeme zabývat zde. 
                                                 147 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 667. 148 Tamtéž, s. 667.

 
149 Občanský zákoník upravuje rovněž úpravu tzv. firemního práva.  150 SCAFIDI, Susan. Of Burch battles, white bread, and wonder about WASPs [online] In: Counterfeit Chic, © 2012 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://counterfeitchic.com/2012/11/of-white-bread-and-wondering-about-wasps.html.  151 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 669. 152 Tamtéž, s. 669.
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1.2.2.4 Nepojmenované skutkové podstaty  
Vedle nekalosoutěžních jednání výslovně uvedených a pojmenovaných v OZ 

existuje řada dalších, u kterých dochází k „samostatnému použití generální klauzule”
153. 

Právní nauka i zde přichází se systematickým klíčem, dle kterého lze nepojmenované 

skutkové podstaty nekalé soutěže třídit na jednání, které se svou podstatou blíží 

jednáním zahrnutým v některé speciální skutkové podstatě, nebo jednání zcela 

zvláštního, samostatného charakteru. V rámci této podskupiny rozlišujeme porušení 

norem soukromého práva, porušení norem veřejného práva, porušení povinnosti 

vyplývající ze smlouvy, nekalé obchodní praktiky a ostatní jednání zvláštního 

charakteru.154  
Pro oblast marketingu je vzhledem ke spotřebiteli zvláště relevantní jednání 

porušující normy veřejného práva i skupina nekalých obchodních praktik, pod kterou 

můžeme podřadit taková jednání, která nespadají pod porušení norem veřejného práva a 

spočívají v soutěži na úkor jiných spotřebitelů nebo zákazníků (tedy nikoli spotřebitele). 

Jistou představu o jednáních, které tyto skupiny tvoří, si lze utvořit na základě tzv. černé 

listiny nekalých obchodních praktik, tj. výčtu klamavých a agresivních praktik v 

přílohách 1 a 2 zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o 

ochraně spotřebitele“).155 Pro módní průmysl může být relevantní jednání pod písm. a), 

f) nebo i), kdy podnikatel „prohlašuje, že se zavázal dodržovat určitá pravidla chování 

(kodex chování)”, „nepravdivě uvádí, že výrobek nebo služba budou nabízeny pouze po 

omezenou dobu nebo že budou nabízeny pouze po omezenou dobu za určitých 

podmínek, s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl 

přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí” či „uvádí jako přednost 

nabídky práva, která vyplývají spotřebiteli přímo ze zákona”. 
K ostatním jednáním zvláštního charakteru se řadí zejména nekalosoutěžní 

jednání na internetu spočívající např. v agresivním způsobu lákání zákazníků 

(spamming, linking, framing, bannery, black messenger), v cybersquattingu, tj. 
                                                 153 POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ a Milan PEKÁREK. Meritum Obchodní korporace a nekalá 

soutěž. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-873-4, s. 565. 154 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1, s. 667. 155 Zákon č. 634 ze dne 16. prosince 1992, o ochraně spotřebitele. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 1992. ISSN 1211-1244. Dostupný také v digitální formě z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40431&nr=634~2F1992&rpp=15#local-content.  
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spekulativní registraci doménového jména na úkor jiných, a v neposlední řadě také 

nelze opomenout guerilla marketing, agresivní metodu marketingové strategie, který 

platí za módní trend v této oblasti. Jen málokdo si je však vědom, že svojí podstatou je 

postaven mimo zákon judikaturou ČR. Za účelem zvýšení právního vědomí mu proto 

bude věnován prostor v praktické části, konkrétně jeho odvětví ambush marketingu.  
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2. Praktická část  
V praktické části aplikujeme poznatky uvedené v teoretické části na některé 

příklady z praxe marketingu módního průmyslu. Nejprve se zabýváme novodobým 

fenoménem blogerů, kdy se snažíme najít odpovědi na otázky týkající se odpovědnosti 

blogerů za obsah jejich příspěvků. Poté charakterizujeme praktiky ambush marketingu 

ve světle práva nekalé soutěže a v závěru znovu otevíráme otázku povahy nekomerční 

reklamy na příkladné situaci z neziskového sektoru módního průmyslu.  
2.1 Fashion bloger 

Módní bloger v současné době patří mezi neodmyslitelné účastníky módního 

průmyslu. Své postavení si vybudoval na pomezí módního kritika a oděvní společnosti, 

přičemž na rozdíl od prvního jmenovaného se jeho profese nezakládá striktně na 

objektivitě, což mu umožňuje vyjádřit svůj osobní názor a na rozdíl od druhého není 

původcem módního produktu, ale jeho činnost je soustředěna v nejziskovější části 

módního řetězce, tedy v marketingu. Spolu s přeměnou tohoto fenoménu od 

volnočasové aktivity po výdělečnou činnost a stoupajícím vlivem na spotřebitele je na 

místě se zamyslet nad právní úpravou, které činnost (nejen) módního blogera jako 
podnikatele v České republice podléhá.  

Spotřebitelé se na názorově a stylově blízké blogery obrací jako na nestranný 

zdroj informací a inspirace nejnovějšími trendy. Ne vždy se ale setkají jen s nezávislým 

doporučením. V internetovém rozhraní módních blogů jsou spotřebitelé mnohdy 
vystaveni placené virtuální reklamě doplněné o jiný obsah, reklamě ve formě split 

screen, pop up oken či bannerů. Méně očividná je placená spolupráce, která tvoří 

samotný obsah příspěvků, je tvořena na míru zadavatele a je zpracována formou 

typickou pro dané médium. Mezi nejčastější kategorie takových článků na fashion blogu 
patří co mám dnes na sobě, 10 věcí, které musíte mít či giveaway. Někteří módní blogeři 

se také rozhodnou pro formu videa. 
První zmíněná skupina patří do klasické inzerce na internetu, která je pro čtenáře 

obvykle snadno rozpoznatelná a jestliže nepůsobí útočně, nejedná se o některý z 

agresivních způsobů lákání zákazníka, který by bylo možné kvalifikovat jako 
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nekalosoutěžní jednání. Módní bloger s nimi tedy může pracovat dle svého uvážení, 

aniž by vedle vkusu a obecných požadavků na komunikaci musel brát ohledy na právní 

ustanovení. Jinak tomu je u dalšího zmíněného typu komerční spolupráce, kde již hrozí 

reálné nebezpečí, že průměrný spotřebitel nebude schopen rozpoznat, jestli u daného 

produktu jde o umístění záměrně placené, či náhodné. Argument blogerů, že 

nedoporučují nic, s čím by nebyli spokojeni, nemění nic na faktu, že veškeré materiály 

komerčního charakteru, které nejsou nezávislým textem, musí být řádně označeny. V 

opačném případě se jedná o skrytou reklamu, kterou explicitně postihuje zákon o 

ochraně spotřebitele v příloze 1 písm. i) jako klamavou obchodní praktiku, kdy 

podnikatel „propaguje ve sdělovacích prostředcích výrobky nebo služby způsobem, při 

němž si spotřebitel nemusí uvědomit, že se jedná o placenou reklamu výrobku nebo 

služby”. Takové jednání je za všech okolností nekalé, a tedy zakázané. Jestliže bylo 

takové jednání způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům 

v hospodářském styku, dojde k naplnění generální klauzule skrze některou 

nepojmenovanou skutkovou podstatu. 
Nejprve k právnímu postavení fashion blogem. Výše zmíněným podnikatelem 

není myšlen pouze zadavatel reklamy, ale také bloger, který v módním průmyslu 

vykonává samostatně výdělečnou činnost na vlastní účet a odpovědnost se záměrem 

činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, čímž naplňuje zákonné znaky podnikání 

dle § 420 odst. 1 OZ. Ziskem zde jsou především autorské honoráře, ale také jakákoliv 

jiná kompenzace, směnný obchod neboli barter nevyjímaje.  
Vyvstává tedy otázka, zda může být bloger odpovědný za reklamu, kterou šíří či 

na jejímž zpracování se podílel. Reklamu, která je nekalou obchodní praktikou ve 

smyslu zákona o ochraně spotřebitele dále upravuje zákon o regulaci reklamy, který 

vedle definic zadavatele, zpracovatele a šiřitele v § 1 také upravuje jejich odpovědnost v 

§ 6b. Byla-li reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby, 

odpovídají za její soulad se zákonem zpracovatel a zadavatel společně a nerozdílně, 

není-li stanoveno jinak. Šiřitel odpovídá za způsob šíření reklamy a je také povinen 

oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem 
reklamy. Etický kodex reklamy poté podpůrně ve svém bodu 2.3 upřesňuje, že reklama 

„zejména nesmí předstírat, že jde o jiné způsoby šíření informací (vědecké pojednání, 

reportáž apod.), než je reklama.”  
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Z výše uvedeného vyplývá, že bloger je plně odpovědný za reklamu, kterou šíří. 

Jestliže je zároveň jejím zpracovatelem, měl by postupovat dle pokynů zadavatele či s 

ním proces zpracování průběžně konzultovat, jinak by hrozilo, že se zadavatel zprostí 

odpovědnosti za obsah šířené reklamy, který je v rozporu se zákonem. Bloger v pozici 

zpracovatele se však odpovědnosti za obsah šířené reklamy poukazem na její zadání 

zadavatelem zprostit nikdy nemůže.
156  

K otázce odpovědnosti blogera vyplývající z práva nekalé soutěže je důležité 

určit, jestli je bloger soutěžitelem. K posouzení této problematiky se musíme obrátit na 

právní nauku a judikaturu, která pojem soutěžitele dle § 2972 OZ dále rozvádí. Jak je 

uvedeno výše, hospodářská soutěž je užším pojmem než hospodářský styk, ve kterém 

„není nutný střet dvou soutěžitelů, postačí pouze jednání (chování i opomenutí) jediného 

soutěžitele v této oblasti, které může mít dopad do sféry jiného soutěžitele (a)nebo 

zákazníka”
157. Vedle soutěžitelů v užším slova smyslu přímých, bezprostředních 

konkurentů, mezi nimiž na základě objektivní povahy jejich výrobků nebo služeb nebo 

na základě vlastní aktivity dojde na trhu ke střetu, tak existují i soutěžitelé v širším slova 

smyslu, kteří zahrnují všechny ostatní účastníky hospodářské soutěže, kteří napomáhají 

přímým konkurentům vydobýt silnější pozici na trhu.
158 Dále je nutné přihlédnout k 

tomu, že „pojem, jednání v hospodářské soutěži' je nutno vyložit v konkrétních 

případech nekalé soutěže podle konkrétních okolností. Současná úprava generální 

klauzule nepožaduje výslovně, aby šlo o jednání v hospodářském nebo obchodním 

styku”
159. Z těchto skutečností dle našeho názoru vyplývá, že bloger je v těchto 

situacích soutěžitelem v širším smyslu, nebo má přinejmenším svým jednáním vliv na 

hospodářskou soutěž, a tudíž by jako takový měl být odpovědný za své nekalosoutěžní 

jednání. V praxi to znamená, že bloger musí vždy viditelně označit, že propaguje, popř. 

zpracovává, placený produkt či obsah. 
Situace by se lišila nepatrně v případě, kdy by se módní bloger rozhodl pro 

zpracování příspěvku formou videa, které by poté zveřejnil prostřednictvím některé z 

                                                 156 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 6b odst. 3. Dostupný také v digitální formě z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=42721&nr=40~2F1995&rpp=15#local-content. 157 POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ a Milan PEKÁREK. Meritum Obchodní korporace a nekalá 

soutěž. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-873-4, s. 561. 158 Tamtéž, s. 496.
 

159 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. června 2014, sp. zn. 23 Cdo 1526/2011. 
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audiovizuálních mediálních služeb, jako je např. YouTube.
160 Zákon o regulaci reklamy 

výslovně stanoví, že za reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, „se nepovažuje 

umístění produktu v audiovizuálním díle nebo jiném zvukově obrazovém záznamu, 

splňuje-li podmínky stanovené jiným právním předpisem”. V našem případě je tímto 

předpisem zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, 

který podobně jako zákon o vysílání ukládá poskytovatelům audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání určité povinnosti při umístění produktu v §10, při jejichž splnění 

bychom mohli mluvit o legálním product placementu.  
Je třeba zdůraznit, že k vyřešení otázky výše zmíněné působnosti český právní 

řád ještě nedospěl, a i kdyby ano, bylo by na zákonodárci přehodnotit otázku 

odpovědnosti poskytovatele za sdílení video souborů provozovaných třetími osobami a 

na judikatuře určit, zda video youtubera lze klasifikovat jako zábavný pořad ve smyslu 

zákona o audiovizuálních mediálních službách. Platformy UGC jako YouTube se v 

současné době nacházejí v šedé zóně, kdy podoba regulace zůstává otázkou 

budoucnosti. I přes nejasné právní postavení tohoto komunikačního média je však 

nezbytné i na tento případ, který je ve své podstatě reklamou, aplikovat požadavky na 

skrytou reklamu uvedené výše. 
Další oblíbenou formou spolupráce je giveaway, kdy v rámci spolupráce je 

blogerovi poskytnut reklamní dárek pro čtenáře, který patří mezi tradiční nástroje 

podpory prodeje. Jestliže se spotřebitelé chtějí zapojit do soutěže, musí subjektu 

poskytnout své osobní údaje. Na giveaway právo nahlíží jako na spotřebitelskou soutěž, 

jíž je „soutěž, anketa nebo jiná akce o ceny pořádaná pro spotřebitele v přímé 

souvislosti s propagací, nabídkou nebo prodejem výrobku či služby prodávajícího, při 

níž se prodávající či jím pověřená osoba zavazuje vyplatit účastníkům určeným 

náhodným výběrem peněžité či nepeněžité ceny a při kterých je podmínkou účasti 

zakoupení určitého výrobku či služby a doložení tohoto nákupu prodávajícímu nebo 

uzavření smluvního vztahu s prodávajícím výrobku, nebo služby či účast spotřebitele na 

marketingové akci prodávajícího, a to i nepřímo prostřednictvím jiné osoby.” 
Spotřebitelská soutěž je obchodní praktikou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. o) zákona o 

                                                 160 O působnosti tohoto zákona na servery pro sdílení video souborů provozovaných třetími osobami 

(UGC platformy) se vedou rozsáhlé diskuze. Autorka se proto ztotožňuje s výkladovým stanoviskem 

Komise samoregulátora Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Dostupným z: http://www.samoregulace.cz/sites/default/files/prilohy/doporuceni_spir_servery_pro_sdileni_videa.pdf.  
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ochraně spotřebitele. V souvislosti s pořádáním soutěží o ceny se za nekalé obchodní 

praktiky rozumí zejména klamavé konání dle § 5, klamavé opomenutí dle § 5a a 

agresivní obchodní praktika dle § 5b. Obchodní praktiky, které se považují za nekalé za 

všech okolností, jsou uvedeny v příloze č. 1 (klamavé) a 2 (agresivní) tohoto zákona. Je 

proto nezbytné, aby spotřebitel obdržel pravdivé, úplné a určité informace o 

podmínkách soutěže a byl si vědom, že se jedná o placenou reklamu výrobku nebo 

služby. Vzhledem k tomu, že hodnota cen není nikterak omezena, což činí soutěž 

atraktivnější, je třeba dbát v tomto ohledu zvláštní opatrnosti. Další zákonné požadavky 

na podobu spotřebitelských soutěží zákon nestanoví. V případě, že nedojde ke splnění 

požadavků, pořadateli hrozí uplatnění odpovědnosti nejen dle spotřebitelského práva, 

ale také vyplývá z práva nekalé soutěže samostatným naplněním generální klauzule. 

Jednalo by se o nepojmenovanou skutkovou podstatu spočívající v porušení norem 

veřejného práva. 
Ochrana spotřebitele v tomto ohledu se liší napříč státy a právními systémy. Jako 

příklad lze uvést Spojené státy americké, kde je zákaz „nekalého nebo klamavého 

jednání nebo praktik v obchodě či ho ovlivňujících”
161 odvozován od práva amerického 

spotřebitele na přístup k informacím potřebných k informovanému (nákupnímu) 

rozhodnutí a práva soutěžitele na příležitost soutěžit na trhu bez klamání a nekalých 

praktik. Tato povinnost vyplývá z § 5 Federal Trade Commission Act, přičemž zákon 

dále uvádí, že „jednání nebo praktika je klamavá, pokud dojde k významnému zkreslení 

nebo opomenutí informací, které mohou za těchto okolností uvést spotřebitele v 

omyl”
162

. Převést zákon do praxe nejen u tradičních účastníků trhu, ale i celebrit či 

influencerů působících na sociálních médiích by měly pomoci obecné principy DotCom 

Disclosures.163 Příspěvky by měly být být označovány jako „#Ad”, „Ad:” nebo 

„Sponzored”, aby spotřebiteli bylo jasné, že se jedná o výsledek nějaké formy 

kompenzace nebo partnerství (ambasadorství).
164 V praxi se také uchytilo označení 

„Courtesy of (c/o)”. 

                                                 161 Federal Trade Commission Act. Section 5: Unfair or Deceptive Acts or Practices [online] In: Federal Reserve, © 2002 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z:  https://www.federalreserve.gov/boarddocs/supmanual/cch/ftca.pdf.  162 Tamtéž.
 

163 Federal Trade Commission Disclosures: How to Make Effective Disclosures in Digital Advertising [online]. In: FTC, © 2013 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/com-disclosures-how-make-effective-disclosures-digital.  



   

 

47 

  

Obrázek č. 1:  Nekalosoutěžní příspěvek 

Zdroj165 
 

Obrázek č.2: Příspěvek v souladu s právem nekalé soutěže 

Zdroj166 
 

                                                                                                                                               164 The Dirty Advertising Practices of the Industry's Biggest Brands, Bloggers [online]. In: The Fashion Law, © 2016 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.thefashionlaw.com/home/aimee-song-lands-500k-beauty-deal-is-likely-violating-the-ftc-act-already.  165 Natalie Off Duty [My adventure monkeys …] [online] In: Instagram. © 2016 [cit. 2017-05-17]. 
Dostupné z: http://www.instagram.com/natalieoffduty/.  166 Natalie Off Duty [Bohemian pops of pink …] [online] In: Instagram, © 2015 [cit. 2017-05-17]. 
Dostupné z: http://www.instagram.com/natalieoffduty/. 
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První z uvedených příspěvků (Obrázek č. 1) je ukázkou situace, kdy módní 

blogerka svůj příspěvek patřičně neoznačila, a tím spotřebitelům neodhalila probíhající 

spolupráci s obuvnickou značkou zmíněnou v popisu příspěvku, která sice může být 

zainteresovaným osobám zřejmá, již je ovšem méně seznatelná nepravidelným 

čtenářům. Blogerka byla FTC na své nekalosoutěžní jednání dříve upozorněna. Pro 

srovnání uvádíme další příspěvek (Obrázek č. 2) od stejné blogerky, který je řádně 

označen „#ad”. 
Otázkou je, zda samo o sobě není dostatečně zřejmé, že módní blogeři s miliony 

sledujícími na Instagramu jsou placeni za propagaci výrobků a služeb. Ve Spojených 

státech je zastáván názor, že spotřebitelé stále předpokládají, že příspěvky či komentáře 

na sociálních médiích jsou autentické a jejich původci nejsou motivování jakýmikoli 

výhodami. Dle zákona je jednání či praxe klamavá, pokud je způsobilá uvést v omyl 

„významnou menšinu” spotřebitelů. Ač někteří čtenáři si těchto procesů vědomi jsou, 

pro mnohé je taková transparentnost důležitá.167  
Vedle odlišného pojetí spotřebitele v EU, které bylo zmíněno v teoretické části, 

je dalším důvodem, proč tato úprava ještě není běžnou praxí ve většině evropských 

států, také odlišné vymezení rozsahu ochrany základních lidských práv. Článek 10 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod sice garantuje svobodu 

projevu podobně jako First Amendement, Evropský soud pro lidská práva ovšem začal 

právo na přístup k informacím odvozovat od práva obdržet informace poměrně nedávno 

a jen ve vztahu k jeho určitým aspektům jako např. právo na přístup k veřejným 

dokumentům.
168

Dále by byl vhodný aktivnější přístup ze strany České obchodní 

inspekce, která by důsledně dohlížela nad dodržováním práv spotřebitelů.  
 

                                                 167 The Dirty Advertising Practices of the Industry's Biggest Brands, Bloggers [online]. In: The Fashion Law, © 2016 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.thefashionlaw.com/home/aimee-song-lands-500k-beauty-deal-is-likely-violating-the-ftc-act-already. 168 VOORHOOF, Dirk. Freedom of Expression, Media and Journalism under the European Human Rights 
Systém: Characteristics, Developments and Challanges. In: Free Speech and Censorship Around the Globe, Central European University Press, Budapest – New York, 2015, 59-104, ISBN 978-963-386-056-4. 



   

 

49 

  

2.2 Ambush marketing  
Zajímavým fenoménem patřícím stejně jako marketingové praktiky blogerů 

mezi moderní formy marketingu je guerilla marketing a tzv. ambush marketing. Co se 
druhého jmenovaného týče, jedná se o metodu blízkou guerilla marketingu, která je 

specifická v „parazitování na aktivitách konkurence, které jsou většinou spojeny s 

nějakou s nějakou významnou akcí, nejčastěji sportovní událostí, na níž se zaměřuje 

pozornost médií”
169. Dále posoudíme různé podoby nelegálnosti ambush marketingu.  

Právní i marketingová teorie se shoduje na tom, že ambush marketing je nekalou 

obchodní praktikou a jako takový je zakázán. Ambush marketing byl hojně využíván na 

olympijských hrách a díky nim se dostal do širšího povědomí.
170 Pokud bychom jej 

chtěli právně kvalifikovat, jednalo by se o nekalosoutěžní jednání, a to nejspíše o 

nepojmenovanou skutkovou podstatu nebo parazitování na pověsti. Pokud bychom 

chtěli praktiky ambush marketingu subsumovat právě pod § 2982 OZ, záleželo by 

nejspíše hlavně na charakteru sportovní nebo jiné události, pokud by se ambush 

marketing odehrával právě na ní. Jádro problému by pak záleželo v tom, zda jde 

sportovní událost podřadit pod jeden z pojmů závod, výrobek nebo služba z § 2982. My 

se na základě znění zákona a na základě široké možnosti analogie v soukromém právu 

domníváme, že ano, a ambush marketingové praktiky pořádané v kontextu sportovních 

událostí tak lze považovat za naplnění skutkové podstaty parazitování na pověsti. Je 

nutné podoktnout, že guerilla a ambush marketing byly již předmětem zkoumání 

Nejvyššího soudu ČR, který je definoval shodně s námi uvedenou marketingovou teorií 

v rozhodnutí NS sp. zn. 23 Cdo 2097/2011. 
Pozastavíme-li se u módního průmyslu, nabízí se nám zajímavý příklad, na 

kterém můžeme ilustrovat obdobné jednání, které však probíhá nikoli v souvislosti s 

aktivitou jiného spotřebitele a nemůže tak být posouzeno jako parazitování na pověsti. 

Jedná se aktivity americké společnosti působící na poli módy Abercrombie a Fitch, 

která s vysokou pravděpodobností vyslala na volební proslov Baracka Obamy tři 

                                                 169 POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ a Milan PEKÁREK. Meritum Obchodní korporace a nekalá 

soutěž. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-873-4, s. 524. 170 
SLAVÍKOVÁ, Denisa. Parazitování na olympijských symbolikách [online]  In: Epravo.cz, © 2016 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/parazitovani-na-olympijskych-symbolikach-101396.html.  
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modely, kteří se efektivně postavili přímo za politika a byli tak zachyceni médii, která 

přednášela nebo dokumentovala politický proslov (viz Obrázek č. 3).
171  

 
Obrázek č. 3: Modelové v pozadí projevu 

Zdroj172 
Pokud bychom jednání posoudili podle českého, nejspíše i evropského práva 

nekalé soutěže, nemohli bychom jej, jak uvádíme výše, posoudit jako parazitování na 

pověsti, neboť zde není žádný jiný soutěžitel, na jehož pověsti by bylo parazitováno. 

Přitom se však domníváme, že jednání naplňuje znaky generální klauzule nekalé 

soutěže, neboť značka se tímto jednáním snaží získat výhodu na trhu, čímž jedná v 

hospodářském styku. Rovněž takové jednání odporuje dobrým mravům soutěže, neboť 

obdobné reklamní praktiky, které dosáhnou takového účinku prakticky bez vynaložení 

velkých prostředků hlavně proto, že parazitují na takové události, jsou nespravedlivé 

vůči ostatním soutěžitelům. Jedná se tedy dle našeho názoru nekalosoutěžní jednání.  
Zajímavou otázkou je i to, zda se jedná o ambush marketing nebo guerilla 

marketing. My se domníváme, že jak Baracka Obamu, tak demokratickou stranu v USA 

lze svým způsobem považovat za značku
173

, čemuž napovídá i teorie politického 

marketingu. Přesto je nutné zopakovat z právního hlediska, že jej nelze považovat za 

                                                 171 Abercrombie s´incruste au diskurs d´Obama! [online]  In: Ambush-Marketing, © 2010 [cit. 2017-05-
02]. Dostupné z: http://www.ambush-marketing.com/2010/05/abercrombie-ambush-marketing-sur-obama/ 
172 Tamtéž.  173 Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Brand – politická značka. 

Dostupné z: http://politickymarketing.com/glossary/politicka-znacka-brand.  
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soutěžitele. Ponecháváme proto tento příklad jako druhý případ ambush marketingu a 

uzavíráme, že ambush marketing bude zpravidla v různých případech naplňovat buďto 

znaky skutkové podstaty parazitování na pověsti, nebo naplní generální klauzuli nekalé 

soutěže a zůstane nepojmenovaným nekalosoutěžním jednáním.  
2.3 Nekomerční reklama 

Reklama je v českém právním řádu neodmyslitelně spjata se svým komerčním 

účelem. „Vyvolávat na trhu”
174 postupem času ovšem začaly i jiné subjekty, jejichž 

motivací již nebylo generování zisku ale veřejně prospěšná činnost sledující obecné 

blaho. Vyvstává tedy klíčová otázka, jaká regulace se uplatní na reklamu, která pozbyla 

svého primárního legálního znaku „mající za cíl podporu podnikatelské činnosti“175, tj. 
reklamu nekomerční?

176 
V praxi si lze představit příklad, kdy (1) nezisková organizace v rámci 

probíhajícího týdne udržitelné módy spustila reklamní kampaň, která veřejně vyzývala 

spotřebitele, aby nenakupovali u určité oděvní značky, protože využívá dětské práce (2) 

a raději se zúčastnili jimi organizované události, na které naleznou široký výběr 

etických značek, a tím podpoří lokální návrháře. Otázkou, kterou se v následujícím 

textu zabýváme, je, zda by v určitých případech nekomerční reklama nemohla být také 

reklamou nekalosoutěžní. 
První z jednání označené (1) spadá do kategorie nekomerční reklamy, kterou 

právní nauka nazývá ryze nekomerční reklama a je definována jako „přesvědčovací 

proces, jímž má být ovlivněno lidské chování, které se netýká obstarání užitných 

(zejména hmotných) hodnot, při němž se však používají stejné metody (stejné techniky) 

působení, které se uplatňují při reklamním doporučování zboží a služeb“
177

. Jejím cílem 

je upozornit na důležité problémy ve společnosti a vést veřejnou diskuzi týkající se 

                                                 174 WINTER, Filip. Paragrafy v praxi: Je nekomerční reklama svázána zákony? In: Strategie E15 [online]. 2015 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://strategie.e15.cz/zurnal/paragrafy-v-praxi-je-nekomercni-reklama-svazana-zakony-1221548.  175 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 1 odst. 2. Dostupný také v digitální formě z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=42721&nr=40~2F1995&rpp=15#local-content. 176 V marketingu je tento institut známý pod pojmem sociální reklama (z angl. social advertising). Hajn 
nepoužívá výraz sociální reklama pro jeho nedostatečnou výstižnost. Termín sociální je dle autora v 
českém prostředí spojován s jiným významem. Srov. HAJN, P. 1998. Společensky závažné náměty v 

reklamě a právo. Bulletin advokacie, 1998, č. 10, s. 6-14. 177 HAJN, P. 2002. Nekomerční reklama a právo. Právní rozhledy, 2002, roč. 10, č. 6, s. 258-263. 
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zdraví, bezpečnosti, ekologie, náboženství, ochrany životního prosředí nebo zvířat atd. 

Zadavateli proto bývají neziskové organizace nebo veřejnoprávní instituce.
178  

Na ryze nekomerční reklamu se nevztahuje úprava dle zákona o regulaci 

reklamy ani zákona o provozování televizního a rozhlasového vysílání, jak byla 

představena výše. Neziskové organizace či veřejnoprávní instituce ovšem i přesto musí 

dbát souladu s obecnými ustanoveními OZ, která se na jakoukoliv formu lidské 

komunikace vztahují, a etickými normami upravenými v Etickém kodexu Rady pro 

reklamu, který se „přiměřeně použije i na inzerci prováděnou nekomerčními subjekty.179 
Za další je třeba se pozastavit nad tím, zda ryze nekomerční reklama může podléhá 

úpravě nekalé soutěže.   
I v nekomerčním sektoru probíhá hospodářská soutěž, ve které také nekomerční 

reklamy mohou mít hospodářské důsledky. Nicméně právní nauka je toho názoru, že 

„ryze nekomerční reklama zpravidla nepodléhá ustanovením obchodního zákoníku o 

nekalé soutěži.”
180 K naplnění generální klauzule samotným obsahem této reklamy 

nemůže dojít, protože není možné zjistit její soutěžní charakter, a to ani v jeho širším 

smyslu. V této situaci tak bude nezbytné, aby v případném sporu soudce nalezl 

rovnováhu mezi svobodou slova a podnikání a posoudil, zda v tomto konkrétním 

případě došlo k zásahu do jeho podstaty. 
Odlišit v praxi případy, kdy se subjekty zasazují o nekomerční hodnoty a kdy 

pod jejich záminkou usilují o zisk, půjde jen velmi obtížně. Velkou měrou proto záleží 

na výkladu, který přisoudíme druhé části příkladu (2). Vzhledem k obecnosti 

zkoumaného případu existuje několik možností, jak lze na dané jednání pohlížet. 
Zaprvé je možné se na předmětné jednání neziskové organizace dívat jako na 

výzvu k podpoře svého projektu bez jakékoli návaznosti na kampaň proti neetickým 

praktikám oděvní společnosti. Takové jednání se nazývá reklamou pro zdroje pro 
neziskové projekty a spočívá v tzv. „soutěži o dárcovu peněženku”

181, ve které se 

utkává řada neziskových organizací, kteří jsou si tak přímými konkurenty a soutěžiteli v 

                                                 178 POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ a Milan PEKÁREK. Meritum Obchodní korporace a nekalá 

soutěž. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-873-4.s. 530 
179 RADA PRO REKLAMU. Kodex reklamy [online]. 2016 [cit. 2016-11-29]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/download/rpr/kodex.doc.  180 HAJN, P. 2002. Nekomerční reklama a právo. Právní rozhledy, 2002, roč. 10, č. 6, s. 258. 181 Tamtéž, s. 263.
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užším smyslu. „Posouzení, zda se jedná o reklamu řádnou či nekalou, se bude řídit v 

zásadě stejnými pravidly jako u komerčních reklam, jimiž jsou získáváni klienti pro 
obstarání zboží a služeb.” Získávání prostředků pro veřejně prospěšné činnosti není 

důvodem pro použití zakázaných metod reklamy. 
Další možností je vyhodnotit danou situaci jako reklamu doporučující druhy 

výrobků a služeb s poukazem na nekomerční témata. Bojkot oděvní firmy je výzvou 

ke společensky odpovědnému chování, která je spojena s doporučením, že takového 

jednání lze dosáhnout právě skrze nákup udržitelných výrobků na propagované události. 

Taková výzva je možná a musí být tolerována, i když může být neobjektivní či 

nepřesná. Avšak jestliže reklama slouží i jiným než nekomerčním účelům, musí být v 

souladu s pravidly pro komerční reklamu, tzn. i s právem nekalé soutěže.
182   

Jako poslední se nabízí reklama spojená s nekomerčním poselstvím, u které je 

veřejný zájem prosazován spolu s osobním. Zkoumání nekalosoutěžního prvku je 

relevantní právě v případech, kdy komerční obsah bude převažovat nad nekomerčním. 

Pro posouzení této otázky je klíčový výrok Ústavního soudu Spolkové republiky 

Německo v řízení proti oděvní společnosti Benetton, která ve svých reklamách 

poukazovala na závažné společenské problémy doplněné nenápadným logem. Takovou 

reklamu dle soudu nelze zakázat, protože její obsah je kryt právem na svobodné šíření 

reklamy a v opačném případě by mohlo dojít k zásahu do svobody tisku. Z 

nekalosoutěžního hlediska reklama společnosti Benetton neodporovala dobrým 

mravům, protože neútočila na konkrétního soutěžitele a ani na nich neparazitovala.
183 

Tím se liší od neziskové organizace v hypotetickém příkladu, která působila proti 

konkrétní oděvní značce. Jestliže by se ukázalo, že nezisková organizace poukazovala 

na neútěšnou situaci ve výrobním řetězci dané značky za účelem, aby si získala 

pozornost spotřebitelů, a tím zvýšila návštěvnost své události, popř. zisk, jednalo by se 

o nekalosoutěžní nekomerční reklamu subsumovanou pouze pod generální klauzuli, 

nikoliv pod skutkovou podstatu klamavé reklamy pro absenci komerčního prvku.
184 

                                                 182 Tamtéž, s. 258-263. 183 Tamtéž, s. 258-263. 184 POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ a Milan PEKÁREK. Meritum Obchodní korporace a nekalá 

soutěž. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-873-4, s. 532. 
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Závěr 
V naší práci jsme dodrželi strukturu, metody a postup stanovený v úvodu. V 

rámci teoretické části jsme nejprve přesně zasadili nekalou soutěž do systému práva a 

uvedli z toho vyvstávající specifika. Došli jsme k tomu, že nekalá soutěž je 

soukromoprávní odnoží bohatého systému práva na ochranu hospodářské soutěže. Jako 
taková má deliktní povahu a její uplatňování závisí na aktivitě samotných účastníků na 

trhu, neboť zde státní orgány nevystupují ex offo. Nekalou soutěž jsme ilustrovali na 

pozadí jejího účelu, tedy na potřebě ochrany hospodářské soutěže i spotřebitele.  
V dalších podkapitolách teoretické části naší práce jsme popsali marketing 

módního průmyslu s jeho specifiky, což jsme učinili hlavně deskripcí marketingového 

prostředí a komunikačního mixu. Problematice jsme se věnovali dostatečně a uvedli 

jsme velké množství příkladů z praxe, čímž se nám povedlo demonstrovat marketing 

módního průmyslu jako skutečně komplexní odvětví. Co se zajímavých poznatků týče, 

nejprve jsme se pozastavili nad nejednotnou terminologií v systémech práva a 

marketingu. Sjednotili jsme hlavně pojmy soutěžitel a podnik a upozornili jsme i na 

stejnost pojmů konkurence a hospodářská soutěž.  Dále v průběhu jsme poprvé 

upozornili na problematiku nekomerční reklamy v módním průmyslu, které se 

věnujeme více v praktické části. Posléze jsme uvedli i právní definici reklamy a 

vypořádali se s úskalími, které obnáší nástroj PR. Zaprvé panuje nejasnost, zda právní 

vymezení tento termín subsumuje a zadruhé je nutné mít na paměti, že pokud PR není 

regulovaný pod obecným systémem reklamy, hrozí jeho posouzení jako skryté reklamy. 

Toto v praxi ilustrujeme na fenoménu blogerů v praktické části.  
Dále došlo ke konečnému prolnutí marketingové a právní problematiky v 

teoretické části naší práce. Na Knappově teorii o horizontálním právním odvětví jsme 

ilustrovali reálnou existenci práva módního průmyslu. Upozornili jsme na jeho 

jednotlivé obsahy v různých odvětvích práva. Přiblížili jsme rovněž neziskovou 

organizaci věnující se problematice, Ústav práva módního průmyslu. Konečně jsme 

spojili i marketingové aktivity s právem nekalé soutěže, čímž jsme zajistili dostatečný 

teoretický úvod pro další kapitoly.  
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Posléze jsme naplno věnovali výhradně nekalé soutěži. U té jsme popsali 

českou, evropskou a mezinárodní právní úpravu. Upozornili jsme na některé rozdíly 

mezi českou a evropskou právní úpravou, kdy evropská úprava je podstatně 

útržkovitější a více se soustředí na rozlišování mezi povahou dotčených subjektů a 

explicitně klade větší důraz na spotřebitele. Dále jsme se zabývali vztahem mezi 

generální klauzulí nekalé soutěže a upozornili na skutečnost, že její naplnění je 

dostatečné pro to, aby subjekt jednal nekalosoutěžně. Typizované skutkové podstaty 

mají pouze doprovodnou povahu.  
Typizovaným skutkovým podstatám jsme se věnovali následovně, kdy jsme 

vždy po teoretickém popisu skutkové podstaty uvedli konkrétní případy z praxe 

především evropských soudů. Demonstrovali jsme, že na poli módního průmyslu k 

nekalosoutěžnímu jednání běžně dochází. Rovněž se dá konstatovat, že uvedené 

nekalosoutěžní praktiky nejsou ničím, co by v oblasti módního průmyslu bylo 

neobvyklé a uvedené případy jsou poměrně typickými příklady toho, s čím se lze v 

praxi hojně setkat, nebo co si lze přinejmenším bez vyšší míry kreativity lze alespoň 

představit. Uzavřít se tak dá tato problematika slovy, že nekalosoutěžní jednání v 

módním průmyslu běžně existují a existovat nadále budou.  
Dále jsme přistoupili k praktické části. Zde jsme nejprve zevrubně analyzovali 

fenomén módních blogerů. Konstatovali jsme, že blogeři jsou způsobilí, aby byli 

odpovědni za nekalosoutěžní jednání, neboť dle našeho názoru svým jednáním ovlivňují 

hospodářskou soutěž. To jsme konkretizovali na nejběžnější činnosti blogerů - tvorbě 

článků. Posléze jsme specifikovali některé další praktiky blogerů, tzv. giveaways a 

jejich činnost na YouTube. Upozorňujeme zde na podmínky, které bloger musí splnit, 

aby nejednal nekalosoutěžně. U giveaways je nezbytné splňovat podmínky kladené na 

spotřebitelskou soutěž zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb, dominantní je 

zde informační povinnost směrem ke spotřebiteli. Co se činnosti blogera na YouTube 

týče, upozorňujeme na závislost pozice blogera hlavně na právním postavení platformy 

YouTube jakožto poskytovatele audiovizuálních služeb, což je problematická a dodnes 

nejasná otázka. Uvádíme však, že dle našeho názoru je i na YouTube bloger způsobilý 

jednat nekalosoutěžně, a to hlavně tehdy, když se dopouští skryté reklamy stejně jako 

při tvorbě článků. Problematiku blogerů dále částečně srovnáváme se situací v USA. 

Jako hlavní rozdíl zde shledáváme aktivitu a rozsáhlou činnost provozovanou 
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americkou obdobou ČOI Federal Trade Commission. Všímáme si zde i odlišného 

vnímání šíře subjektů způsobilých být za nekalosoutěžní jednání odpovědný, kdy FTC 

velmi obratně zasahuje nejrůznější formy spolupráce mezi značkami a blogery.  
Zběžněji jsme se posléze věnovali ambush marketingu. Uvedli jsme nejprve jeho 

standardní podobu se závěrem, že dle našeho názoru bude naplňovat znaky skutkové 

podstaty parazitování na pověsti. Na příkladu z praxe jsme posléze uvedli jeho méně 

standardní podobu, kdy k praktice dochází na volebním proslovu a není tak 

parazitováno na pověsti jiného soutěžitele. Zde jsme došli k názoru, že je naplněna 

nepojmenovaná skutková podstata nekalé soutěže a dospěli jsme k závěru, že ambush 
marketing bude právně posuzován v různých svých podobách podle různých ustanovení 

práva nekalé soutěže. Vedlejším (spíše marketingovým) zjištěním bylo, že uvedené 

parazitování na proslovu politika je rovněž ambush marketingem, neboť i politika lze 

dle marketingové teorie považovat za značku. 
Jako poslední jsme se v praktické části věnovali nekomerční reklamě. Uvedli 

jsme hypotetický příklad a ten jsme srovnali s příkladem z praxe, konkrétně s 

nekomerční reklamou značky United Colors of Benetton. Došli jsme k závěru, že 

klíčové pro posouzení, zda lze aplikovat nekalosoutěžní úpravu na nekomerční reklamu 

je, zda za nekomerční reklamou existuje i snaha o podpoření odbytu své značky nebo o 

jiný zisk. Pakliže tomu tak je, shledáváme za možné uplatnit na nekomerční reklamu, 

konkrétněji by byla naplněna generální klauzule nekalé soutěže a jednalo by se o 

nepojmenovanou skutkovou podstatu. V opačném případě (u absence komerčního 

prvku) považujeme aplikaci nekalosoutěžní úpravy za nemožnou. 
Výsledně jsme tedy přešli od širšího úvodu v podobě ilustrace právní regulace na 

poli módního průmyslu k užší specifikaci nekalosoutěžního jednání v činnosti spojené 

s marketingem módních značek. Poté jsme se věnovali dvěma novodobým 

marketingovým fenoménům a jednomu tradičnímu problému, přičemž jsme aplikovali 

poznatky z teoretické části. Jak v teoretické, tak hlavně v praktické části jsme se dobrali 

k některým výše uvedeným vlastním zjištěním, ke kterým jsme uvedli individuální 

návrhy řešení. Výsledně jsme tedy naplnili cíl práce vytyčený v úvodu.  
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Summary 
In the presented work, the structure was followed, methods and procedure were 

set out as anticipated in the introduction. Within the theoretical part, we first embedded 
unfair competition into the system of law and outlined its specificities identifying that in 
its essence unfair competition is a private-law offshoot within a rich system of 
competition law.  

By the description of the marketing environment and the communication mix in 
the other subchapters of the theoretical part, we succeeded in demonstrating the 
complexity of the fashion industry with its marketing strategies. Most importantly we 
introduced the legal definition of advertising and dealt with the pitfalls of public 
relations. First, it is unclear whether the legal definition of this term subsumes it, and 
secondly, it must be borne in mind that if PR is not regulated under the general 
advertising system, it might be regarded as hidden advertising. 

Furthermore,  marketing and legal issues in the theoretical part of our work were 
finally merged in the illustration of the existence of fashion law, not only abroad but 
also in the Czech Republic, where a non-profit organisation Czech Fashion Law 
Association deals with the issue in the aim to raise public awareness.  

The theoretical part was concluded by the legal description of  Czech, European 
and international regulations of the unfair competition. We have highlighted some 
differences between the Czech and European legislation, where the European regulation 
is much sharper and more focused on the distinction between the nature of the subjects 
concerned and explicitly places more emphasis on consumers. We have also dealt with 
the relationship between the general clause of unfair competition and pointed out that its 
sole fulfilment is sufficient. Specific cases were mentioned to demonstrate the fact that 
the field of the fashion industry is commonplace for unfair competition of different 
shapes and forms. 

As the first phenomenon in the practical  part, the liability of fashhion bloggers 
for their posts was analysed.  We have found that bloggers are fit to be responsible for 
hidden advertising because, in our opinion, their actions affect competition and 
therefore they can be viewed as competitors in a broader sense. The obligation to inform 
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consumers is dominant especially in the United States, where Federal Trade 
Commission oversees the execution of rules concerning the protection against deceptive 
activities.  

Lately, we analysed ambush marketing. Its standard form was outlined leading 
us to the conclusion that, in our opinion, it would fulfil the features of parasitising on 
reputation. However, taking in consideration its less common forms, we have come to 
the conclusion that ambush marketing will be legally assessed in its various forms under 
various provisions of unfair competition law. The secondary (rather marketing) finding 
was that the parasitic approach to spoken politics is also ambush marketing, as politics 
can also be considered as a mark according to marketing theory. 

Last but not least, we discovered various forms of non-commercial advertising. 
Within a hypothetical example, we concluded that the key to assessing whether unfair 
competition can be applied to non-commercial advertising is whether there is an attempt 
to promote the sale of your brand or other profit for non-commercial advertising. If that 
is the case, we find the application of unfair competition clauses possible even in non-
commercial sector. 

As a result, we have moved from a wider introduction in the form of an 
illustration of the legal regulation of the fashion industry to a narrower specification of 
unfair competition in marketing related to fashion brands. Then we dealt with two 
modern marketing phenomena and one traditional problem, applying the knowledge 
from the theoretical part. Both in the theoretical and the practical part we managed to 
get some of the above mentioned own findings, to which we presented individual 
solutions. Finally, we have achieved the goal of the work outlined in the introduction. 
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