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1 Úvod 

Reklama je fenoménem dnešní doby, který na nás míří ze všech stran a ovlivňuje  

tak podstatným způsobem naše životy. V průběhu posledních let je reklama velmi 

diskutovaným tématem, a to nejen z hlediska její rozšířenosti, ale zejména z hlediska 

žádoucí potažmo nežádoucí formy. Obchodníci se již v dávných dobách snažili zaujmout 

zákazníky formou lákavých, ale přesto lživých plakátů. Tyto podvodné praktiky prošly 

celou historií společnosti až do dnešní doby. I přesto, že je klamavá a srovnávací reklama 

v současné době zakázána a ošetřena mnoha právními předpisy, není ničím výjimečným, 

že se s jejími neetickými podobami setkáváme stále dokola. 

Cílem mé bakalářské práce je popsat a analyzovat stávající problematiku klamavé  

a srovnávací reklamy v rámci hospodářské soutěže, zhodnotit právní prostředky ochrany 

proti reklamě, která je nekalou soutěží a na základě metody dotazování zjistit, zda-li je 

veřejnost schopna identifikovat klamavou a srovnávací reklamu.  

Práce poskytuje čtenáři ucelený přehled regulačních mechanizmů v oblasti reklamy  

a seznámení se s právní úpravou nekalé soutěže. Informace jsou čerpány ze stávajících 

právních předpisů a z odborných publikací, jež se této problematice věnují. Navazující 

praktická část vychází z výsledků průzkumu veřejného mínění a odpovídá na otázku,  

jak reklama ovlivňuje spotřebitele. Předpokládám, že postoj respondentů k reklamě bude 

spíše negativní. Ovlivňovat je pravděpodobně bude nejvíce reklama televizní a letáková. 

Myslím si, že identifikovat klamavou a srovnávací reklamu bude schopna pouze jedna 

třetina dotázaných respondentů. 

Tato bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole se zaobírám 

reklamou obecně, je zde vymezen její historický vývoj, veškeré pojmy, které s reklamou 

souvisí a v závěru zmiňuji i její regulaci veřejnoprávními, soukromoprávními  

a samoregulačními prostředky. V následující kapitole popisuji nekalou soutěž. Věnuji se 

zde historickému vývoji práva nekalé soutěže v českých zemích, vymezení pojmů 

hospodářská soutěž a nekalá soutěž, a to se zaměřením zejména na její skutkové  

a nepojmenované podstaty. Závěrečná část této kapitoly pojednává o právních prostředcích 

ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání. Obsahem poslední, a to stěžejní kapitoly mé 

práce, jsou pak konkrétní skutkové podstaty nekalé soutěže související s reklamou, jimiž 

jsou klamavá a srovnávací reklama, které jsou v úvodu podrobně rozebrány. V praktické 

části analyzuji výsledky dotazníků, který se týká jak reklamy obecně tak i konkrétních 

případů reklamy klamavé a srovnávací. 
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2 Reklama a její regulace 

Reklama je formou obchodní komunikace, prostřednictvím které působíme  

na spotřebitele za účelem vzbuzení jejich pozornosti a vyvolání zájmu o koupi určitého 

produktu či služby. 

2.1 Historie právní regulace reklamy 

Reklama provází lidstvo od samého počátku trhu. Vznikla v momentě, kdy měli lidé  

co nabídnout, co vyzdvihnout a doporučit, kdy měli možnost přesvědčit druhou stranu  

o kvalitách a výhodách svých výrobků a služeb.1 Je tedy naprosto zřejmé, že reklama byla,  

je a bude nedílnou součástí trhu. 

Reklama se ve svých prvopočátcích šířila pouze ústně, avšak po vynálezu knihtisku 

v 15. století se jí otevřely brány nevídaných možností. Tištěná reklama obsahovala 

mnohem více údajů nežli jen cenu a základní informace o produktu. Nicméně vznik 

moderní reklamy je spojen až s příchodem průmyslové revoluce, kdy technika  

a hospodářství nabývá nových rozměrů a reklama se začíná vyvíjet v podobě, jak ji známe 

dnes. V roce 1841 vzniká historicky první reklamní agentura, která byla založena na území 

Spojených států. Následně rozvoj reklamy ovlivnil vznik plakátů. Avšak nejdůležitějším 

milníkem ve vývoji reklamy byl vznik rozhlasu ve 20. letech minulého století a vznik 

televize, který se datuje do 50. let 20. století, kdy reklama začala hrát důležitou roli  

ve společnosti. Nyní si jen stěží dokážeme představit ať už rozhlasové či televizní vysílání 

bez reklamy. Posledním velkým trendem v reklamě byl rozvoj internetu v 90. letech  

20. století.2 

Vraťme se ale na samý počátek právní regulace reklamy. I přesto, že zde reklama 

působí celá staletí, na svou první regulaci si musela počkat poměrně dlouho.  

Ještě na přelomu 19. a 20. století byla reklama českou veřejností odmítána, nicméně právě 

v této době začíná nabývat na významu, což mělo za následek její historicky první právní 

regulaci. Ta byla obsažena v živnostenském řádu z roku 1860. Tento významný právní 

předpis prolomil ledy v oblasti výroby a propagace zboží a služeb a umožnil vzniknout  

moderní reklamě v českých zemích. Ve své tehdejší podobě se živnostenský řád zabýval 

označením podniku a stanovením podmínek pro zřizování a provoz reklamních kanceláří, 

                                                 
1 NOVAKOVÁ, E.; JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
2 NOVAKOVÁ, E.; JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
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dosud však neupravoval závadnost reklamy z hlediska mravnostního. V tomto ohledu 

alespoň okrajově doplnil živnostenský řád tiskový zákon z roku 1862, který stanovil,  

za jakých podmínek se mohou vyvěšovat reklamní plakáty a tiskopisy. Mezi další právní 

předpisy této doby, které upravovaly oblast reklamy, bychom mohli zařadit zákon z roku 

1895, který reguloval pořádání výprodejů; především postihoval veškeré praktiky simulace 

výprodejů v případech běžného prodeje a zákon o obchodu s potravinami z roku 1896,  

který postihoval jakékoliv falešné označení potravin. Tyto předpisy vznikly jako reakce 

společnosti na vznikající problematiku nekalé soutěže, ale přesně toto lživé a nepřesné 

propagování vlastností výrobků a služeb nedefinovaly.3 

Zatímco Velká Británie měla úpravu nekalé soutěže už v 60. letech 19. století, 

v Rakousku se teprve podobný zákon připravoval. V roce 1907 byl dokonce projednán, 

avšak účinnosti nenabyl. Na počátku 20. století, v období 1. republiky, je zřejmý masivní 

rozmach sdělovacích prostředků a s tím související rostoucí objem reklamy, která nebyla 

vždy žádoucí. Proto bylo nezbytně nutné řešit problematiku nekalosoutěžního jednání 

právní úpravou. Skutečný zlom nastal v roce 1927, kdy byl 15. července přijat zákon  

č. 111/1927 Sb. z. a n., o ochraně proti nekalé soutěži (dále jen ZPNS), který nadčasově 

definoval a upravil soutěžní vztahy a jako první právní předpis obsahoval termín „nekalá 

reklama“. Tento zákon rozdělil právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži  

na soukromoprávní a veřejnoprávní, což je zachováno dodnes.4 

V následujících letech, konkrétně v roce 1935, byl přijat zákon č. 75/1935 Sb.,  

o zákazu přídavků při prodeji zboží nebo provádění výkonů, který reagoval na rozšiřující 

se marketingovou praxi spojením vlastních produktů s produktem navíc. Kromě tohoto 

zákazu zákon stanovil výjimky, kdy se o přídavek nejednalo; bylo to např. v případě 

cenově bezvýznamných maličkostí či reklamních předmětů. Poté následovalo období 

válečných konfliktů a i když se to zdá být neuvěřitelné, i za války v roce 1942 bylo přijato 

nařízení regulující reklamu, které mělo pečovat o nenarušenou krajinu. Týkalo se 

především zákazu hyzdit města reklamními letáky a plakáty. Toto nařízení bylo jedním 

z posledních právních předpisů upravující oblast reklamy do roku 1989. V období 

totalitních režimů se regulace reklamy na čas zastavila. Neexistoval trh, neexistoval 

soutěžní vztah konkurentů a neexistovala ani reklama. Přesto vše pochází z této doby malý 

                                                 
3 NOVAKOVÁ, E.; JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
4 WINTER, F. Reklama a právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2001 
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pozůstatek soutěžních pravidel, zakotvený v hospodářském zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále 

jen HZ).5 

Rokem 1989, kdy byla všudypřítomně propagována svobodná společnost a svobodný 

trh, odstartovala masivní regulace reklamy. V tomto roce byl přijat zákon o ochraně  

před alkoholismem a jinými toxikomániemi, který ochranu uskutečňoval zejména 

výchovou a omezujícími opatřeními. Během roku 1990 dochází k novelizaci HZ, který se 

tak vyrovnal s novým tržním prostředím. Poprvé se v něm objevuje zmínka o hospodářské 

a nekalé soutěži. V následujícím roce vešel v platnost zákon č. 468/1991 Sb.,  

o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který definoval a omezoval reklamu 

výhradně pro rozhlasové a televizní vysílání. Kromě toho předepsal provozovatelům 

vysílání další povinnosti a stanovil podmínky přípustnosti tabákové reklamy v televizním 

vysílání, která musela splňovat uvedení obsahu nabízeného produktu, konkrétně se jednalo 

o nikotin a dehet a stanovení údaje, že kouření je škodlivé. V tomtéž roce byl schválen také 

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. (dále jen ObchZ), který vycházel ze ZPNS z roku 1927. 

Tento zákoník se stal základním právním předpisem v oblasti podnikání a v oblasti právní 

regulace reklamy přispěl soukromoprávní úpravou nekalé soutěže. V roce 1992 

následovalo přijetí zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen ZOS), který 

svým zákazem definitivně ukončil reklamu tabákových výrobků a v následujícím roce byla 

reklama upravena dalšími dvěma normami, a to audiovizuálním zákonem a zákonem  

o zrušení reklamního monopolu.6 

Až do roku 1994 byly přijímány normy upravující reklamu bez valné účinnosti.  

Bylo tedy zřejmé, že je nutné připravit nový reklamní zákon. Ministerstvo hospodářství  

pro tyto účely sestavilo speciální komisi, která na podzim roku 1994 začala projednávat se 

zástupci Asociace reklamních agentur tuto problematiku. Jednání nevedlo k žádnému cíli, 

jelikož ministerstvo nedokázalo předložit návrh, ze kterého by se dalo vyjít.  

Proto Asociace reklamních agentur vzala věc do svých rukou a připravila návrh zákona 

sama. Připravený návrh byl komisí Ministerstva hospodářství přijat a 9. února 1995 vešel 

v platnost zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Tento zákon vnesl do oblasti právní 

regulace reklamy zásady, na kterých stojí tento systém dodnes. Zákon zpracovává 

směrnice evropského společenství a upravuje obecné požadavky na reklamu a její šíření, 

včetně postihu odpovědných osob za nerespektování stanovených požadavků. V roce 1998 

                                                 
5 WINTER, F. Reklama a právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2001 
6 WINTER, F. Reklama a právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2001 
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následovala novelizace zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,  

která stanovila, že pro uspořádání spotřebitelské soutěže je nutné mít povolení Ministerstva 

financí a zároveň spotřebitelské soutěže rozdělila na dva typy, a to na soutěž loterijní,  

u které je nutné mít povolení a splnit podmínku účasti zakoupením produktu a zároveň 

dodržet podmínku, že o výhře rozhoduje náhoda, a soutěž neloterijní bez povolení,  

u které nejsou stanoveny podmínky jako u předcházejícího typu. Během roku 2000 vzniklo 

mnoho dalších předpisů, které se dotýkaly reklamy. Jednalo se např. o autorský a tiskový 

zákon. Klíčovým datem tohoto období byl 1. leden 2001, kdy byla provedena novelizace 

ObchZ, ve kterém byla povolena srovnávací reklama, avšak s mnoha omezeními. Další pak 

byla novelizace zákona o České televizi a Českém rozhlase.7 

V současné době je Česká republika vybavena funkčním systémem právní regulace 

reklamy, který využívá jak nástrojů práva veřejného a soukromého, tak i systému etické 

reklamní samoregulace. Regulace reklamy je zvláště obsažena v zákoně č. 40/1995 Sb.,  

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

rozhlasového a televizního vysílání (dále jen ZRR) a v zákoně č. 231/2001 Sb.,  

o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen ZRT). Kromě toho je úprava 

reklamy zasazena do celé řády dalších předpisů, týkajících se především komodit, u nichž 

má společnost zájem na omezení či regulování jejich spotřeby.8 Regulace reklamy 

v českém právním řádu vychází do značné míry také z norem Evropského společenství, 

kdy za poslední roky, co jsou do českého práva transponovány evropské směrnice, bych  

za nejdůležitější v oblasti reklamy vytyčila tyto tři: směrnice 84/450/EHS o sbližování 

zákonů a dalších právních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy, která 

byla později nahrazena směrnicí 97/55/ES, zahrnující také srovnávací reklamu, směrnice 

89/552/EHS o televizi bez hranic a směrnice 92/28/EHS o reklamě humánních léčiv.9 

                                                 
7 WINTER, F. Reklama a právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2001 
8 ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004 
9 NOVAKOVÁ, E.; JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
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2.2 Vymezení pojmu reklama 

Reklama je pojmem, na jehož vymezení se nedokáží shodnout ani přední reklamní 

odborníci. Existuje mnoho definic reklamy, jedno však mají společné, a to, že se vždy 

jedná o proces komerční komunikace mezi zadavatelem a tím, komu jsou produkty  

či služby nabízeny prostřednictvím určitého média. 

„Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu 

spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitosti, prodeje  

nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, 

pokud není dále stanoveno jinak“.10 

„Reklamou je jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou 

protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, určené 

k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu výrobků nebo služeb, včetně nemovitého 

majetku, práv a závazků.“ 11 

„Reklamou se rozumí proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv 

podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem  

je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách i činnostech a projektech 

charitativní povahy. Přitom se jedná o informace šířené prostřednictvím komunikačních 

médií, kterými se rozumí televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk  

a neperiodické publikace, dopravní prostředky, plakáty a letáky, jakož i další komunikační 

prostředky umožňující přenos informací. Reklamou dle této definice zpravidla není takový 

přenos informací, který by jinak reklamou byl, pokud prodejce výhradně označuje místo, 

kde výrobek nabízí spotřebiteli.“12  

„Reklama jako jedna z částí komerčních komunikací je tvorba a distribuce zpráv 

poskytovatelů zboží či služeb nabízených s komerčním cílem. Musí být zřejmé, že jde  

o placené zprávy, které využívají komunikační média k dosažení vlivu na cílové skupiny. 

Patří sem inzerce, televizní a rozhlasová reklama, vnější reklama, reklama v kinech  

a audiovizuální snímky.“13 

                                                 
10 ZRR, § 1 odst. 2 
11 ZRT, § 2 odst. 1 písm. n) 
12 Kodex reklamy, čl. 1.1 
13 NOVAKOVÁ, E.; JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006, str. 13 
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2.2.1 Komunikační média 

Komunikační média jsou sdělovací prostředky, které zajišťují přenos informací 

směrem k člověku. Co se týče reklamy, jsou komunikační prostředky její nezbytnou 

součástí, bez nich by reklama nebyla reklamou. Komunikační média nás obklopují  

na každém kroku, jsou součástí našich životů, ovlivňují společnost a ať už člověk chce  

či ne, je jejich prostřednictvím vtažen do reklamního světa. S reklamou se denně 

setkáváme v televizi, v rozhlase či na internetu, míří na nás ze stránek novin či časopisů, 

také při jízdě autem, autobusem nebo tramvají nás upoutává formou plakátů, letáků  

a billboardů. Mezi zvláštní typy komunikačních prostředků, které nejsou v dnešní době  

už nijak neobvyklé, lze zařadit různé reklamní předměty, reklamou pomalované domy, 

balóny a letadla, tzv. chodící reklamy, reklamy promítané na oblohu nebo reklamy formou 

upoutávek v kině či na DVD. Účinnost reklamy závisí na vhodném výběru komunikačního 

média z hlediska časového působení reklamy, její uchopitelnosti, barevnosti a ceny. 

2.2.2 Sponzoring 

Jedná se o příspěvek ve formě finanční částky či věcného prostředku, poskytnutý  

za účelem podpoření určité události, akce, pořadu nebo výroby tak, aby zde soutěžitel mohl 

propagovat své jméno a příjmení, obchodní firmu, obchodní značku či své produkty. 

Prostřednictvím sponzoringu se podnikatel snaží uskutečnit své marketingové cíle.  

Ve většině případů je sponzoring uplatňován na kulturních, společenských či sportovních 

akcích.14 

2.2.3 Subjekty účinné v reklamě 

Při tvorbě reklamy vstupují na scénu tři základní subjekty, které se od sebe liší  

dle svých povinností a dle míry odpovědnosti, která jim náleží v průběhu realizace 

reklamy. Těmito subjekty jsou zadavatel, zpracovatel a šiřitel reklamy.  

Zadavatelem reklamy může být jak právnická tak fyzická osoba, která si objednala  

u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu.15 Zadavatel hraje nejdůležitější úlohu 

v procesu tvorby reklamy. On je osobou, která stanoví, čeho se bude reklama týkat,  

na jakou cílovou skupinu bude zaměřena, zvažuje vhodnou formu komunikačního média  

a vyčlení finance, které budou použity na realizaci reklamy.16 
                                                 
14 NOVAKOVÁ, E.; JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
15 ZRR, § 1 odst. 5 
16 NOVAKOVÁ, E.; JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
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Zpracovatelem reklamy se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která pro své účely 

nebo pro účely jiné právnické nebo fyzické osoby zpracovala reklamu.17 Zpracovatel 

reklamy zpracuje zadání reklamy tak, aby vyvolala u potencionálního spotřebitele 

příslušnou odezvu. Je taktéž rádcem zadavatele v otázce nejvhodnějšího způsobu šíření 

reklamy.18 

Šiřitelem reklamy je právnická nebo fyzická osoba, která reklamní sdělení přenáší 

veřejnosti prostřednictvím určitého druhu média.19 

2.3 Nástroje regulace reklamy 

Regulace reklamy v českém právním řádu vychází jak z práva soukromého,  

tak i veřejného. Kromě toho je reklama v České republice regulována mimoprávními 

nástroji v podobě etického kodexu. Systém platných norem, regulující reklamu na území 

České republiky, zobrazuji v příloze č. 1. 

Jako v každém vyspělém právu, tak i v reklamě platí zásada, že dovoleno je vše,  

co není zakázáno, tudíž i regulace reklamy stanoví pouze to, co se v reklamě objevit nesmí. 

2.3.1 Soukromoprávní regulace reklamy 

Soukromé právo je postaveno na zásadě, podle které se každý kdo je, či se cítí být 

poškozen, může dožadovat ochrany svých práv sám. Ve většině případů jen sám 

poškozený může rozpoznat, že k napadení došlo. Typickou oblastí, kde je reklama 

regulována nástroji práva soukromého, je právo soutěžní.20 

Mezi nejdůležitější soukromoprávní předpisy regulující reklamu patří: 

• obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., 

• občanský zákoník č. 40/1964 Sb. (dále jen OZ), 

• zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 

• zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 

• Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. 

ObchZ přispívá v oblasti reklamy svými ustanoveními, která vymezují v rámci 

úpravy hospodářské soutěže problematiku nekalé soutěže. Tento právní předpis stanoví 
                                                 
17 ZRR, § 1 odst. 6 
18 NOVAKOVÁ, E.; JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
19 ZRR, § 1 odst. 7 
20 WINTER, F. Reklama a právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2001 
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pravidla, prostřednictvím kterých chrání soutěžitele respektující dobré mravy soutěže  

před těmi, kteří je porušují. Mimo to vymezuje nekalé soutěžní praktiky, které zakazuje. 

Podrobněji se této problematice budu věnovat ve druhé kapitole mé práce. 

• Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. 

Do oblasti soukromoprávní regulace reklamy spadá taktéž OZ, a to svými 

ustanoveními, která se týkají ochrany osobnosti a spotřebitele. „Fyzická osoba má právo  

na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož  

i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“21 Z ustanovení zákona je zřejmé,  

že jak osoba účinná v reklamě, tak i její jiný projev osobní povahy, který má být v reklamě 

použit, lze využít pouze za předpokladu předchozího souhlasu dané osoby. Jedná se 

například o ochranu zahrnující zobrazení podobizny, vlastního jména, či uveřejnění 

obrazových a zvukových záznamů.22 Zákon taktéž poskytuje ochranu právnickým osobám, 

avšak v omezeném rozsahu. 

• Autorský zákon č. 121/2000 Sb. 

Autorský zákon je jedním z nejpoužívanějších právních předpisů v oblasti reklamy,  

a to i přesto, že nereguluje přímo její obsah. Některá jeho ustanovení jsou mediálnímu  

a reklamnímu průmyslu šita jako na míru a představují tak pro ně větší právní jistotu. 

Zákon se vztahuje zejména na autorská díla, kterými mohou být i reklamní slogany, jsou-li 

výsledkem tvůrčí činnosti. V zákoně je stanoveno, že autorem může být pouze fyzická 

osoba, která v okamžiku vytvoření díla nabývá práv osobnostních, která jsou 

nepřevoditelná (např.: právo na vlastní autorství) a práv majetkových (např.: právo  

na obchodní a jiné užívání), která jsou převoditelná, a to nejčastěji prostřednictvím licenční 

smlouvy.23  

2.3.2 Veřejnoprávní regulace reklamy 

Veřejnoprávní úprava reklamy je založena na principu stanovení reklamních zákazů  

a omezení, na nichž má stát zájem. Prostřednictvím svých orgánů stát kontroluje 

dodržování těchto právních norem, případně sankciuje jejich porušení. Sankce může mít 

podobu pokuty, vězení či jiného trestu. 

                                                 
21 OZ, § 11 
22 WINTER, F. Reklama a právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2001 
23 WINTER, F. Reklama a právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2001 
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Nejdůležitější veřejnoprávní předpisy v oblasti reklamy jsou: 

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

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 

předpisů (zákon o regulaci reklamy), 

• zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

(nahrazení zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání), 

• zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku  

a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon, dále jen TisZ), 

• trestní zákon č. 140/1961 Sb. (dále jen TZ), 

• zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

• další předpisy, jejichž význam je v reklamní praxi menší než výše uvedené zákony. 

Jejich výčet zobrazuji v příloze č. 1. 

• Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. 

ZRR je předním právním předpisem v oblasti reklamy, který se podrobně věnuje její 

nežádoucí a zakázané formě. Dle tohoto zákona je zakázána reklama zboží, služeb  

nebo jiných výkonů, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními 

předpisy, reklama založená na podprahovém vnímání,24 reklama, která je nekalou 

obchodní praktikou nebo reklama skrytá.25 Zakázána je i nevyžádaná reklama,  

která adresáta jakýmkoliv způsobem obtěžuje nebo vede k poskytnutí jeho výdajů  

či reklama, která je šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu v rozsahu, 

v jakém ji na základě zmocnění zakážou nařízení obcí.26 Součástí zákona jsou i další 

požadavky, které upravují formu a obsah reklamy. Dle těchto požadavků musí být reklama 

v souladu s dobrými mravy, tzn. že nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci,  

ať už rasovou či národnostní, nesmí napadat náboženské cítění, ohrožovat mravnost  

či snižovat lidskou důstojnost. Dále nesmí obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky 

s motivem strachu. Reklama nesmí také prezentovat chování poškozující zdraví, ohrožující 

bezpečnost nebo zájmy týkající se ochrany životního prostředí. Další omezení se vztahuje 

                                                 
24 Podprahovou reklamou se rozumí reklamní motiv, který je zařazen do rozhlasového nebo televizního 

vysílání na velmi krátkou dobu a aniž by jej osoba vědomě vnímala, ovlivňuje její podvědomí. 
25 Skrytou reklamou se rozumí propagace zboží, služeb či jiných výkonů v pořadu, který není jako reklama 

označen, a tudíž může uvést spotřebitele v omyl. 
26 ZRR, § 2 odst. 1 písm. a) - f) 
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na reklamu zaměřenou na osoby mladší 18 let. Taková reklama nesmí ohrožovat morální  

a psychický vývoj mladistvých a nesmí je zobrazovat v nebezpečných situacích. 

V neposlední řadě je zde uvedeno, že reklama musí být zřetelným způsobem oddělena  

od ostatního sdělení.27 Prostřednictvím svých ustanovení reguluje ZRR také reklamu  

na tzv. citlivé komodity, jakými jsou např. alkohol, tabákové výrobky, léčiva, potraviny, 

kojenecká výživa a zbraně. Dále zákon stanoví orgány dozoru a vymezí ukládání sankcí. 

• Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

Z veřejnoprávního hlediska upravuje reklamu i ZRT. Tento právní předpis věnuje 

samostatnou část vymezení pojmu reklama (viz 2.2), sponzoring28 a teleshopping29  

a taktéž stanovuje provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání povinnosti v oblasti 

reklamy a teleshoppingu. Na základě těchto požadavků musí být reklama obrazově  

či zvukově-obrazově označena a musí být vysílána v blocích, aby byla rozeznatelná  

od ostatních pořadů. Dále jsou stanoveny časové intervaly, v nichž může být reklama 

zařazena do vysílání a omezenost denního objemu reklamy ve vysílání. Stejně jako ZRR, 

tak i tento právní předpis výslovně zakazuje jakoukoliv reklamu, která by svým obsahem 

ohrožovala morálku, zájmy společnosti, zdraví, bezpečnost či životní prostředí, nebo by 

obsahovala jakoukoliv diskriminaci.30 Dle ZRT odpovídá za pravdivost informací 

obsažených v reklamě či teleshoppingu zadavatel reklamy či teleshoppingu. V případě,  

že jej nelze zjistit, odpovědnost po něm přebírá provozovatel vysílání.31 

• Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. 

Do reklamního průmyslu přispívá TisZ svým ustanovením, jež se týká odpovědnosti 

za obsah reklamy a inzerce. Dle tohoto ustanovení vydavatel neodpovídá za obsah reklamy 

či inzerce publikované v periodickém tisku s výjimkou, že je reklama zpracována pro jeho 

vlastní účely.32 

                                                 
27 ZRR, § 2 odst. 2-5 
28 Sponzorování je příspěvek poskytnutý k přímému financování vysílání za účelem propagace sponzora.  

Při sponzorování pořadu, ať už v rozhlasovém nebo v televizním vysílání, je provozovatel povinen na jeho 

začátku či konci označit sponzora obchodní firmou, logem nebo jiným způsobem.  
29 Teleshoppingem se rozumí přímá nabídka zboží či služeb zařazena do televizního či rozhlasového vysílání  

za úplatu. 
30 ZRT, § 48 odst. 1 písm. a) – k) 
31 ZRT, § 48 odst. 5 
32 TisZ, § 5 
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• Trestní zákon č. 140/1961 Sb. 

TZ reguluje reklamu zejména svým ustanovením týkající se nekalé soutěže. Trestní 

odpovědnost nastoupí v okamžiku, kdy nekalosoutěžní jednání bude natolik závažné  

a společensky nebezpečné, že se stane trestným činem.33 V ostatních případech bude 

nekalá soutěž řešena prostřednictvím nástrojů práva soukromého. 

• Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. 

Jelikož spotřebitel představuje na trhu velmi zranitelný subjekt, a to především 

z důvodu nepoctivého jednání obchodníků, byl v této oblasti přijat ZOS, který chrání 

všechny zákazníky před nekalými obchodními praktikami. Především se zakazují veškerá 

nečestná jednání podnikatelů, která manipulují se zákazníky. Důležitý je i zákaz klamání 

spotřebitelů lživými či matoucími informacemi. 

2.3.3 Etická samoregulace reklamy 

Právní regulace reklamy je doplněna samoregulačními prostředky, jež jsou zahrnuty  

v etickém kodexu. Etika je v reklamním průmyslu velmi diskutovaným tématem,  

neboť každý z nás má jiný pohled na svět, jiný vkus, a tudíž i naše názory se v mnohém 

liší. I přesto, že etiku kodifikovat nelze, mohou určité skupiny lidí vytvořit své vlastní 

principy vkusu, tzv. etické kodexy, které dobrovolně přijmou a řídí se jimi. Jinak tomu 

není i v reklamním průmyslu, kde byla přijata určitá pravidla etické reklamy, která dala  

vzniknout Kodexu reklamy, jakožto fungujícímu mechanizmu etické samoregulace.34 

• Kodex reklamy 

Kodex reklamy je stěžejním předpisem v oblasti samoregulace reklamy, který vydala 

v rámci své působnosti Rada pro reklamu (dále jen RPR). Jedná se o souhrn etických 

zásad, zpracovaných za účelem vytváření pravdivé, slušné a čestné reklamy. Pravidla 

obsažená v Kodexu jsou určena všem subjektům působícím v reklamním průmyslu, 

přičemž členské organizace RPR se zavázaly, že tento Kodex budou dodržovat,  

a že nepřijmou ani nevyrobí žádnou reklamu, která by byla v rozporu s tímto předpisem, 

popřípadě, pokud by zjistili dodatečně rozpor reklamy s jakýmkoliv ustanovením Kodexu, 

tuto reklamu stáhnou.35 

 

                                                 
33 TZ, § 248 
34 WINTER, F. Reklama a právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2001 
35 Kodex reklamy, preambule 
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• Rada pro reklamu 

Základním orgánem samoregulace reklamy, působícím na území České republiky,  

je Rada pro reklamu, která vznikla v roce 1994. Zakladateli jsou osoby a podniky působící 

v reklamním průmyslu; mezi nejvýznamnější z nich se řadí Asociace reklamních agentur  

a svým přispěli také odborníci z Advertising Standart Authority, která je největší 

samoregulační institucí v Evropě.36 

Hlavním cílem RPR je pečovat o etiku reklamy a zajišťovat její čestnou, legální, 

pravdivou a decentní podobu. K dosažení těchto cílů vydává Rada etické kodexy.  

Mimo to zřizuje Arbitrážní komisi, která rozhoduje o stížnostech týkajících se reklamní 

etiky. Tuto stížnost může vedle Rady podat i kdokoliv jiný, jemuž se zdá být reklama 

nevkusná či neetická. V rámci své působnosti dále Rada provádí expertní činnost, 

spolupracuje se státními orgány a soudy v České republice i v zahraničí nebo se podílí  

na přípravě nových právních předpisů. Jelikož je RPR nestátní, nezisková organizace, 

nemůže v rámci své působnosti udělit pokutu či jinou sankci, avšak může vydávat 

rozhodnutí formou doporučení. Při nerespektování tohoto rozhodnutí postoupí Rada podnět 

příslušnému krajskému živnostenskému úřadu k dalšímu řešení.37 

Pojďme si nyní ukázat vývoj počtu stížností na reklamu řešených Arbitrážní komisí 

v průběhu let 2005-2009. V příloze č. 2 uvádím tabulku obsahující kauzy řešené Arbitrážní 

komisí v rozmezí let 2005 – 2009. 

Kauzy za rok 2005 - 2009
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Graf 2.1 Kauzy za rok 2005 – 2009. Zdroj: Vlastní studie na základě přehledu o kauzách řešených 

Arbitrážní komisí. Dostupný z WWW: <http://www.rpr. cz/cz/kauzy.php>. 
                                                 
36 WINTER, F. Reklama a právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2001 
37 Rada pro reklamu [online]. c2005 [citováno 2010-02-22]. Dostupný z WWW: 

<http://www.rpr.cz/cz/profil.php>. 
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V rozmezí let 2005–2009 řešila Rada pro reklamu celkem 344 stížností týkajících  

se závadných reklam. Tyto kauzy se týkaly reklam, jež obsahovaly prvky vulgarismu, 

násilí, rasismu či sexismu, narušovaly ochranu osobnosti či ochranu spotřebitele, byly 

v rozporu se zákonnými opatřeními v oblasti reklamy na alkohol a tabák, nebo byly 

vnímány jako reklama klamavá či srovnávací. Z celkového počtu stížností bylo pouhých 

22% reklam označeno za závadné, 65% těchto kauz bylo shledáno jako nezávadné  

a zbylých 13% bylo zařazeno mezi ostatní rozhodnutí RPR. 

Jelikož se v mé práci budu zaobírat především reklamou klamavou a srovnávací, 

uvádím zde graf zobrazující kauzy pro totéž období, tedy rok 2005–2009, které se týkaly 

pouze těchto druhů reklam. Z celkového počtu 344 stížností se 92 týkalo klamavé  

a srovnávací reklamy, přičemž 60% z nich bylo označeno za nezávadné, 29% bylo 

shledáno závadnými a 11% rozhodnutí se řadilo mezi ostatní rozhodnutí Rady. Z výsledků 

vyplývá, že subjektů, jež si stěžují na závadnost reklamy je mnohem více než skutečně 

závadných reklam. Důvod tohoto výsledku přikládám osobnímu přístupu lidí k reklamě, 

zejména to, jak ji vnímají a v jakém rozpoložení se momentálně nacházejí. 

Kauzy srovnávací, klamavé a zavádějicí reklamy 
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Graf 2.2 Kauzy srovnávací, klamavé a zavádějící reklamy za rok 2005 – 2009. Zdroj: Vlastní studie na 

základě přehledu o kauzách řešených Arbitrážní komisí. Dostupný z WWW: 

<http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php>. 

Z grafu lze vyčíst, že případy existence klamavé a srovnávací reklamy v průběhu let 

2005–2009 mají, až na malé výkyvy, klesající charakter. Přisuzuji to zejména tomu,  

že jsoudo oblasti reklamy zaváděna stále přísnější opatření, která mají zajistit pravdivou 

podobu reklamy. Na většinu subjektů, působících v reklamním průmyslu, jsou tato opatření 

účinná, nicméně jako všude, tak i zde se objevují takoví, kteří tato opatření nerespektují  

a zásadním způsobem porušují. 
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V následujícím grafu uvádím výsledky kauz klamavé, srovnávací a zavádějící 

reklamy za rok 2009. 

Kauzy srovnávací, klamavé a zavádějicí reklamy 
pro rok 2009
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Graf 2.3 Kauzy srovnávací, klamavé a zavádějící reklamy pro rok 2009. Zdroj: Vlastní studie na 

základě přehledu o kauzách řešených Arbitrážní komisí. Dostupný z WWW: 

<http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php?rok=2009>. 

 Rada pro reklamu řešila v uplynulém roce celkem 11 stížností na tento druh reklam,  

což je nejmenší počet za posledních 5 let. Z celkového počtu 53 stížností v roce 2009 je to 

téměř pětina, což je dle mého názoru poměrně slušný výsledek a známka toho, že je-li 

klamavá a srovnávací reklama přísněji ošetřena různými zákazy a sankciována vysokými 

pokutami, její celkový podíl na závadných reklamách se snižuje. Z grafu lze vyčíst,  

že většina stížností byla uznána nezávadnými. 
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3 Právo nekalé soutěže 

3.1 Vývoj práva nekalé soutěže v českých zemích 

Počátek nekalé soutěže souvisí s pádem feudální společnosti v 18. století, kdy se 

začíná rozvíjet svobodný trh a obchod. V období feudalismu byla znemožněna jakákoliv 

možnost podnikání. Všichni byli poddáni náboženským normám, jejichž dodržování si 

vynucovaly jak státní tak církevní orgány. Tato feudální společnost byla nahrazena 

kalvinismem, který kladl důraz na jednotlivce. S nástupem nového směru byly zrušeny 

cechy a rozvíjí se volná soutěž. V průběhu 19. století bylo ve Francii poprvé stanoveno,  

že v rámci svobodné soutěže nemají být používány takové prostředky, které poškodí 

druhého podnikatele, a to na úkor dobrých mravů.38 Nově nastolená společnost prosazující 

volnou soutěž dala obchodníkům možnost svobodně podnikat. Ti se tak snažili co nelépe 

uspokojit potřeby druhých. Ne vždy si však obchodník vybojoval dobré jméno na trhu  

na základě nabídky kvalitních produktů. Byli tady i takoví, kteří pro zlepšení svého 

postavení neváhali zneužít zákazníky, kterým začali nabízet méněcenné zboží pod rouškou 

vysoké kvality. V důsledku těchto klamavých obchodních praktik vznikla v 19. století 

nekalá soutěž, která ohrožovala a dodnes ohrožuje nejen soutěžitele, ale i spotřebitele. 

Na přelomu 19. a 20. století začínají vznikat první speciální zákony na ochranu 

hospodářské soutěže, například se jednalo o zákon o ochraně známek či zákon o ochraně 

vzorků a modelů pro průmyslové výrobky. Tyto právní předpisy ovšem neupravovaly 

nekalou soutěž přímo. V tomto období je zřejmé, že zákonná úprava nekalé soutěže je 

nutná, proto na počátku 20. století začínají vznikat první návrhy zákona proti nekalé 

soutěži. Příkladně se jednalo o návrhy z roku 1901 a 1907, ale ani jeden z nich nebyl 

schválen. V průběhu 1. světové války byla jakákoliv legislativa zastavena, a tak se  

i příprava zákona týkajícího se nekalé soutěže odsunula na pozdější roky. V roce 1918  

po skončení války byla vyhlášena samostatná Československá republika, která se zavázala 

dodržovat různé mezinárodní smlouvy upravující danou problematiku.  

Mezi nejvýznamnější z nich patřila Pařížská unijní úmluva, která upravovala vztah 

                                                 
38 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2005 
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k průmyslovým právům a nekalé soutěži a Madridská úmluva o potlačování falešných 

údajů a původu zboží.39 

V průběhu 20. let 20. století se sousední státy pyšní prvními zákony proti nekalé 

soutěži, zatímco u nás Ministerstvo obchodu teprve začalo zpracovávat jeho osnovu.  

První osnova, která byla vypracována podle francouzského vzoru byla zamítnuta,  

proto byla zpracována osnova druhá, která vycházela ze zásad, na kterých byl postaven 

rakouský a německý zákon. Tato osnova obsahovala generální klauzuli, přesné vymezení 

skutkových podstat nekalé soutěže a taktéž vymezila všechny ostatní inominátní případy 

nekalé soutěže, na něž se předchozí ustanovení nevztahovala. Návrh zákona byl v červenci 

roku 1927 schválen a 28. ledna 1928 vstoupil v platnost zákon č. 111/1927 Sb. z. a n.,  

o ochraně proti nekalé soutěži. Tento zákon poskytoval ohroženým či poškozeným 

podnikatelům ochranu jak v rovině soukromoprávní, tak i trestněprávní a správněprávní. 

Předpis pro celou Československou republiku stanovil, že v rámci tržního soutěžení je 

možné použít jen poctivé prostředky.40 

Po roce 1948 dochází ke změně společenských poměrů, s čímž souvisí i změna 

v právní úpravě nekalé soutěže. V roce 1950 došlo ke zrušení ZPNS, který byl nahrazen 

zákonem č. 141/1950 Sb., občanským zákoníkem. Tento zákoník upravoval problematiku 

nekalé soutěže pouze jedním ustanovením, které se týkalo náhrady škody způsobené 

nekalou soutěží. V období socialistického plánovitého hospodářství se toto ustanovení  

až na výjimky nepoužilo, jelikož hospodářská soutěž v pravém slova smyslu  

ani neexistovala. Tato strohá úprava, obsažená v občanském zákoníku, který byl  

v roce 1964 nahrazen zákoníkem novým (zákon č. 40/1964 Sb.), platila neuvěřitelných  

41 let až do roku 1991, kdy byl přijat ObchZ, ve kterém byla původní úprava nahrazena 

úpravou novou. V rozmezí let 1964 – 1991 byla oblast nekalé soutěže upravena taktéž 

v hospodářském zákoníku (zákon č. 109/1964 Sb.), kdy hovoříme o tzv. podvojné úpravě 

soutěžní problematiky. HZ byl v průběhu tohoto období několikrát novelizován. První 

novelizací v roce 1971 byl v rámci nekalé soutěže stanoven zákaz pro všechny organizace 

působící na trhu, podle kterého se nesmělo zneužívat tržního postavení k získání 

                                                 
39 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2005 
40 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2005 
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neoprávněných výhod na úkor jiných organizací či spotřebitelů.41 Avšak nejvýznamnější 

novela HZ byla provedena v roce 1990, v momentě, kdy došlo k oživení československé 

ekonomiky a soutěžních vztahů. V rámci této novely bylo původní ustanovení upravující 

nekalou soutěž rozděleno do několika odstavců, které se jednotlivě věnovaly vymezení 

hospodářské soutěže, kartelového práva, nekalé soutěže a postupu v arbitrážním řízení.  

HZ byl taktéž pozměněn na základě přijetí zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže, který nabyl účinnosti v březnu roku 1991. Tento právní předpis byl vypracován 

pro oblast nedovoleného omezování hospodářské soutěže.42 V tomtéž roce nastal skutečný 

zlom ve vývoji práva nekalé soutěže, byl přijat zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

který definitivně zrušil podvojnou úpravu soutěžní problematiky, a to tím, že bylo zrušeno 

jediné ustanovení OZ týkající se nekalé soutěže a HZ. ObchZ se problematice nekalé 

soutěže věnuje svými ustanoveními, která vymezují účast v hospodářské soutěži a nekalou 

soutěž. Nynější právní úprava nekalé soutěže v ObchZ vychází z prvotní právní úpravy 

obsažené v ZPNS z roku 1927, což dokazuje, jak pečlivě byl tento zákon zpracován  

a jak nadčasově vymezil danou problematiku. Kromě ObchZ a ZOHS zasahují do oblasti 

soutěžního práva i jiné právní předpisy, kterými jsou např. OZ, ZRR, ZRT, ZOS 

či autorský zákon.43 

3.2 Vymezení hospodářské soutěže 

Soutěživost je výrazným projevem lidského chování, která se vyskytuje v různých 

podobách a různých situacích. Nevyhýbá se ani tržnímu prostředí, zejména se s ní 

setkáváme v případech převahy nabídky nad poptávkou. Taková situace má za následek 

vyvolání soutěže mezi obchodníky, kteří se snaží získat větší podíl na trhu. 

Hospodářskou soutěž lze chápat jako snahu subjektů, působících na trhu určitého 

druhu zboží či služeb, o dosažení co největšího hospodářského prospěchu a předstihnout 

tak ostatní subjekty, přičemž toto soutěžení musí být prováděno společensky přijatelným 

                                                 
41 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2005 
42 1. července 2001 byl tento právní předpis nahrazen zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže (dále jen ZOHS). Nový zákon v původní koncepci a struktuře neprovedl žádné zásadní změny, byla 

z něj odstraněna jen zastaralá ustanovení, které se vztahovala k období transformace české ekonomiky. 
43 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2005 
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způsobem, v zákonem stanovených mezích a nesmí nijak ohrozit ostatní soutěžitele. 

Efektivní hospodářská soutěž je pak hnacím motorem celého trhu. 

3.3 Vymezení nekalé soutěže 

Zákaz nekalé soutěže postihuje veškerá jednání v hospodářské soutěži, která odporují 

poctivým zvyklostem, jsou nemravná a nečestná, působená s cílem poškodit ostatní 

soutěžitele. Cílem práva proti nekalé soutěži je chránit čistotu a etiku soutěžních vztahů  

a poskytnout tak ochranu nejen všem soutěžitelům, ale i spotřebitelům.44 

Stěžejní úprava nekalé soutěže je provedena v ObchZ, kde je vymezena její generální 

klauzule a veškeré skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání.  

„Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými 

mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá 

soutěž se zakazuje.“45 

Tato klauzule uvádí souhrn obecných znaků, které musí být splněny vždy 

kumulativně, aby dané jednání bylo kvalifikováno jako konkrétní skutková podstata nekalé 

soutěže. Jestliže bude jednání jeden z těchto znaků generální klauzule postrádat, nelze  

na něj nahlížet jako na nekalou soutěž. Pokud jednání bude splňovat všechny znaky 

klauzule a nebude možné jej zařadit pod konkrétní skutkovou podstatu, jedná se  

o tzv. inominátní případ soutěžního jednání, na který lze použít generální klauzuli 

samostatně.46 

3.3.1 Subjekty nekalé soutěže 

Účastníky hospodářské soutěže mohou být fyzické i právnické osoby, které mají 

právo svobodně rozvíjet svou hospodářskou činnost a dosahovat hospodářského prospěchu, 

přičemž tato prováděná činnost musí být v souladu se závaznými pravidly soutěže a nesmí 

být prostřednictvím jí zneužita účast v soutěži.47 Porušení hospodářské soutěže je nekalou 

soutěží, jejíž účastníci mohou být soutěžitelé, spotřebitelé, jiné osoby dotčené nekalou 

soutěží nebo právnické osoby, které chrání zájmy soutěžitelů a spotřebitelů. 

 

                                                 
44 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo.  

4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004 
45 ObchZ, § 44 odst. 1 
46 HORÁČEK, R.; ČADA, K.; HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005 
47 ObchZ, § 41 
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• Soutěžitel 

Termín soutěžitel označuje všechny podnikatele i ostatní subjekty, které se účastní 

hospodářské soutěže, ale podnikateli nejsou. Mezi ostatní subjekty můžeme zařadit např. 

stát, veřejnoprávní instituce, nadace či svobodně tvořící umělce. Soutěžitele lze chápat 

v užším slova smyslu jako vzájemné konkurenty, kteří mezi sebou bojují o určitou tržní 

pozici. V širším slova smyslu jsou soutěžiteli všichni účastnící soutěže, kteří napomáhají 

konkurentům k získání silnějšího postavení na trhu.48 

• Spotřebitel 

Právo proti nekalé soutěži chrání také zájmy spotřebitelů. Ti jsou v rámci nekalé 

soutěže oprávněni podat žalobu proti tomu, kdo jim způsobil skutečnou újmu nebo proti 

tomu, kdo jim konkrétní újmou hrozí. 

• Jiné osoby dotčené nekalou soutěží 

Mezi jiné osoby se řadí fyzické či právnické osoby, které jsou odlišné od soutěžitelů  

a spotřebitelů, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena. Výčet jiných 

osob není v zákoně uveden, v praxi se jedná především o osoby, jejichž osobnostní 

atributy, jako je podoba či jméno, byly neoprávněně využity k soutěžním účelům, např. 

v reklamě. Aby jednání bylo vůči těmto osobám označeno za nekalosoutěžní, musí být 

zároveň s nimi dotčen také soutěžitel nebo spotřebitel, čímž bude naplněna třetí podmínka 

generální klauzule. Tyto osoby se mohou ohradit vůči jednání v rámci klamavé reklamy, 

klamavého označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, vůči jednání ohrožující 

zdraví a životní prostředí a také v případech nekalousoutěžního jednání postihnutelného 

pouze podle generální klauzule.49 

• Právnické osoby oprávněné chránit zájmy soutěžitelů a spotřebitelů 

Vedle tradičních subjektů vymezených v právu nekalé soutěže se zde objevují  

také právnické osoby, které jsou oprávněny chránit zájmy soutěžitelů a spotřebitelů, pokud 

byly tyto zájmy nekalou soutěží dotčeny. Právnické osoby mají v takových případech 

právo podat zdržovací či odstraňovací žalobu, a to ve všech případech nekalé soutěže 

                                                 
48 HAJN, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000 
49 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2005 
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s výjimkou parazitování na pověsti, podplácení, zlehčování, srovnávací reklamy a porušení 

obchodního tajemství.50 

3.3.2 Jednání v hospodářské soutěži 

K nekalé soutěži může dojít pouze jednáním prováděným v hospodářské soutěži, 

která představuje soubor vznikajících, měnících se a zanikajících soutěžních vztahů.  

Jedná se o takové jednání, v rámci kterého jsou prosazovány zájmy soutěžitelů, a které 

vede k získání hospodářských výhod, přičemž hospodářskou výhodou rozumíme nejen 

dosažení zisku, prestiže či dobrého postavení na trhu, ale i zlepšení vlastních šancí na úkor 

jiných soutěžitelů tím, že je poškodíme.51 

3.3.3 Dobré mravy hospodářské soutěže 

Dle generální klauzule je rozpor s dobrými mravy zásadním znakem nekalé soutěže. 

Dobré mravy soutěže chápeme jako morální pravidla, jež jsou dodržována v oblasti 

obchodu. Jelikož morální a etické zásady jsou nepsaná pravidla a nejsou právními 

normami, je velmi obtížné stanovit, zda v konkrétním případě došlo či nedošlo k naplnění 

tohoto znaku. Hlavním kritériem pro posouzení dobrých mravů hospodářské soutěže je 

zjištění, zda dané jednání podporuje nebo poškozuje funkčnost soutěže. Je rozdíl, zda se 

podnikatelé prosazují na trhu na základě nabídky kvalitních produktů nebo použijí nekalé 

praktiky. Otázku dobrých mravů řeší soudy, a to na základě etického hodnocení daného 

jednání dle obecně závazných pravidel slušnosti v obchodním odvětví.52 

3.3.4 Způsobilost přivodit újmu 

Subjekty působící na trhu mezi sebou neustále svádí boj o zákazníky. Výsledek boje 

může být úspěchem pro jednoho soutěžitele, ale zároveň újmou pro ostatní soutěžitele. 

Újmu v tomto slova smyslu lze chápat jako důsledek nekalého jednání v hospodářské 

soutěži, přičemž postačí, když újma bude způsobena pouze jednomu soutěžiteli  

či spotřebiteli. Ovšem nekalou soutěž nezpůsobí jen ten, který poškodil jiné soutěžitele  

                                                 
50 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2005 
51 ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004 
52 HORÁČEK, R.; ČADA, K.; HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005 
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či spotřebitele, ale i ten, kdo je svým jednáním ohrožuje a může jim tak přivodit případnou 

újmu, kdy tato možnost způsobit újmu musí být reálná.53  

V hospodářské soutěži můžeme způsobit újmu materiální a imateriální. Materiální 

škoda může být např. újma na věci, její poškození, zničení či ztráta. Příkladem imateriální 

škody může být ztráta dobré pověsti. 

3.3.5 Skutkové podstaty nekalé soutěže 

Každé jednání, které naplní všechny znaky generální klauzule je považováno  

za nekalé, přičemž ObchZ představuje demonstrativní výčet nejčastějších porušení této 

klauzule, jedná se o tzv. skutkové podstaty nekalé soutěže, kterými jsou: 

• klamavá reklama, 

• klamavé označení zboží a služeb, 

• vyvolání nebezpečí záměny, 

• parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, 

• podplácení, 

• zlehčování, 

• srovnávací reklama, 

• porušení obchodního tajemství, 

• ohrožování zdraví a životního prostředí. 

• Klamavá reklama 

Od samého počátku trhu se jeho účastníci neustále předhánějí v tom, kdo je lepší,  

kdo má prestižnější místo, či kdo nabízí kvalitnější a levnější produkty. V rámci tržního 

soutěžení se soutěžitelé snaží prodat své jméno, značku nebo výrobky, a to zejména 

formou reklamy. Ta ale není vždy v souladu se zákonem. Mnohdy se stane, že obsahuje 

klamavý údaj, který může uvést kohokoliv v omyl. Klamavá reklama tak ošidila už řadu 

spotřebitelů, kteří se nechali zlákat jejím poutavým obsahem, za kterým se ovšem skrývala 

velká zrada. Vzhledem ke svému tématu bakalářské práce se budu problematikou klamavé 

reklamy podrobně zaobírat ve třetí kapitole. 

                                                 
53 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo.  

4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004 
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• Klamavé označení zboží a služeb 

Klamavé označení zboží a služeb je nekalosoutěžním jednáním, které je způsobilé 

vyvolat mylnou domněnku, jelikož obsahuje falešné údaje o zeměpisném původu, výrobci, 

způsobu výroby nebo o jakosti a charakteristice produktu, přičemž toto označení nemusí 

být šířeno, ale postačí, když bude používáno.54 Rozhodujícím kritériem pro stanovení,  

zda je jednání nekalé je i to, jaké tržní zvyklosti a spotřebitelské zkušenosti jsou na daném 

území ustálené. Např. kupujeme – li si balkánský sýr, je zřejmé, že tento druh sýru 

nepochází z Balkánu, nýbrž byl vyroben v jedné z českých mlékáren. Klamavým 

označením zboží a služeb je i označení, ke kterému je připojen dodatek jako „druh“, „typ“, 

„způsob“, který slouží k odlišení od pravého původu a vyvolá mylnou domněnku.55 

Označení druhu či jakosti výrobků a služeb, které se všeobecně vžilo, se za klamavé 

nepovažuje, pokud k němu není připojen dodatek „pravý“ nebo „původní“.56 

Tato skutková podstata nekalé soutěže představuje ochranu pro spotřebitele,  

kteří od konkrétního produktu očekávají příslušnou kvalitu, ale i pro soutěžitele,  

kteří nabízejí na trhu originály. 

• Vyvolání nebezpečí záměny 

Smyslem této skutkové podstaty nekalé soutěže je chránit vše, co charakterizuje 

podnik, firmu, výrobek či výkon daného soutěžitele a zároveň ochránit i spotřebitele,  

kteří by mohli být touto zaměnitelností oklamáni. Za vyvolání nebezpečí záměny  

je považováno jakékoli užití firmy, názvu osoby nebo zvláštního označení podniku,  

které po právu užívá jiný soutěžitel či napodobení cizích výrobků nebo výkonů.  

Kromě toho chrání tato skutková podstata podnikové značky a obchodní materiály 

podniku. Souhrnně jde tedy o veškerá jednání, která jsou způsobilá vyvolat nebezpečí 

záměny nebo klamavou představu.57 

• Parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele 

Tato skutková podstata postihuje jednání, v nichž se soutěžitel opírá o výsledky, 

kterých dosáhl někdo jiný. Pro naplnění skutkové podstaty se nevyžaduje, aby došlo 

k oklamání spotřebitelů či jiných soutěžitelů. Základním předpokladem parazitování je 

                                                 
54 MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži: Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008 
55 ObchZ, § 46 odst. 2 
56 ObchZ, § 46 odst. 3 
57 ObchZ, § 47 písm. a) –c) 
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využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat  

pro vlastní nebo cizí podnik hospodářský prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.58  

Parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele je jedinou 

skutkovou podstatou, které se může dopustit i subjekt, který není v přímém soutěžním 

vztahu s dotčenou osobou. K naplnění znaků nekalé soutěže mimo jiné postačí, že jsou 

subjekty vzájemnými soutěžiteli, tak jak je definuje ObchZ. 59 

• Podplácení 

Podplácení je jednání, při němž soutěžitel nabídne osobě, která je členem 

statutárního či jiného orgánu druhého soutěžitele, nebo je u něj v pracovním či obdobném 

poměru, úplatek za účelem získání určité hospodářské výhody či prospěchu pro sebe  

nebo jiného soutěžitele, a to na úkor ostatních soutěžitelů. Podplácením je i jednání,  

kdy výše uvedená osoba žádá nebo přijme jakýkoliv úplatek za stejným účelem.60 

Podplácení, jež je vymezeno v ObchZ, má velmi blízko k trestnému činu. Ovšem to, 

že je podplácení upraveno jak v ObchZ tak i v TZ má své opodstatnění. V rámci 

nekalosoutěžního jednání nemusí být objektem podplácení veřejný činitel a nemusí se  

ani jednat o věc obecného zájmu tak,  jak požaduje TZ. Velmi důležitým rozdílem je  

pak to, že na rozdíl od TZ, kde podobné jednání stíhá veřejný orgán, ObchZ stanoví,  

že nekalosoutěžní podplácení je výhradně věcí dotčených subjektů a je jen na jejich 

soukromoprávní iniciativě, zda daný konflikt řešit budou či ne.61 

• Zlehčování 

Zlehčování je atypickou skutkovou podstatou nekalé soutěže, jelikož oproti 

předchozím formám, které byly založené na klamání soutěžitele s cílem upřednostnit 

vlastní podnik, je základním znakem tohoto jednání očernit druhého soutěžitele, přivodit 

mu újmu a pro sebe získat prospěch v hospodářské soutěži. Zlehčování se týká dobré 

pověsti soutěžitele, kdy jeden soutěžitel rozšiřuje o druhém nepravdivé údaje, které se 

týkají výrobků, výkonů a poměrů s cílem způsobit mu újmu. Za zlehčování se považuje 

také rozšiřování pravdivých údajů o druhém soutěžiteli, pokud jsou tyto údaje způsobilé 

                                                 
58 ObchZ, § 48 
59 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo.  

4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004 
60 ObchZ, § 49 písm. a), b) 
61 MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži: Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008 
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mu přivodit újmu. Pakliže je někdo k zlehčování donucen, o nekalou soutěž se nejedná, 

jelikož toto činil z důvodu obrany.62 

• Srovnávací reklama 

Srovnávací reklama je založena na porovnávání výkonů a výsledků lidské činnosti. 

Pokud má být srovnání nástrojem hospodářské soutěže, pak musí být dodržena veškerá 

pravidla a omezení, stanovená pro tento typ propagačního jednání. 

Srovnávací reklama je v České republice novinkou, neboť po celá 90. léta byla 

považována za zakázanou. I přesto, že se české právo v této oblasti změnilo a na základě 

evropské direktivy přijalo předpisy, které srovnávací reklamu povolují, přetrvává celkový 

názor, zda je tento typ reklamy správný.63 Problematice srovnávací reklamy se budu 

podrobněji věnovat ve třetí kapitole mé práce. 

• Porušení obchodního tajemství 

Tato skutková podstata chrání obchodní tajemství, kterým jsou veškeré skutečnosti 

obchodní, výrobní nebo technické povahy související s konkrétním podnikem, mající 

skutečnou nebo potenciální materiální či imateriální hodnotu, nejsou běžně na trhu 

dostupné a u kterých podnikatel vyvíjí veškerou snahu k jejich utajení.64 

Porušování obchodního tajemství je jednání, kdy jednající osoba druhé osobě 

neprávem sdělí či jinak poskytne nebo využije pro sebe či pro jinou osobu obchodní 

tajemství, které je možno použít v hospodářské soutěži. Přičemž osoba, která tajemství 

neoprávněně zpřístupnila, se o něm dozvěděla na základě pracovního či obdobného vztahu, 

který ji vázal k postiženému soutěžiteli nebo na základě vlastního či cizího jednání, které je 

v rozporu se zákonem.65 Stejně jako u předchozích nekalosoutěžních jednání i zde není 

vyžadováno, aby šlo o jednání zaviněné a stejně tak není rozhodující, z jakého důvodu 

jednající osoba druhé osobě obchodní tajemství sdělila, zpřístupnila či ponechala 

k vlastnímu využití a zda k tomu došlo za úplatu či nikoliv.66 

                                                 
62 ObchZ, § 50 odst. 1, 2 
63 NOVAKOVÁ, E.; JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
64 ObchZ, § 17 
65 ObchZ, § 51 písm. a), b) 
66 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo.  

4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004 
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• Ohrožování zdraví a životního prostředí 

Skutková podstata ohrožování zdraví a životního prostředí je v českém právním řádu 

novinkou. Toto jednání u nás bylo ošetřeno až přijetím ObchZ, přičemž zařazení  

mezi jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže vypovídá o určitém zájmu státu  

na ochraně zdraví a životního prostředí. 

Ohrožování zdraví a životního prostředí chápeme jako jednání, kterým soutěžitel 

zkresluje podmínky soutěže, a to tak, že provozuje výrobu nebo poskytuje na trh produkty  

a výkony, které ohrožují zdraví spotřebitelů či životní prostředí. Přičemž takovou aktivitu 

činí s cílem získat hospodářský prospěch pro sebe či pro jinou osobu, a to na úkor jiných 

soutěžitelů nebo spotřebitelů.67 Tato skutková podstata je koncipována jako ohrožující 

delikt, proto není nutné, aby k nekalému jednání došlo, postačí, bude-li chráněný zájem 

ohrožen. 

3.3.6 Nepojmenované skutkové podstaty nekalé soutěže 

Vedle nekalosoutěžních deliktů, které jsou upraveny v ObchZ, a u kterých musí být 

splněny všechny znaky generální klauzule, aby došlo k naplnění konkrétní skutkové 

podstaty, zde existují i nepojmenované delikty, které soutěžní právo neuvádí. Taková 

jednání, pokud jsou v rozporu se všemi znaky generální klauzule, jsou považována  

za nekalosoutěžní. Vzhledem k tomu, že lidská mysl je velmi tvořivá a nepojmenovaných 

nekalosoutěžních deliktů je obrovské množství, lze konstatovat, že je naprosto zřejmé,  

že ObchZ nemůže pojmout tak různorodou činnost, která se neustále rozrůstá.68 

• Zvláštní projevy nekalé reklamy 

I přesto, že jsou v českém právu zakázány některé nekalosoutěžní reklamní projevy, 

existuje celá škála dalších, které hraničí se zákonem. Mezi nepojmenované nekalosoutěžní 

delikty v oblasti nekalé reklamy bychom mohli zařadit např. agresivní reklamu včetně 

reklamy využívající podprahové vnímání lidí, reklamu překračující meze slušnosti, 

reklamu operující bezdůvodně se zdravotně postiženými lidmi nebo reklamu skrytou.69 

                                                 
67 ObchZ, § 52 
68 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2005 
69 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2005 
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• Lavina 

Podstatou tohoto jednání je snaha soutěžitele přitáhnout na svou stranu další 

zákazníky, a to prostřednictvím svých stávajících zákazníků, kterým za získání nových 

klientů slíbí určitou výhodu (cenové výhody, prodej na splátky). Přičemž nekalost jednání 

spočívá v tom, že soutěžitel dosáhne konkurenční výhody na úkor času, úsilí, námahy  

i vlastních výdajů stávajících zákazníků.70 

• Prémiování 

Prémiování neboli přetahování zákazníků je jednání, kdy soutěžitel svou klientelu 

neodůvodněně zvýhodňuje a přetáhne ji tak na svou stranu na úkor ostatních soutěžitelů.  

Jako příklad prémiování můžeme uvést pořádání loterií a her, poskytování dárků, 

bezplatných vzorků či jiných výhod.71 

• Bojkot a hospodářská diskriminace 

Cílem bojkotu, jakožto jednání, které v sobě nese určité ekonomické a konkurenční 

důvody, je podstatné omezení hospodářské soutěže a narušení čistoty soutěžních vztahů.  

Např. se jedná o primární bojkot, v němž soutěžitel systematicky odmítá vstupovat  

do obchodního vztahu s druhým soutěžitelem.72 

• Cenové výhody, slevy a jiné metody přetahování zákazníků 

Typické pro takové jednání konkrétního soutěžitele je odlákání zákazníků jinému 

soutěžiteli, např. na základě poskytnutí zavádějících cen či přislíbení bezplatné právní 

pomoci v jednání o zrušení již uzavřené smlouvy s jiným soutěžitelem.73 

• Podstrkávání zboží 

Podstrkávání zboží je jednání, kdy prodávající podstrčí zákazníkovi zboží jiné 

značky na místo zboží žádaného.74 

                                                 
70 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo.  

4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004 
71 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2005 
72 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo.  

4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004 
73 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo.  

4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004 
74 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2005 
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• Přetahování zaměstnanců 

Příkladem takového jednání může být plánovité odlákávání zaměstnanců 

konkurujícímu soutěžiteli. Za nekalé se považuje zejména to, že zaměstnavatel nebude 

nabízet svým potencionálním zaměstnancům pouze příležitosti uplatnitelné  

v  hospodářském životě.75 

3.3.7 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

Osoby, jejichž práva byla v rámci hospodářské soutěže poškozena či ohrožena, mají 

k dispozici souhrn prostředků ochrany proti nekalému jednání rušitele. 

• Mimosoudní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

Mezi tyto prostředky ochrany řadíme: 

a) Svépomoc 

Pro oprávněnost svépomoci musí být splněny všechny podmínky uvedené v OZ,  

tedy zásah do práva musí být neoprávněný, musí hrozit bezprostředně a odvracení zásahu 

se musí dít přiměřeným způsobem.76 Svépomoc může využít podnikatel (např. nedovolí 

soutěžiteli, aby mu strhával nebo přelepoval jeho plakáty) i spotřebitel, a to v případech 

jednání, která jsou označována jako obtěžování spotřebitele (např. vyhození hrubě 

obtěžujícího podomního prodavače). 

Druhem svépomocného opatření je i tzv. oprávněná obrana. Jedná se o opatření, 

které by za jiných okolností bylo nekalou soutěží, ovšem má-li obranný charakter, není 

protiprávní. Příkladem může být obrana poškozeného soutěžitele proti srovnávací, 

kritizující reklamě, v níž se brání pravdivým reklamním srovnáváním, jejichž důsledkem je 

určité faktické zlehčování soutěžitele.77 

b) Dohoda mezi soutěžiteli 

Spor může být řešen mimosoudně také dohodou mezi soutěžiteli, v níž se rušitel 

zaváže pod sankcí smluvní pokuty, že přestane s určitým jednáním. 

 

                                                 
75 ELIÁŠ, K.; BEJČEK, J.; HAJN, P.; JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěžní právo.  

4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004 
76 OZ, § 6 
77 ObchZ, § 50 odst. 2 
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• Soudní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

Procesní úprava nekalé soutěže výlučně spadá do občanského soudního řízení, 

v němž se postupuje dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen OSŘ). 

Mezi soudní prostředky ochrany řadíme: 

a) Předběžná opatření 

Strana, která se cítí být dotčena, může požádat soud o vydání předběžného opatření, 

v němž soud druhé straně uloží, aby něco vykonala, něčeho se zdržela, nebo něco snášela 

(např. zdržení se jednání nebo odstranění závadného stavu). Potřeba vydání předběžného 

opatření musí být naléhavá, což zkoumá soud (např. hrozí nebezpečí z prodlení či vznik 

škody nebo jiné újmy). Jedná se o dočasné řešení, než bude rozhodnuto ve věci samé. 

Jednání ve věci samé může dopadnout i opačně. V případě, že by se tak stalo, může druhá 

strana požadovat náhradu škody.78 

b) Rozhodnutí ve věci samé 

Osoby, jejichž práva byla v rámci hospodářské soutěže poškozena či ohrožena,  

se mohou domáhat, aby rušiteli byla uložena povinnost: 

� zdržet se určitého jednání - lze uložit jen k jednání, u kterého existuje nebezpečí,  

že by se v budoucnu mohlo opakovat. Zákaz by se měl vztahovat vedle tohoto 

jednání i na jednání jemu podobných, aby nedocházelo k obcházení takového jednání 

nepatrnou modifikací, 

� odstranit závadný stav – např. změna obchodního jména nebo likvidace nástěnné 

reklamy, 

� poskytnout přiměřené zadostiučinění – může být v peněžní i nepeněžní formě. 

Tato povinnost slouží ke kompenzaci nemateriálního charakteru. Nehmotná podoba 

přiměřeného zadostiučinění (např. omluva) má přednost. Pokud někdo požaduje 

přiměřené zadostiučinění v penězích, musí zdůvodnit, proč nestačí omluva,  

jaká nehmotná újma mu byla způsobena a jakou nehmotnou částku žádá, 

� nahradit škodu – např. náhrada škody v penězích nebo uvedením v předešlý stav,79 

� vydat bezdůvodné obohacení – kdo se na úkor jiného obohatí, je povinen obohacení 

vydat.80 81  

                                                 
78 OSŘ, § 74 - § 77a 
79 ObchZ, § 378 
80 OZ, § 451 
81 ObchZ, § 53, 54 
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� Aktivní a pasivní legitimace ve sporech nekalé soutěže 

Aktivní legitimace náleží osobám, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena  

nebo ohrožena.82 V případech klamavé reklamy, klamavého označení zboží a služeb, 

vyvolání nebezpečí záměny, srovnávací reklamy či ohrožení zdraví a životního prostředí 

jsou aktivně legitimováni jak soutěžitelé, tak i spotřebitelé, přičemž toto právo náleží  

i právnickým osobám, jež chrání zájmy spotřebitelů či soutěžitelů. Naopak v případech 

parazitní soutěže, podplácení, zlehčování a porušení obchodního tajemství jsou spotřebitelé 

z aktivní legitimace vyloučeni a toto právo náleží pouze soutěžitelům.83 

Co se týče subjektů, kteří mohou být za své jednání žalování nebo-li pasivně 

legitimování, jedná se o všechny fyzické či právnické osoby, které se dopustily 

nekalosoutěžního jednání a staly se tak rušiteli hospodářské soutěže. Rušitelem je i osoba, 

která dala jiné osobě podnět k takovému jednání, využila ji pro sebe či ji nechala jednat 

svým jménem. Ovšem o bezprostřední vztah mezi rušitelem a dotčenou osobou nejde vždy, 

neboť v rámci reklamy či obchodu na scénu vstupují i tzv. třetí osoby, kdy v případě 

nekalosoutěžního jednání musíme zvážit, nakolik se i ony na konkrétní činnosti podílely. 

Např. v případě klamavé a srovnávací reklamy se bude zjišťovat míra odpovědnosti nejen 

u zadavatele reklamy, ale i u těch, kdo jí zpracovávají (reklamní agentury) a šíří pomocí 

hromadně sdělovacích prostředků (televize, rozhlas, tisk).84 

 

� Průběh soudního řízení ve věci nekalé soutěže 

Ve věcech nekalé soutěže rozhodují jako soudy prvního stupně krajské soudy.85 

Žaloba se podává dle místa bydliště žalovaného86 a obsahuje: jméno, příjmení, bydliště 

účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické 

osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem 

vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodující skutečnosti, označení 

důkazů, jichž se navrhovatel dovolává a musí z ní být patrné, čeho se navrhovatel 

dovolává. Ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat 

identifikační číslo právnické či fyzické osoby a popřípadě i další údaje.87 V řízení  

                                                 
82 ObchZ, § 53 
83 MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži: Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008 
84 MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži: Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008 
85 OSŘ, § 9, odst. k, l 
86 OSŘ, § 85a 
87 OSŘ, §79, odst. 1 
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před krajským soudem jako soudem první instance jedná a rozhoduje samosoudce.88  

Je-li třeba, může předseda senátu nařídit předběžné opatření, ještě před zahájením řízení.  

Řízení se zahajuje na návrh, který podává aktivně legitimovaná osoba. Žalobce je 

povinen připojit k návrhu písemné důkazy, jichž se dovolává. Žalobu soud doručí všem 

účastníkům do vlastních rukou.89 Řízení se zahajuje dnem, kdy došel soudu návrh na jeho 

zahájení.90 Jakmile bylo řízení zahájeno, postupuje v něm soud tak, aby věc byla  

co nejrychleji projednána a rozhodnuta.91 

První fází je příprava jednání, která se řídí obecnými ustanoveními OSŘ, v nichž je 

obsažena povinnost tvrdit a předkládat důkazy až do skončení prvního jednání ve věci.92 

Tato zásada má bránit průtahům řízení. V další fázi jednání dochází k dokazování.  

Ve věcech nekalé soutěže existuje výjimka, podle které má spotřebitel zvláštní postavení  

dle § 54 odstavce 2 ObchZ. Pokud je tedy žalujícím spotřebitel a domáhá se práva, aby se 

rušitel jednání nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav, a to v případech 

podle § 44-47 a §52 ObchZ93, dochází k obrácení důkazního břemene, kdy strana žalovaná 

(rušitel) musí dokázat, že k nekalé soutěži nedošlo.94 Po hodnocení důkazů vydá soud 

rozhodnutí o nákladech řízení, která zahrnují hotové výdaje účastníků a jejich zástupců 

včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady 

důkazů, odměnu notáře a další.95 Následně soud vydá rozhodnutí ve věci, proti kterému je 

přípustné odvolání. Účastníci se mohou odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí,  

a to k Vrchnímu soudu. Poplatky za návrh na zahájení občanského soudního řízení jsou 

uvedeny v zákoně č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. V případě řízení,  

jehož předmětem je peněžité plnění do částky 15 000 Kč, je poplatek 600Kč, je-li peněžité 

plnění nad 15 000 Kč je poplatek 4% ze žalované částky, pro ostatní případy je stanoven 

jednotný poplatek 1 000 Kč. 

                                                 
88 OSŔ, § 36a, odst. 3 
89 OSŘ, § 79, odst. 3 
90 OSŘ, § 82, odst. 1 
91 OSŘ, § 100, odst. 1 
92 OSŘ, § 118b, odst. 1 
93 § 44 Základní ustanovení, § 45 Klamavá reklama, § 46 Klamavé označení zboží a služeb, § 47 Vyvolání 

nebezpečí záměny, § 52 Ohrožování zdraví a životního prostředí 
94 ObchZ, §54, odst. 2 
95 OSŘ, § 137, odst. 1 
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4 Skutkové podstaty nekalé soutěže související s reklamou 

Pokud bychom měli hledat příčinnou souvislost mezi jednotlivými skutkovými 

podstatami nekalé soutěže a reklamou, nalezneme ji u většiny z nich. Především se jedná  

o klamavou reklamu, klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, 

parazitování na pověsti, zlehčování a srovnávací reklamu. 

Před nekalostí reklamního jednání nás chrání zákon, i přesto však nepoctivých 

reklam neubývá. Obchodníci se nás snaží nalákat neúplnými cenami či nepravdivými  

nebo nedostačujícími údaji k dané nabídce, a tak se mnohdy stane, že se setkáme 

s reklamou, která nás v mžiku oklame. Reklamou přesycený svět ve mně vzbuzuje názor, 

že velké množství reklamy s velkým množství údajů člověka dezorientuje a ten se tak 

v informacích lehce ztratí a snadno se nechá ovlivnit. K naší nelibosti jsou mnohé reklamy 

zpracovány tak precizně, že sám spotřebitel nedokáže rozlišit, zda jsou klamavé či nikoliv. 

4.1 Vztah spotřebitele k reklamě 

Samotnou mě zajímalo, jak na reklamu reaguje dnešní spotřebitel, a proto jsem 

zpracovala dotazník, který jsem rozdala 170 respondentům. Dotazník se nachází v příloze 

č. 3. Výsledky průzkumu lze shrnout v následujících odstavcích. 

Ve vzorku respondentů bylo 57% žen a 43% mužů, kteří většinou pocházeli 

z Moravskoslezského kraje, především se jednalo o oblast města Opavy a Ostravy, malý 

vzorek respondentů jsem získala také z Prahy. Z celkového počtu dotázaných  respondentů 

bylo nejvíce z věkové skupiny 27–45 let, kteří se na celkovém počtu podíleli 39%.  

Téměř shodné zastoupení měla věková skupina 15–26 let s 27% a skupina 46–60 let 

s 24%. Pouhých 10% pak měla skupina věkově nejstarších, která pojala všechny  

nad 61 let. Co se týče dosaženého vzdělání, téměř polovina respondentů spadala  

do skupiny střední školy s maturitní zkouškou, konkrétně se jednalo o 48% dotázaných. 

S 34% se na druhé místo zařadili vysokoškoláci, 14% patřilo lidem s výučním listem  

a pouhá 4% respondentů odpovědělo, že mají základní vzdělání. Z krátké charakteristiky 

respondentů vyplývá, že se jedná o poměrně pestrý vzorek společnosti, a to jak z hlediska 

věku tak i dosaženého vzdělání. 



 

 33 

Jak na Vás působí vzrůstající množství reklamy?

19%

61%

20%

pozitivně

negativně

nevím

 
Graf 4.1 Jak na Vás působí vzrůstající množství reklamy? Zdroj: Vlastní studie. 

Většina dotázaných respondentů (61%) uvedla, že na ně vzrůstající množství 

reklamy působí negativně. Takový výsledek jsem očekávala, neboť reklama, kterou 

vídáme téměř všude a ve velkém množství obtěžuje životy většiny spotřebitelů.  

19% respondentů naopak uvedlo, že vzrůstající množství reklamy na ně působí pozitivně. 

Z vyplněných dotazníků bylo zřejmé, že se jedná zejména o straší občany, kteří nemají 

možnost zjistit si sami nabídky různých společností např. pomocí služeb internetu  

a reklama je tak pro ně jediným zdrojem těchto informací. Zbylých 20 % respondentů 

odpovědělo, že neví. Do této skupiny lidí bychom mohli zařadit také spotřebitele, na něž 

vzrůstající množství reklamy nepůsobí vůbec. 

Necháváte se ovlivnit reklamou?

8%

22%

15%

53%

2% ano
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ne
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nevím

 
Graf 4.2 Necháváte se ovlivnit reklamou? Zdroj: Vlastní studie. 

Na otázku, zda se spotřebitel nechá reklamou ovlivnit, odpovědělo 53% respondentů 

spíše ne. Z dalších odpovědí vyplynulo, že se 22% dotázaných nechá reklamou mnohdy 

zlákat, 15% dotázaných občanů se k reklamě staví zcela odpudivě, 8% dotázaných se 

reklamou ovlivnit nechává a 2% spotřebitelů si neuvědomují, zda je reklama nějak výrazně 

ovlivňuje či nikoliv. 
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Jaká forma reklamy Vás ovlivňuje nejvíce?
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Graf 4.3 Jaká forma reklamy Vás ovlivňuje nejvíce? Zdroj: Vlastní studie. 

Na tuto otázku neodpověděli z celkového počtu 170 respondentů 2 dotázaní. Z grafu 

vyplývá, že nejvíce se spotřebitelé nechávají ovlivnit reklamou televizní, která v průzkumu 

dosáhla 44% a letáky s hodnotou 34%. Především mladší generace se zasadila o 14% účast 

na reklamě internetové. Co ale nejvíce překvapilo, bylo to, že na 5% připadající  

na reklamu v podobě plakátů a billboardů se zasadili zejména obyvatelé Prahy; jen malá 

část obyvatel Moravskoslezského kraje odpověděla stejně. Vysvětlením by mohlo být to, 

že většina obyvatel hlavního města cestuje po metropoli metrem, které je plné plakátů  

a taktéž to, že kolony aut, které jsou zde na denním pořádku míjejí jeden billboard  

za druhým. Zbylá 3% pak připadla na reklamu rozhlasovou. 

Co je pro Vás rozhodují při nákupu zboží a služeb?

40%

56%

4%

cena

kvalita

informace z reklamy

 
Graf 4.4 Co je pro Vás rozhodující při nákupu zboží a služeb? Zdroj: Vlastní studie. 

Většina dotázaných respondentů (56%) odpověděla, že je pro ně při nákupu 

rozhodující kvalita. Menšina respondentů (40%) naopak odpověděla, že se při nákupu 

rozhodují především podle ceny nabízeného zboží a služeb. Mezi těmito respondenty se 

zejména objevovali senioři a studenti. Jen malé procento dotázaných odpovědělo, že se 

nechávají zlákat informacemi z reklamy, do této skupiny se řadila pouhá 4% respondentů. 
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Setkali jste se někdy s nekalou reklamou 
(klamavá, srovnávací reklama)?

54%

46% ano

ne

 
Graf 4.5 Setkali jste se někdy s nekalou reklamou (klamavá, srovnávací reklama)?  

Zdroj: Vlastní studie. 

Z výsledků dotazníku je zřejmé, že každý druhý spotřebitel se již někdy setkal 

s klamavou či srovnávací reklamou, konkrétní hodnota respondentů, jež odpověděli ano,  

se rovná 54%. Naopak 46% dotázaných se nikdy s takovou reklamou nesetkalo. 

4.2 Klamavá reklama 

Ustanovení o klamavé reklamě je z konkrétních skutkových podstat nekalé soutěže 

nejčastěji využíváno. Důvod je zřejmý… Klamání, jakožto jednání, které uvádí v omyl,  

je jednou z přirozených lidských vlastností, se kterou se setkáváme téměř všude, a tudíž se 

nevyhýbá ani reklamnímu průmyslu. I přesto, že společnost u jakékoliv propagace očekává 

určitou míru příkrasy, která ji činí působivou a atraktivní, mnohdy se stane, že zadavatel 

reklamy překročí veškeré meze slušnosti a pod vidinou většího zisku, přitáhnutí více 

zákazníků a získaní lepšího místa v konkurenčním boji, nechá zpracovat klamavou 

reklamu, která je v rozporu se zákonem. 

Nynější právní úprava klamavé reklamy v České republice je harmonizována 

s úpravou Evropské unie, která v rámci ochrany před tímto nekalým jednáním stanovila 

všeobecná pravidla ve směrnici 84/450/EHS, o klamavé reklamě, která byla později 

nahrazena směrnicí 97/55/ES. Tato směrnice mimo klamavé reklamy zahrnovala i reklamu 

srovnávací. Směrnice byla následně novelizována směrnicí 29/2005/ES a později zrušena 

směrnicí 114/2006/ES, o klamavé a srovnávací reklamě. Definici klamavé reklamy 

obsahuje v tuzemsku ObchZ, přičemž ZRR, ZRT či ZOS se jí také lehce dotýkají.96 

Klamavou reklamou se rozumí jakékoliv šíření údajů o vlastním či cizím podniku,  

jeho výrobcích či výkonech, které odporuje skutečnosti a je způsobilé vyvolat klamnou 

                                                 
96 NOVAKOVÁ, E.; JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
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představu u osob, kterým jsou údaje nabízeny nebo u osob, které se s nimi dostanou  

do styku, čímž ovlivní jejich ekonomické chování a zajistí tak vlastnímu nebo cizímu 

podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.97 

Klamavá reklama je tedy reklamou, která je schopna ovlivnit spotřebitelovu volbu a výběr 

zboží či služeb. Oklamat nás může údajem o ceně, vlastnostech, množství či kvalitě 

výrobků, který není pravdivý či zcela úplný a neodpovídá tak realitě. 

Reklamu lze považovat za klamavou i z pohledu prezentace jejího sdělení. Za šíření 

reklamních údajů se považuje jakékoliv sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, 

vyobrazením, symbolem, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím 

prostředkem.98 Ovšem klamavou reklamu nezpůsobí jen nepravdivé či zkreslující 

informace v ní obsažené, klamavý může být i údaj sám o sobě pravdivý, který za jistých 

okolností může působit klamavě a uvést tak ne jednoho spotřebitele či soutěžitele v omyl.99 

Dovolím si zde uvést jeden příklad klamavé reklamy, která si pohrávala s údajem,  

jež byl na hranici pravdy a klamu. Tento příklad pochází z knihy Právo a reklama v praxi 

od Filipa Wintera a týká se reklamy na klasický konzumní chléb. Reklama tvrdila, že daný 

chléb je zcela bez chemických látek. Přestože je tento údaj pravdivý, je současně  

i klamavý, neboť všechny ostatní chleby jsou taktéž bez jakýchkoliv chemických látek. 

Tento slogan ovlivnil nemalé množství spotřebitelů a zajistil výrobci zvýšení zisku na úkor 

jiných soutěžitelů. 

To, že reklama vždy obsahuje jistou dávku nadsázky, je naprosto legální a v souladu 

s reklamní etikou. Ovšem nic se nesmí přehánět, a proto zákon stanovil určité požadavky  

na její pravdivost, jejichž dodržování si vynucuje. Při posouzení, zda je možné nadsázku 

rozpoznat či nikoliv, se vychází ze vzdělání a chápavosti průměrného zákazníka, který má 

průměrné znalosti a nevěnuje reklamě příliš velkou pozornost. Hodnota klamavosti není 

stálá, nýbrž se mění a vyvíjí, a to jak v rámci určitého státu, tak i jednotlivých států. 

Dlouholetou soudní praxí bylo zjištěno, že 10-15% občanů je oklamáno vždy a čímkoli,  

a proto tato procento představuje přípustnou míru klamavosti, která ještě neznamená,  

že reklama je jako celek klamavá.100 Z výše uvedeného vyplývá, že ve skutečnosti nejde  

tak o to, co reklama tvrdí, ale jak ji spotřebitel vnímá. 

                                                 
97 ObchZ, § 45 odst. 1 
98 ObchZ, § 45 odst. 2 
99 ObchZ, § 45 odst. 3 
100 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
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K úpravě klamavé reklamy je třeba dodat, že reklama se stane klamavou nejen pokud 

bude obsahovat informace odporující skutečnosti, ale také pokud zajistí vlastnímu  

či cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor ostatních soutěžitelů  

a spotřebitelů, vůči kterým je škůdce v soutěžním vztahu. Přičemž je stanoveno, že musí 

dojít k příčinné souvislosti mezi nepravdivým údajem a získání prospěchu na úkor 

ostatních.101 Stejně tak jako u předcházejících nekalosoutěžních deliktů je i tento 

formulován jako ohrožující, proto není podstatné, zda k oklamání došlo, nýbrž to,  

že společnost může být tímto jednáním ohrožena. 

4.2.1 Praktický p říklad klamavé reklamy 

Zajímavé je, jak na klamavou reklamu reaguje dnešní spotřebitel. Postoje 

spotřebitelů ke klamavé reklamě jsem zjišťovala pomocí metody dotazování. Mým cílem 

bylo zjistit, jak moc opatrní spotřebitelé jsou, zda se nechají zlákat reklamou na místě či si 

sami k dané reklamě, která je zaujala, zjišťují doplňující informace a zda by sami dokázali 

uvést alespoň jeden ze znaků klamavé reklamy. Výsledky dokládám v následujících 

grafech a řádcích. Jelikož byly otázky týkající se klamavé reklamy součástí jednotného 

dotazníku, který zahrnoval i celkový pohled na reklamu, jehož výsledky jsou zmíněny 

dříve, počet i charakteristika respondentů zůstává stejná. 

Do dotazníku jsem zařadila konkrétní reklamu od společnosti Telefonica O2,  

na níž jsem zjišťovala reakce dotázaných respondentů. Společnost Telefonica O2 Czech 

Republic, a.s. je předním telekomunikačním operátorem na českém trhu, který se orientuje  

na nabídky hlasových a datových služeb a oblast internetu. V roce 2007 ohromila tato 

společnost velké množství spotřebitelů lákavou reklamou. Reklama propagovala akci 

„Víkendové volání zdarma v pevné a mobilní síti O2“, aniž by uvedla jakékoliv doplňující 

podmínky. Z výše uvedeného vyplývá, že nabízená služba byla uvedena jako zcela 

bezplatná. Tato reklama byla šířena nejrůznějšími komunikačními médii, mezi něž se 

řadila především televize, rozhlas a tisk, čímž zapůsobila na velkou část české společnosti. 

                                                 
101 ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004 
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Oslovila by Vás tato reklama?

33%

56%

11%

ano

ne

nevím

 
Graf 4.6 Oslovila by Vás tato reklama? Zdroj: Vlastní studie. 

Z grafu vyplývá, že 56% respondentů ze 170 dotázaných by reklama Telefonicy O2 

neoslovila. Třetina dotázaných respondentů (33%) sdělila, že by se touto reklamou zlákat 

nechala a zbylých 11% respondentů odpovědělo, že neví. Mezi tyto respondenty mohou 

spadat také opatrnější spotřebitelé, kterým se reklama možná zdá být atraktivní, nicméně si 

raději sami ověří veškeré podmínky k dané nabídce a zjistí, jak se věci doopravdy mají. 

Pokud ano, zajímali byste se o všechny podmínky 
k dané nabídce?

72%

18%
10%

ano

ne

nevím

 
Graf 4.7 Pokud ano, zajímali byste se o všechny podmínky k dané nabídce? Zdroj: Vlastní studie. 

Tento graf navazuje na předchozí otázku a zjišťuje, zda by respondent v případě,  

že by jej reklama společnosti Telefonica O2 oslovila, prozkoumal pečlivě všechny 

podmínky k dané nabídce. Na tuto otázku neodpovědělo 17 respondentů  

ze 170 dotázaných. Většina respondentů (72%) odpověděla, že v případě, že by je daná 

reklama oslovila, prostudovali by si veškeré informace k dané nabídce. To svědčí o tom,  

že dnešní spotřebitel je velmi opatrný. I přesto vše jsou tady i takoví, kteří by si podmínky 

neprostudovali a smlouvu s Telefonicou O2 by uzavřeli ihned na místě, bez zbytečných 

odkladů. Do této skupiny se řadí 18% dotázaných. Zbylých 10% respondentů neví,  

jak by se v takové situaci zachovalo. 
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Jedná se podle Vás o příklad klamavé reklamy?

25%

43%

32%
ano

ne

nevím

 
Graf 4.8 Jedná se podle Vás o příklad klamavé reklamy? Zdroj: Vlastní studie. 

Zajímalo mne, zda spotřebitelé tuto reklamu vnímají jako klamavou. Výsledek 43%, 

který si vysloužila odpověď „ne“ svědčí o tom, jak bravurně byla tato reklama zpracována. 

Nyní už mohu uvést, že tento příklad reklamy byl opravdu klamavý, což stejně vnímala 

pouze čtvrtina dotázaných respondentů. 32% respondentům se pravděpodobně nechtělo  

nad klamavostí či pravdivostí reklamy zamýšlet a tudíž se zařadili pod odpověď „nevím“. 

Reklama Telefonicy O2 byla v roce 2007 skutečně označena za klamavou. Rozhodla  

o tom Arbitrážní komise Rady pro reklamu. Návrh stížnosti tehdy podalo Sdružení obrany 

spotřebitelů ČR, jež se domnívalo, že daná reklama je v rozporu s etickými pravidly 

zakotvenými v Kodexu reklamy. Tento názor Rada nabyla, neboť i přesto, že daná reklama 

byla prezentována jako bezplatná, bylo zjištěno, že nabídka volných minut je využitelná  

až po zaplacení hodnoty paušálního tarifu nebo vyčerpání volných minut. Velká část 

spotřebitelů byla touto reklamou oklamána, přičemž to, že byli oklamáni, mnozí zjistili  

až při placení účtu mobilnímu operátorovi.102 Arbitrážní komise v tomto případě rozhodla, 

že daná reklama je závadná a prohlásila ji za neetickou. Důvodem jejího rozhodnutí byl 

fakt, že podmínka, za níž je možno využít volných minut, nebyla zřetelně uvedena,  

tudíž reklama mohla tzv. průměrného spotřebitele snadno oklamat.103 Takto vyřešený 

případ svědčí o tom, že reklama, která je nekalá, nemusí být řešena jen soudy, kde jsou 

jednání příliš zdlouhavá, ale naopak může být řešena i Arbitrážní komisí RPR, jejíž jednání 

jsou mnohem rychlejší a efektivnější. 

                                                 
102 Rada pro reklamu [online]. c2005 [citováno 2010-04-06]. Dostupný z WWW:  

<http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php?rok=2007>. 
103 Rada pro reklamu [online]. c2005 [citováno 2010-04-06]. Dostupný z WWW:  

<http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php?rok=2007>. 
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Podkapitolu klamavé reklamy uzavírám grafem, který poskytne informace o tom,  

zda česká společnost ví, co se pod pojmem klamavá reklama skrývá. 

Dokázali byste uvést alespoň jeden znak klamavé reklamy?

56%

44%
ano

ne

 
Graf 4.9 Dokázali byste uvést alespoň jeden znak klamavé reklamy? Zdroj: Vlastní studie. 

Menšina dotázaných respondentů (44%) by si nevzpomněla na žádný ze znaků 

klamavé reklamy, naopak většina dotázaných (56%) uvedla, že znají alespoň jeden znak 

tohoto typu nekalého jednání. Konečný výsledek k této otázce mě mile překvapil, neboť 

jsem předpokládala, že lidí, kteří mají tušení, co se pod pojmem klamavá reklama skrývá, 

bude slabá třetina.  

4.3 Srovnávací reklama 

Srovnávání určitých produktů a služeb je podstatou tržního soutěžení. Jestliže má být 

srovnávání využito v hospodářské soutěži, musíme pracovat pouze s objektivními údaji  

již dosažených výkonů. 

Srovnávací reklama byla dlouhá léta považována za zakázanou soutěžní praktiku  

a až do roku 2000 o ní nebyla v českém právu ani zmínka. Případy srovnávací reklamy 

byly do té doby posuzovány jako nekalosoutěžní delikty spadající pod generální klauzuli, 

kterými byla klamavá reklama, zlehčování, klamavé označení zboží a služeb či vyvolání 

nebezpečí záměny, nebo byly posuzovány pouze podle generální klauzule jako inominátní 

případy nekalé soutěže.104 V roce 1998 Evropská unie povolila srovnávací reklamu  

a začala toto povolení rozšiřovat do všech členských zemí. Do českého právního řádu bylo 

povolení srovnávací reklamy zakotveno 1. ledna 2001, kdy se promítlo do ObchZ,  

kde v sekci soutěžních pravidel stanovilo, co vše si soutěžitelé v rámci tohoto jednání 

mohou vzájemně dovolit. 

                                                 
104 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2005 
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Srovnávací reklama je jakákoliv reklama, ve které rušitel porovnává dva a více 

soutěžitelů, které výslovně či nepřímo identifikuje nebo srovnává jimi nabízené výrobky  

či služby s výrobky svými.105 

I přesto, že je srovnávací reklama zakázána, ObchZ stanovil jisté podmínky její 

přípustnosti. Srovnávací reklama je tedy možná, pokud:  

a) není klamavá. Klamavost se může projevit ve vlastní nabídce soutěžitele, jehož 

výrobky reklama propaguje, v nabídce konkurujícího soutěžitele i ve výsledku 

srovnání, 

b) porovnává jen výrobky a služby, které uspokojují stejné potřeby nebo slouží  

ke stejnému účelu, 

c) objektivně porovnává jeden nebo více podstatných, ověřitelných  

a reprezentativních znaků konkrétních výrobků či služeb. Mezi tyto znaky může být 

zahrnuta i cena, 

d) nevede k vyvolání nebezpečí záměny mezi tím, jehož výrobky a služby reklama 

propaguje a druhým soutěžitelem, nebo mezi jejich podniky, výrobky a službami, 

ochrannými známkami, firmami nebo jinými označeními, které jsou pro jednoho  

či druhého soutěžitele příznačnými, 

e) nezlehčuje lživými informacemi podnik, výrobky či služby soutěžitele ani jeho 

ochranné známky, firmu či jiná zvláštní označení, která jsou pro něj příznačná,  

nebo jeho činnosti, poměry a jiné okolnosti, které se jej týkají, 

f) se vztahuje na výrobky, u nichž má soutěžitel oprávnění užívat chráněné označení 

původu, vždy jen na výrobky se stejným označením původu, 

g) nevede k nepoctivému těžení z dobré pověsti, které je spjato s ochrannou známkou, 

firmou či jiným označením soutěžitele, která jsou pro něj příznačná, nebo z dobré 

pověsti, jež je spjata s označením původu konkurenčního zboží, 

h) nenabízí výrobky či služby, jakožto napodobení či kopii výrobků a služeb 

označených ochrannou známkou nebo obchodní firmou.106 

Obecně platí, že jakékoliv srovnání, které odkazuje na zvláštní nabídku, musí jasně  

a jednoznačně stanovit, od kdy je tato nabídka platná, pokud ještě nezačala působit  

                                                 
105 ObchZ, § 50a odst. 1 
106 ObchZ, § 50a odst. 2 písm. a) - h) 
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a zároveň musí být uvedeno, ke kterému datu nabídka končí, popřípadě uvést, že nabídka 

je platná do vyprodání zásob.107 

Srovnávací reklamu můžeme rozdělit do čtyř kategorií, a to na: 

• kritizující srovnávací reklamu,  

• osobní srovnávací reklamu,  

• opěrnou srovnávací reklamu a  

• systémovou srovnávací reklamu. 

Kritizující srovnávací reklama vyzdvihuje vlastnosti, kvalitu či složení vlastních 

výrobků a služeb oproti výrobkům nabízených konkurenty. Jedná se o typický příklad 

srovnávací reklamy, se kterým se často setkáváme i my, obyčejní spotřebitelé.  

Kdežto v osobní srovnávací reklamě se nesrovnávají produkty konkurujících soutěžitelů, 

nýbrž samotní soutěžitelé, jejich vlastnosti, podniky, podniková kultura či podnikové 

tradice. Opěrnou srovnávací reklamou rozumíme takovou reklamu, ve které vlastní 

produkty a služby srovnáváme s produkty a službami jiných soutěžitelů nebo je  

alespoň připodobňujeme. Opěrná reklama je typická pro nováčky na trhu, kteří se chtějí 

rychle zviditelnit a postavit se tak již tradičním, zavedeným výrobcům. Poslední, 

systémová srovnávací reklama, poukazuje na pokrok v rámci výroby jednoho soutěžitele. 

Prostřednictvím této reklamy jsou srovnávány výrobky a služby s dosaženým stupněm 

vývoje techniky a dovedností.108  

Srovnávací reklama představuje zvyšující se tlak na všechny soutěžitele, aby 

prodávali kvalitní výrobky a služby a poskytovali spotřebitelům jen skutečné a podložené 

informace o svých produktech. 

4.3.1 Praktický p říklad srovnávací reklamy 

Stejně tak, jako tomu bylo u konkrétního příkladu klamavé reklamy, využiji výsledků 

dotazníku, které představují názory a postoje dnešních spotřebitelů ke srovnávací reklamě. 

Společnost UPC Česká republika, a.s., jež je největším poskytovatelem televizních 

služeb a vysokorychlostního internetu na českém trhu, přišla v roce 2009 s reklamou, 

v rámci které srovnávala svou internetovou nabídku s nabídkou konkurenční společnosti  

Telefonica O2. Reklama srovnávala připojení k internetu o rychlosti 10 Mbit/s za měsíční 

poplatek 490 Kč od společnosti UPC s nabídkou společnosti Telefonica O2, která nabízela 

                                                 
107 ObchZ, § 50a odst. 3 
108 ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004 
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připojení o rychlosti 8 Mbit/s za 750 Kč na měsíc. Reklama byla šířena prostřednictvím 

televize a rozhlasu. 

Jak vnímáte tuto reklamu?

32%

31%

37% kladně

záporně

nevím

 
Graf 4.10 Jak vnímáte tuto reklamu? Zdroj: Vlastní zdroj. 

Z grafu je patrné, že názory spotřebitelů na tuto reklamu se různí. Téměř shodně jsou 

zde zastoupeny všechny odpovědi. 31% dotázaných respondentů vnímá tuto reklamu 

kladně, 32 % ji naopak vnímá záporně a 37% dotázaných odpovědělo, že neví, neboť je 

patrně tato reklama ničím nezaujala, a proto se zařadili pod neutrální odpověď. 

Nechali byste se touto reklamou ovlivnit?

31%
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ano
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nevím

 
Graf 4.11 Nechali byste se touto reklamou ovlivnit? Zdroj: Vlastní studie. 

Z grafu vyplývá, že 31% dotázaných občanů by se takovou reklamou nechalo zlákat. 

Toto procento, jež náleží odpovědi „ano“ je téměř shodné s hodnotou předchozího grafu, 

která vystihovala kladný postoj k reklamě. Většina respondentů (45%) uvedla, že by se 

touto reklamou ovlivnit nenechala a zbylých 24% dotázaných zaujímá neutrální postoj. 
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Jde podle Vás o srovnávací reklamu?
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Graf 4.12 Jde podle Vás o srovnávací reklamu? Zdroj: Vlastní studie. 

Další otázka dotazníku zjišťovala, zda výše uvedená reklama je podle spotřebitelů 

reklamou srovnávací. Téměř tři čtvrtiny dotázaných odpovědělo, že se v konkrétním 

případě o srovnávací reklamu jedná. Tento výsledek jsem očekávala, neboť srovnání 

uvedené v reklamě je dle mého názoru evidentní. I přesto se našli respondenti,  

kteří odpověděli, že se o srovnávací reklamu nejedná či takoví, kteří si nebyli odpovědí 

jistí a uvedli, že neví. 

Dokázali byste uvést alespoň jeden znak 
srovnávací reklamy?

55%

45% ano

ne

 
Graf 4.13 Dokázali byste uvést alespoň jeden znak srovnávací reklamy? Zdroj: Vlastní studie. 

Respondenti se vyjádřili i v oblasti srovnávací reklamy. Dotaz směřoval na to, zda by 

dokázali uvést alespoň jeden ze znaků tohoto typu reklamy. Menšina dotázaných (45%)  

by si na žádný znak srovnávací reklamy nevzpomněla. Naopak většina respondentů 

odpověděla, že ví nebo alespoň tuší, co se pod pojmem srovnávací reklama skrývá. 

Hodnota 55% opět překvapila. 

Vraťme se ještě jednou ke konkrétní srovnávací reklamě od společnosti UPC. 

Reklama, srovnávající nabídky internetu, byla na počátku tohoto roku městským soudem 

v Praze označena za zakázanou srovnávací reklamu. I přesto, že se společnost UPC 

nedomnívá, že by vytvořila zakázanou reklamu, neboť z jejího pohledu jsou v reklamě 



 

 45 

uvedeny srovnatelné parametry služeb, musí reklamu na příkaz soudu stáhnout a veřejně se 

omluvit poškozené společnosti. Výsledek rozhodnutí soudu vycházel především ze zjištění, 

že daná reklama srovnávala odlišně koncipované služby. Na jedné straně se objevoval 

pevně stanovený balíček služeb společnosti UPC, na straně druhé byl balíček služeb 

Telefonicy O2, jež byl mnohem variabilnější a zákazníci si v něm mohli sami navolit 

služby přesně podle svých potřeb.109 

4.4 Shrnutí výsledků 

V dnešní době je společnost reklamou zahlcena. S reklamou se setkáváme  

na každém rohu a mnohdy nabýváme pocitu, že nás i obtěžuje. Není se čemu divit, když si 

v klidu nemůžeme vychutnat film v televizi, naše schránky jsou přeplněné letáky,  

mezi nimiž se mísí důležité dopisy a v rozhlase se setkáme mnohdy s delší reklamní 

vsuvkou, nežli je samotná hudební relace. Ovšem nejedná se jen o tyto klasické příklady 

reklamy. Reklama je prakticky všude, kam se jen podíváme, ať už se jedná o billboardy, 

plakáty, reklamou pomalované domy nebo městská hromadná doprava. Vzrůstající 

množství reklamy v lidech vyvolává pocit chystané zrady, proto jsou spotřebitelé 

v současné době mnohem obezřetnější a snaží si k nabídkám, jež je zaujaly, zjišťovat 

veškeré podmínky sami a vše si důkladně ověřují. 

• Vztah spotřebitele k reklamě 

Abych zjistila odpověď na otázku, jak reklama v současné době ovlivňuje 

spotřebitele, zpracovala jsem na toto téma dotazník, který jsem rozdala 170 respondentům. 

Z dotazníkového šetření (viz graf 4.2) je zřejmé, že většina dotázaných respondentů (53%) 

má negativní postoj k reklamě a jen tak lehce se jí nenechá ovlivnit. Výsledek mě nijak 

nepřekvapil, jelikož jsem si myslela, že se jeho hodnota bude pohybovat kolem 50%.  

I přesto, že reklama obsahuje mnohdy lákavé nabídky, člověk se jí snaží vyhnout z důvodu  

jejího vzrůstajícího množství, které obtěžuje většinu respondentů (61%), což dokládá  

graf 4.1. Z dalších odpovědí jsem zjistila, že 22% dotázaných se reklamou mnohdy nechá 

ovlivnit, 15% respondentů ji zcela zavrhuje, 8% se reklamou nechá zlákat téměř vždy  

a pouhé 2% dotázaných k této záležitosti nezaujímá žádný postoj (viz graf 4.2). 

Výsledky dotazníku rovněž poskytly informace o tom, jaká forma reklamy ovlivňuje 

spotřebitele nejvíce (viz graf 4.3). První místo obsadila s hodnotou 44% reklama televizní 

                                                 
109 Hospodářské noviny [online]. c1996 – 2005 [citováno 2010-04-06]. Dostupný z WWW:  

<http://mam.ihned.cz/c1-40726770-soud-zakazal-upc-srovnavaci-reklamu-s-telefonikou>. 
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a ihned za ní se zařadila reklama letáková, která získala 34%. Tento výsledek jsem rovněž 

očekávala, neboť je zcela zřejmé, že se s těmito dvěma formami reklamy setkáváme 

nejčastěji, jelikož televizní reklama běží v televizi každou půlhodinu a schránku plnou 

letáků vybíráme dennodenně. 

Dotazník dále zjišťoval, zda se respondenti někdy setkali s klamavou či srovnávací 

reklamou (viz graf 4.5). Výsledek je dosti zarážející, neboť většina dotázaných (54%) se 

již s tímto druhem nekalého jednání setkala, naopak menšina respondentů (46%) se 

s takovou reklamou doposud nesetkala. V případě, že se respondent s klamavou  

či srovnávací reklamou setkal, vyzvala jsem jej, aby uvedl, čeho konkrétně se daná 

reklama týkala. Mezi nejčastěji zmiňované případy nekalé reklamy se zařadily reklamy  

na prací prášky a čisticí prostředky, které podle respondentů nedosahují takových kvalit, 

jaké jsou uváděny v reklamě. Další zmiňovanou byla reklama v letácích či na plakátech, 

které uvádějí neúplné ceny. Jednalo se konkrétně o letáky, jež malým symbolem uvedeným 

ve spodní části dávají najevo, že uvedená cena je bez DPH, nebo že se vztahuje jen  

na členy klubu daného řetězce. Velmi často se dotázaní respondenti ocitli také v situaci, 

kdy zlevněné zboží uvedené v letáku bylo ihned vyprodáno, a to z důvodu malého 

množství, jež bylo dodáno do prodejny, což ovšem v reklamě uvedeno nebylo. Mezi další 

zmiňované nekalé reklamy se řadily reklamy mobilních operátorů a cestovních kanceláří  

či různé reklamy bank a pojišťoven, které nabízejí vedení účtů bez jakýchkoliv poplatků. 

Součástí mého dotazníků byly i dvě konkrétní reklamy (klamavá a srovnávací),  

které byly v minulosti označeny za nekalé. Jedna z nich byla reklama Telefonicy O2,  

která propagovala „Víkendové volání zdarma v pevné a mobilní síti O2“. Tato reklama 

byla v roce 2007 označena Arbitrážní komisí RPR za klamavou. Z tohoto případu je 

patrné, že daná reklama, jež je nekalým jednáním, může být vedle soudního řízení řešena  

i Arbitrážní komisí RPR, jejíž jednání jsou mnohem rychlejší a efektivnější, kromě toho 

může stížnost na reklamu podat kdokoliv, komu se daná reklama jeví jako závadná.  

U konkrétního příkladu klamavé reklamy Telefonicy O2 jsem zjišťovala, zda by oslovila 

spotřebitele, aniž by dotázaný věděl, že se jedná o případ závadné reklamy  

(viz graf 4.6). 56% respondentů dotazníkového šetření odpovědělo, že by je tato reklama 

neoslovila. Většinou jsem se u této skupiny dotázaných setkala s reakcí, že údaj „zdarma“  

je přinejmenším zavádějící. V mnohých respondentech takový reklamní slogan vzbuzuje 

pocit chystané pasti. I přesto jedna třetina dotázaných (33%) sdělila, že by se reklamou 

nechala zlákat, zbylých 11% respondentů má k této reklamně neutrální postoj. V případě, 

že by tato reklama respondenta zaujala, většina z nich (72%) by si prostudovala veškeré 
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podmínky k dané nabídce, což dokazuje, jak opatrný dnešní spotřebitel je  

(viz graf 4.7).  

Dále dotazník zjišťoval, zda by respondenti označili reklamu Telefonicy O2 jako 

klamavou (viz graf 4.8). Hodnota 43%, která zahrnuje respondenty, jež jsou přesvědčeni  

o nekalosti reklamy, dokazuje, jak dokonale byla tato reklama zpracována a že stačí málo, 

aby šikovná mysl a ruka odborníka zmátla nejednoho spotřebitele. 25% respondentů 

označilo tuto reklama jako klamavou a zbylých 32% se patrně nad klamavostí  

či pravdivosti dané reklamy nechtělo zamýšlet, a proto k ní zaujali neutrální postoj. 

Poslední otázka týkající se klamavé reklamy směřovala ke zjištění, zda respondent 

dokáže identifikovat alespoň jeden znak tohoto nekalého jednání (viz graf 4.9).  

Z výsledků je patrné, že 46% respondentů netuší, co se pod pojmem klamavá reklama 

skrývá, naopak 54% dotázaných uvedlo, že znají minimálně jeden ze znaků tohoto druhu 

nekalé reklamy. Konečný výsledek mě mile překvapil. V případě, že respondent odpověděl 

ano, vyzvala jsem jej, aby konkrétní znak uvedl. Mezi nejčastěji zmiňované znaky patřila 

zejména přítomnost reklamních údajů, jež jsou neúplné, nepodložené nebo odporují 

skutečnosti. Na základě tohoto výsledku lze říci, že česká veřejnost je v problematice 

klamavé reklamy poměrně znalá. 

Na základě dotazníkového šetření jsem dále zjišťovala, zda je v podvědomí české 

společnosti i srovnávací reklama. Do výzkumu jsem proto zahrnula konkrétní srovnávací 

reklamu, na které jsem zjišťovala, zda by se jí respondenti nechali zlákat a zda se podle 

nich jedná o případ srovnávací reklamy. Konkrétní reklama se vztahovala na nabídku 

internetových služeb. V rámci této reklamy společnost UPC srovnávala svou nabídku 

internetu o rychlosti 10 Mbit/s za měsíční poplatek 490 Kč s nabídkou společnosti 

Telefonicy O2, která propagovala připojení k internetu o rychlosti 8 Mbit/s za 750 Kč  

na měsíc. Tato reklama byla označena městským soudem v Praze za zakázanou srovnávací 

reklamu, neboť bylo zjištěno, že srovnávala odlišně koncipované nabídky. 

Na základě dotazníku byly zjišťovány reakce spotřebitelů na tuto reklamou  

(viz graf 4.11). Většina respondentů (45%) uvedla, že by se touto reklamou ovlivnit 

nenechala, patrně se jim zdá být reklama neetická a cítí z ní jistý podvod. 31% dotázaných 

by se naopak touto reklamou zlákat nechalo a zbylých 24% dotázaných se zařadilo  

pod neutrální odpověď, nejspíše by pro ně byly rozhodné všechny ostatní okolnosti,  

např. tradice a spolehlivost uvedených společností. Z dotazníkového šetření je patrné  

(viz graf 4.12), že celých 73% dotázaných respondentů tuto reklamu vnímá  

jako srovnávací. Tento výsledek mě nijak nepřekvapil, neboť srovnání v reklamě je zcela 
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evidentní. 17% dotázaných občanů mělo k dané problematice neutrální postoj a zbylých 

10% odpovědělo, že se v tomto případě o srovnávací reklamu nejedná. 

Dotazník zjišťoval i fakt, zda respondent dokáže určit alespoň jeden ze znaků 

srovnávací reklamy (viz graf 4.13). Výsledek mě opět překvapil, jelikož 55% dotázaných 

by dokázalo definovat minimálně jeden znak tohoto nekalého jednání. Respondenty,  

jež odpověděli ano, jsem vybídla k uvedení konkrétního znaku. Většina dotázaných uvedla, 

že se jedná o reklamu, která srovnává cenu, kvalitu a množství podobných produktů  

či služeb nabízených odlišnými společnostmi, v níž propagovaný produkt je na tom vždy 

lépe. Zbylých 45% respondentů by srovnávací reklamu identifikovat nedokázalo. 

Poslední otázka dotazníku zjišťovala celkový pohled respondentů na nekalé podoby 

reklamy. Ve většině případech jsem se setkala s názorem, že spotřebitelům nevadí 

srovnávací reklama, ovšem jen za předpokladu, že jsou v ní obsaženy pravdivé‚  

a podložené údaje. Zato k reklamě klamavé mají všichni respondenti negativní postoj,  

a to zejména kvůli tomu, že samotné spotřebitele postihuje a mnohdy jim působí nemalé 

problémy. 

• Obrana proti reklam ě 

V případě, že se spotřebitel či soutěžitel setká se závadnou reklamou, která  

jej jakkoliv poškozuje nebo pobuřuje, má dvě možnosti, kam se se stížností obrátit. První 

cestou je projednání stížnosti na krajském soudě, kam poškozený podá proti rušiteli žalobu 

zdržující, která vede ke zdržení se určitého jednání nebo žalobu odstraňující, jejíž cílem je 

odstranění závadného stavu. Mezi nároky, které může poškozený dále uplatnit se řadí 

náhrada škody110, nárok na přiměřené zadostiučinění, které může být formou omluvy  

nebo v penězích či nárok na vydání bezdůvodného obohacení. V tomto jednání bude 

soudce reklamu posuzovat dle ustanovení ObchZ, jež se týkají nekalé soutěže. Soudně 

řešené spory ve věcech nekalé soutěže jsou velmi zdlouhavé, neboť musíme podat žalobu, 

předkládat důkazy a v neposlední řadě se také můžeme proti soudnímu rozhodnutí odvolat, 

čímž se jednání dále protahují. Možná i z tohoto důvodu jsou soudně řešené případy 

nežádoucí reklamy za poslední roky jen ojedinělé.111 Pokud bych např. za posledních pět 

                                                 
110 V případě náhrady škody jde o velmi složité a zdlouhavé jednání. Proto je v takových případech  lepší  

požadovat přiměřené zadostiučinění nežli náhradu škody, neboť v něm nemusíme dokazovat výši škody  

a propojení mezi škodou a nekalou soutěží.  
111 Informaci o tom, že soudně řešené spory nekalé soutěže se v posledních deseti letech vyskytují  

jen ojediněle, jsem získala od soudce Krajského soudu v Ostravě, jež se touto problematikou zabývá. 
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až deset let chtěla vytvořit statistiku, ze které bychom se dozvěděli, kolik případů klamavé 

či srovnávací reklamy bylo řešeno soudně, je to zcela zbytečné. Naopak takovou statistiku 

je možné provést u stížností na klamavou či srovnávací reklamu řešených Arbitrážní 

komisí Rady pro reklamu, neboť ta jich v průměru ročně řeší 18. Při zjišťování, zda je daná 

reklama závadná, postupuje Rada dle ustanovení Kodexu reklamy. Tato řízení jsou 

mnohem rychlejší než soudní, kromě toho může stížnost na reklamu podat kdokoliv, komu 

se reklama jeví jako nežádoucí. I přesto, že žádostí k projednání má Arbitrážní komise 

mnoho, jen málokterý případ je označen za závadný. Lze z toho usoudit, že se spotřebitelé 

obracejí na Radu se vším, co je v reklamě obtěžuje, i když nekalost v reklamě může být  

jen z jejich subjektivního pohledu.  
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5 Závěr 

Tato bakalářská práce, která popisuje reklamu v nekalé soutěži, byla zacílena třemi 

směry. Prvním cílem mé práce bylo popsat a analyzovat stávající úpravu klamavé  

a srovnávací reklamy, což bylo splněno. Informace jsem čerpala jak z právních předpisů, 

tak i z odborné literatury, která se této problematice věnuje. Jako druhý cíl jsem si vytýčila 

zhodnocení právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži, který jsem taktéž splnila.  

Při zpracování tohoto cíle bylo zjištěno, že existence soudních případů nekalé soutěže je 

v současné době ojedinělá, což dokazuje, že dnešní podnikatelé jsou mnohem vyspělejší  

a nepouští se do všemožných konfliktů tak často, jako tomu bylo v minulosti. Zároveň 

k této záležitosti přikládám vlastní úsudek, a to, že účinnější je pro spotřebitele řešit 

neetické reklamy cestou samoregulace, v rámci které může být žádost podána kýmkoliv, 

komu se reklama jeví jako závadná, mimo to je toto řízení rychlejší než zdlouhavé soudní 

jednání. Třetím a zároveň posledním cílem mé práce bylo zhodnotit, jak znalá je veřejnost 

v problematice klamavé a srovnávací reklamy. Na základě metody dotazování jsem zjistila, 

že určité ponětí o klamavé a srovnávací reklamě ve veřejnosti je. Hypotézu, v níž jsem 

stanovila, že identifikovat klamavou a srovnávací reklamu bude schopna slabá třetina 

veřejnosti, musím vyvrátit, neboť k mému překvapení je každý druhý spotřebitel v této 

problematice znalý. Z dotazníkového šetření bylo dále zjištěno, že srovnávací reklama je 

na rozdíl od klamavé spotřebiteli vítána, ovšem pouze za předpokladu, že operuje 

s pravdivými a podloženými údaji. Další dvě hypotézy, které stanovily spíše negativní 

postoj veřejnosti k reklamě a jako nejvíce ovlivňující formu reklamy reklamu televizní  

a letákovou, se potvrdily. 

Domnívám se, že k jakékoliv reklamě je rozumné a žádoucí přistupovat ve vlastní 

zájmu s maximální obezřetností a uplatnit přitom tisíciletími ověřenou moudrost řeckého 

filozofa Aristotela, který prohlásil, že o všem je třeba pochybovat. Tento výrok představuje 

návod, jak posuzovat a kriticky hodnotit tak ošemetnou záležitost, jakou je reklama.  

Tato práce poskytla čtenáři z teoretického hlediska ucelený přehled regulačních 

mechanismů v oblasti reklamy a detailní popis nekalé soutěže. Následující praktická část 

poodhalila názor veřejnosti jak na reklamu obecně, tak i na její konkrétní nekalé případy, 

kterými byla klamavá a srovnávací reklama.  

Zpracování této práce pro mne bylo velmi obohacující a doufám, že na ni budu moci 

v budoucnu navázat diplomovou prací.  
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