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1 ÚVOD 

 

V mé bakalářské práci na téma Ochrana podnikatele proti klamavé reklamě a 

parazitování na pověsti jsem se rozhodl zaměřit na podnikatele, kteří působí v oblasti 

energetiky. Popis jednání na trhu s elektrickou energií jsem zvolil z důvodu, že nekalé 

soutěžní praktiky obecně jsou vysvětleny v mnoha literaturách, bakalářských či 

diplomových pracích. Naopak trh s elektrickou energií a nekalé obchodní praktiky v tomto 

odvětví nejsou častým tématem literatury. Uplatňování nekalých praktik jsou v obchodu 

s elektrickou energií novinkou. 

Trh s elektrickou energií v České republice se od roku 2005, kdy proběhla 

liberalizace obchodu s elektrickou energií, razantně rozrůstá. V období liberalizace 

vstupují na trh podnikatelé, kteří jsou mnohem menší než 3 tradiční dodavatelé elektrické 

energie. Alternativní obchodníci s elektrickou energií často využívají nekalých obchodních 

praktik. Nekalou soutěž praktikují jejich obchodní zástupci, kteří se zaměřují na podomní 

prodej. 

Trh s elektrickou energií má odlišnou strukturu než trhy jiné. Ta se liší především 

v kontrolních orgánech a úřadech, které mohou ovlivnit výši ceny pomocí regulace. 

Regulovaná je jen část ceny, druhá polovina je ovlivnitelná samotným obchodníkem 

s elektrickou energií. 

Ochranou podnikatele proti těmto praktikám jsem se rozhodl zabývat, abych zjistil, 

jestli se podnikatele brání účinně a legálně. Nekalosoutěžní jednání je používáno 

opakovaně, popřípadě se mění jen alternativní obchodník, který v danou chvíli jednání 

využívá. Proto předpokládám, že obrana příliš účinná není nebo je nesprávně využívaná. 

V médiích je často rozebírána právě otázka nekalé soutěže mezi subjekty na trhu 

s touto cennou komoditou. Jako v každém jiném odvětví jde hlavně o získání co největšího 

podílu, s tímto spojeným ziskem a oslovení dalších zákazníků. Získávání dalších zákazníků 

však může mít nekalosoutěžní povahu.  

V druhé kapitole bakalářské práce se zaměřuji na právní úpravu nekalé soutěže dle 

obchodního zákoníku.  Ve třetí kapitole v krátkosti popíši fungování trhu s elektrickou 

energií a rozdělení obchodníků na tradiční a alternativní dodavatele elektrické energie. 

V této kapitole jsou popsány i jednání klamavé reklamy a parazitování na pověsti mezi 

obchodníky. V poslední části se zaměřuji na ochranu podnikatele proti nekalé soutěži, 
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kterou umožňuje prevence, obchodní zákoník a popřípadě některá ustanovení 

energetického zákona. 

Hypotéza: Předpokládám, že ochrana obchodníků s elektřinou v oblasti nekalé 

soutěže není dostatečná nebo je nesprávně používaná. Toto potvrdím nebo vyvrátím ve 

čtvrté kapitole, kde se zabývám obranou podnikatele tak, jak je využívaná a zjišťováním 

možností, jak tuto obranu využít jinak. 

Cílem práce je posoudit, jestli je obrana proti nekalé soutěži dostatečná a jestli ji 

obchodníci využívají správně. Prací bych chtěl přispět ke snížení počtu nekalých praktik, 

což by prospělo nejen trhu e elektřinou, ale i zákazníkům, kteří čelí přímo klamavé 

reklamě, která může zkreslit jejich rozhodnutí, jakého dodavatele elektrické energie zvolí. 

Cílem je také najít možnost, jak se nekalosoutěžním praktikám bránit. 
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2 PRÁVNÍ ÚPRAVA NEKALÉ SOUTĚŽE 

 

2.1 Hospodářská soutěž 

 Nekalá soutěž vzniká v prostředí hospodářské soutěže. Než se začnu zabývat 

teoretickou částí nekalé soutěže, nejprve přiblížím hospodářskou soutěž, ve které se nekalá 

soutěž vyskytuje. Soutěž je důležitým prvkem pro zdokonalení jakékoli činnosti. Soupeření 

mezi lidmi obecně podněcuje k lepším výkonům a většímu využití našich možností.   

Nejdříve vysvětlím pojem soutěžitel, který se bude objevovat v textu níže. Soutěžitel 

je fyzická i právnická osoba, jejich sdružení a další seskupení. Podmínkou označení osoby 

za soutěžitele je, aby se osoba účastnila hospodářské soutěže nebo ji mohla svým jednáním 

ovlivnit. 

Hospodářská soutěž je základem tržní ekonomiky. Svou podstatou podporuje 

inovaci, omezuje výrobní náklady a zvyšuje výkonnost hospodářství. Toto vyplývá 

z různých definic hospodářské soutěže. Definic právě z toho důvodů, že přesná definice 

hospodářské soutěže neexistuje. Hospodářská soutěž, jak jí uvádí Hajn (2000), je vzájemné 

působení subjektů na trhu. Cílem je získání jakékoli výhody ve formě hospodářských 

užitků nad ostatními soutěžiteli. Čím efektivnější je hospodářská soutěž, tím více roste 

ekonomika a konkurenceschopnost.  

Nezapomínejme, že hospodářská soutěž neprobíhá jen na horizontální úrovni, jako je 

soutěž mezi jednotlivými výrobci, ale také na úrovni vertikální. 
1
Vezměme například 

situaci, kdy odběratelé soutěží o jednotlivé dodavatele nebo zákazníci o výrobce a jejich 

přízeň. Velký význam má hospodářská soutěž pro spotřebitele. Spotřebitel má pak 

v optimálních podmínkách možnost výběru z širšího sortimentu zboží za nižší ceny. 

Předpokladem je trh, tvořený vzájemně nezávislými firmami vystavenými konkurenčnímu 

boji. Tento konkurenční boj však může být ovlivněn právě nekalou soutěží, která je 

schopna soutěž omezit.  

Pokud mají právní normy tolerovat a podporovat hospodářskou soutěž, musí 

zaručovat i „právo na úspěch v hospodářské soutěži“ 
2
. Nelze nastavit pravidla tak, aby 

jednotlivé utkání hospodářské soutěže skončilo nerozhodně. „Taktéž není možné, aby 

                                                           
1
 Večerková, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2005, 

2
 Večerková, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2005,  

s. 33. 
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právo vynucovalo „spravedlnost“, pokud tímto rozumíme stejnou odměnu za prokázané 

stejně hodnotné služby.“
3
 Nemůžeme tak zabránit konkurentům v jejich boji a likvidaci, 

pokud k tomuto dochází díky lepší zdatnosti soutěžitele spojenou s určitým prvkem náhody 

a použité metody nebyly v rozporu s dobrými mravy. Je tak zabezpečený jeden ze 

základních principů soutěže. Jeden vyhrává na úkor druhého. 

Důležité je rozlišovat mezi nekalou soutěží a zneužíváním hospodářské soutěže. Já 

se budu dále zabývat nekalou soutěží, ta se odehrává v mezích hospodářské soutěže. Cílem 

ochrany proti nekalé soutěži je zabránit takovému jednání soutěžitelů, které by mohlo 

přivodit újmu některému z nich nebo spotřebitelům. Zatímco ochrana hospodářské 

soutěže je zaměřena na to, aby hospodářská soutěž mohla vůbec existovat a nebyla nikým 

narušována nebo omezována.    

 

2.2 Nekalá soutěž 

„Právní úprava nekalé soutěže je prvotně zaměřena na ochranu jednotlivých 

subjektů, které mohou být dotčeny na jejich právech z důvodu nekalého jednání jiného 

soutěžitele. Nechrání tak v prvé řadě soutěž, jako právní úprava hospodářské soutěže.
“4

 

 

Přejděme přímo k pojmu nekalá soutěž. Obecně je možné chápat nekalou soutěž 

jako soutěž, ve které se někdo chová v rozporu s dobrými mravy, klamně, nepoctivě nebo 

nečestně. Soutěžitel tímto soutěž kazí. A proto je nekalá soutěž zákonem zakázaná. 

Nekalá soutěž je upravena ve třech pramenech. Prvním z nich je Pařížská unijní 

úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví. Druhým je zákon č. 111/1927 Sb. Zákon 

proti nekalé soutěži. Z obou těchto zdrojů vychází úprava, kterou se budu zabývat. Blíže se 

budu soustředit na právní úpravu nekalé soutěže v zákoně č.513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník, popřípadě ObchZ.) 

Obchodní zákoník definuje nekalou soutěž jako jednání v hospodářské soutěži, 

toto jednání musí být v rozporu s dobrými mravy soutěže. Nekalosoutěžní jednání 

musí být způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. 

Nejdůležitější je ochrana jednotlivých soutěžitelů, právní úprava však přihlíží také na 

spotřebitele. Mají možnost se v jejich zájmu bránit samostatně proti nekalé soutěži. 

                                                           
3
 Večerková, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2005,  

s. 33. 
4
 Večerková, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2005, 

 s. 32 
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Účelem právní úpravy je možnost právního postihu soutěžitelů a jejich deliktů při 

hospodářské soutěži s úmyslem poškodit jiného soutěžitele nekalým způsobem. Důležitým 

faktem je, že nekalá soutěž má objektivní povahu, to tedy znamená, že zákon nevyžaduje 

zavinění. Zavinění se nedokazuje a to znamená, že kterékoli jednání, které splňuje všechny 

znaky generální klauzule nekalé soutěže, je nekalou soutěží. Osoba, která se cítí být 

dotčena takovým jednáním, má právo podat soukromoprávní žalobu k soudu. V případě, že 

je tímto jednáním spáchán trestný čin, postupuje se podle trestního zákoníku. Subjektům, 

které páchají nekalosoutěžní jednání, mohou být uděleny pokuty příslušnými správními 

orgány. 

 

2.2.1 Generální klauzule 

Generální klauzuli definuje ObchZ. v § 44 odst. 1. „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.“
5

Musí být 

navzájem splněny všechny 3 podmínky uvedeny v generální klauzuli. Základní úlohou 

generální klauzule je shrnout podmínky, které je nutno identifikovat vždy, aby mohlo být 

dané jednání chápáno jako nekalosoutěžní.  

Generální klauzule má trojí význam, zaprvé je to „celkový směr zákona nebo jeho 

příslušné ucelené části“. Dále chápeme generální klauzuli jako podpůrný prostředek tam, 

kde „jednotlivá dílčí ustanovení zákona nestačí k postižení některého specifického jednání 

v hospodářském styku“.
6
 Za třetí je generální klauzule nástrojem k tomu, abychom mohli 

identifikovat znaky, které určují, zda je soutěž nekalá a podléhá tedy zákazu. 

Hlavním úkolem generální klauzule je zachytit všechna jednání, která splňují znaky 

nekalé soutěže. Kdyby byly v zákoně definovány jen skutkové podstaty, nebyla by tato 

právní úprava úplná. Lidé totiž dokáží vytvořit velké množství takovýchto jednání a 

skutkové podstaty by byly nedostačující, protože nedokáží zachytit větší množinu nekalého 

jednání.  

Je zřejmé, že generální klauzule není taxativním výčtem jako speciální skutkové 

podstaty, ale jde o všeobecnou právní úpravu, tak abychom pod ni mohli zařadit různá 

jednání nekalé soutěže. Protože není možné v zákoně vyjmenovat všechny deformace 

soutěžních pravidel, vznikla generální klauzule a k ní výčet skutkových podstat. „Vztah 

                                                           
5
 Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

6
 Munková, J. Právo proti nekalé soutěži : Komentář. 3.vydání. Praha : C.H.Beck, 2008, s.42 
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generální klauzule a zvláštní skutkové podstaty je chápán jako kumulativní“
7
. Soutěžní 

jednání je nekalé v případě, že splňuje všechny znaky generální klauzule a zvláštní 

skutková podstata konkretizuje tyto znaky. 

Není možné, aby výčet jednotlivých skutkových podstat v zákoně byl komplexní. 

Nemůže pokrýt všechny možné varianty nekalosoutěžního jednání v hospodářské soutěži.  

 

2.2.2 Speciální skutkové podstaty nekalé soutěže 

Skutkové podstaty klamavé reklamy a parazitování na pověsti uvádím podrobněji. 

Ostatní skutkové podstaty jsou popsány jen s ohledem na komplexnost bakalářské práce. 

Z důvodu rozsahu bakalářské práce jsou uvedeny tyto skutkové podstaty ve zkrácené 

podobě a nejsou tak detailně vysvětleny. 

 

Klamavá reklama  

Petr Hajn (2000) uvádí, že ustanovení o klamavé reklamě patří k nejpoužívanějším 

ze všech skutkových podstat uvedených v ObchZ. Určitý druh klamání však musí zákon 

zohlednit. Jak je napsáno výše, vždy musí jeden soutěžitel vyhrát a druhý prohrát, proto 

tedy klamání, které by se dalo označit spíše, jako lákání zákazníka, nemusí být vždy 

klamavou reklamou. Lákání slouží právě k získání určité „zdravé“ výhody vůči ostatním 

soutěžitelům. Klamání ve smyslu lákání je právní úpravou nekalé soutěže dovoleno.  

Dle mého názoru by klamavá reklama měla být regulována tak, aby nebyla použita 

bezostyšně, opakovaně a aby spíše lákala, než uváděla v omyl. Člověk se od dob, kdy se 

vyvíjela reklama, naučil klamavé jednání rozpoznat. Klamavou reklamu tak využívají 

soutěžitelé, kteří plánují nebo jsou naopak donuceni být na trhu jen krátkou dobu. „Pro ty, 

kteří chtějí na trhu setrvat po delší období, je výhodnější využít metody, které nejsou 

klamavé a nesnaží se obelstít protistranu, ale spíše směřují ke společnému zájmu“.
8
 

Paradoxně tak právní úprava nekalé soutěže napomáhá nejen těm, kteří by mohli být 

oklamáni, ale svým způsobem i straně, která by za jiných okolností klamala a neměla by 

tak možnost využít svých silných stránek v delším časovém období. 

                                                           
7
 Večerková, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2005,  

s. 32 

8 Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1.vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 

Klamavá reklama, s. 141. 
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Užší pojem klamavé reklamy oproti nekalé soutěži vyplývá ze samotného zákona, 

který zařazuje klamavou reklamu jako jednu ze skutkových podstat pod úpravu nekalé 

soutěže. V různých případech nekalosoutěžního jednání můžeme téměř vždy najít prvek 

klamavosti. Bývá tedy obtížné rozlišit, jestli se jedná o reklamu klamavou a reklamu jiným 

způsobem klamavou. Aby se nám tedy povedlo lépe rozlišit tyto pojmy, podívejme se na 

klamavou reklamu tak jak jí popisuje ObchZ. 

Definice klamavé reklamy je obsažena v §45 ObchZ. Nezapomeňme však, že mimo 

tuto definici musí ještě splňovat podmínky generální klauzule. Klamavá reklama je  

„1) šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je 

způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v 

hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. 

2) Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, 

vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem. 

3) Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, 

za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.“
9
 

 

Klamavé označení zboží a služeb 

Základním rozdílem mezi klamavou reklamou a klamavým označením zboží a 

služeb je ten, že v případě klamavé reklamy je zapotřebí šíření těchto údajů, zatím co u 

druhé možnosti stačí, když je klamavé označení používáno, nemusí být tedy šířeno. 

Neexistuje ani podmínka, že toto označení je způsobilé vlastnímu nebo cizímu podniku 

způsobit škodu. Zákon určuje za chráněné údaje o zeměpisném původu, výrobci a 

způsobu výroby nebo jakosti a charakteristice výrobku.  

 Účelem je jak ochrana spotřebitelů, tak i ochrana jiných soutěžitelů. 

 

Vyvolání nebezpečí záměny  

Vyvolání nebezpečí záměny je definováno v §47 ObchZ. jako  

a) „užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již po 

právu jiným soutěžitelem“.
10

 

Ochrana není možná, když není firma, název nebo označení podniku skutečně 

užíváno a jejich užitím nemůže dojít k záměně. Firmou rozumíme název podnikatele, pod 

kterým je zapsán v OR. Rejstříkový soud není oprávněn zkoumat, jestli zápisem nejsou 

                                                           
9
  Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

10
 Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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dotčena práva jiného soutěžitele na ochranu před jednáním nekalé soutěže. Tato skutková 

podstata může být zaměnitelná s parazitováním na pověsti, jelikož užití obchodní firmy 

může navazovat, zejména tehdy, když jde o podnik, který je známý. 

b) „Užitných zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy 

výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických 

kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné (např. i označení obalů, 

tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků.“
11

 

Takovéto označení podniku je chráněno přihlášením, popřípadě zapsáním obchodní 

známky, nebo pokud je příznačné pro určitý podnik, např. dlouhodobým užíváním. 

Dlouhodobě může být používán symbol označující provozovnu a společnost si s tímto 

symbolem podnik spojuje. Výčet znaků není taxativní, do rámce úpravy náleží i jiné prvky 

(dress code nebo vybavení prodejen frančízy). 

c) „Napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o 

napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně nebo esteticky 

předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, 

aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil.“
12

 

Napodobení není v zákoně definováno. Za napodobení lze považovat převzetí 

cizího výkonu či nápadu. Pro postih stačí i podobné prvky, nemusí se jednat o celý 

výrobek. Musí však být pro daný výrobek příznačné a být způsobilé vyvolat nebezpečí 

záměny. 

Aby napodobení mohlo být považováno za nekalé jednání, musí splňovat kromě 

nebezpečí vyvolání záměny ještě předpoklady generální klauzule, hlavně pak rozpor 

s dobrými mravy. 

d) „Pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou 

představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky 

anebo výkony jiného soutěžitele.“
13

  

 

Parazitování na pověsti  

Dle §48 ObchZ. je Parazitování na pověsti „využívání pověsti podniku, výrobků 

nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání 

                                                           
11

 Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
12

 Viz výše 
13

 Viz výše 
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prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.“
14

 Parazitování na pověsti blízce souvisí s 

§46 a §47 ObchZ.  

Vykořisťování je častou nekalosoutěžní praktikou, ale původně 

v prvorepublikovém zákonu na ochranu proti nekalé soutěži uvedena nebyla. Oproti těmto 

dvěma skutkovým podstatám se parazitování na pověsti liší. Je odlišné jednáním, které 

využívá výsledku, kterých dosáhl jiný soutěžitel, na kterém parazituje. Předpoklady jsou 

tedy stanoveny tak, že soutěžitel musí využívat pověsti podniku, výrobků nebo služeb 

jiného s cílem získat prospěch pro sebe nebo jiného soutěžitele. Vše za předpokladu, že by 

bez takového jednání jinak nedosáhl stejného výsledku. Skutková podstata je naplněna, i 

pokud se jedná o podniky nebo výrobky světově velmi známé nebo dokonce proslulé 

(nejvíce zranitelné). „Využití pověsti se musí týkat pouze podniku, výrobků nebo služeb, 

jiné hodnoty tímto ustanovením postižitelné nejsou.“
15

 Postižitelnost takového jednání 

spočívá v tom, že jednání musí být účelové. Jednání musí mít za cíl získání prospěchu 

s využitím výsledku jiného soutěžitele. Úspěch parazitujícího podniku nemusí nastat, toto 

není podmínkou k označení jednání jako parazitování na pověsti. Parazitování se nejčastěji 

používá v reklamě. K naplnění skutkové podstaty stačí, pokud se k reklamě využívá 

pověsti jiného soutěžitele.  

 

Mezi další skutkové podstaty patří podplácení, zlehčování, porušení obchodního 

tajemství a ohrožování zdraví a životního prostředí. 

Skutkové podstaty tohoto typu s obchodem s elektrickou energií příliš nesouvisí. Proto jen 

v krátkosti shrnu, čeho se týkají.  

Podplácení je jednání, při kterém soutěžitel přímo nebo nepřímo nabídne 

statutárnímu orgánu, jinému orgánu nebo osobě v zaměstnaneckém poměru jiného 

soutěžitele, slíbí či poskytne jakýkoli prospěch za protislužbu poskytnutí výhody pro sebe 

nebo jiného soutěžitele v soutěži. Toto platí i v opačném případě, kdy si osoba o prospěch 

sama říká. Podplácení je upraveno v §49 ObchZ. 

Zlehčování je jednání, kterým soutěžitel uvádí nebo šíří údaje o soutěžiteli, kterému jsou 

způsobilé přivodit újmu. Jsou to údaje o poměrech, výrobcích nebo výkonech. Údaje 

mohou být i pravdivé, pokud jsou způsobilé přivodit soutěžiteli újmu, jsou považovány za 

zlehčování. O nekalé jednání se nejedná, pokud soutěžitel použil oprávněnou obranu.  

                                                           
14

 Viz výše 
15 Munková, J. Právo proti nekalé soutěži : Komentář. 3.vydání. Praha : C.H.Beck, 2008, s.79 
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Porušení obchodního tajemství se dopouští jednající, pokud sdělí, zpřístupní nebo 

využije obchodní tajemstvím, které může být v soutěži využito. Není důležité, odkud se 

tyto informace dozvěděl, jestli mu tajemství bylo svěřeno, stalo se přístupným nebo ho 

získal protizákonným jednáním. 

 

Ohrožování zdraví a životního prostředí je jednání, při kterém soutěžitel 

zkresluje podmínky hospodářské soutěže. Ohrožuje zdraví nebo životní prostředí tím, že 

provozuje výrobu, uvádí výrobky nebo provádí výkony, které mohou ohrožení způsobit. 

Tímto jednáním získává prospěch pro sebe nebo jiného soutěžitele na úkor jiných 

soutěžitelů nebo spotřebitelů. 

 

 

Srovnávací reklama 

Při výuce nekalé reklamy a skutkové podstaty srovnávací reklamy bývá jedním 

z příkladu, kdy lze tuto srovnávací reklamu použít právě cena elektrické energie. Je tedy 

bezvýznamné vzhledem k tématu tuto skutkovou podstatu blíže popisovat. Sjednání cen 

v této oblasti je běžným jevem a není zakázáno, protože splňuje předpoklady srovnávací 

reklamy tak, aby mohla být použita.  
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3 Klamavá reklama a parazitování na pověsti podniku 

 

3.1 Trh s elektrickou energií  

Abychom se mohli blíže zabývat skutkovými podstatami parazitováním na pověsti 

a klamavou reklamou v oblasti trhu s elektrickou energií, přiblížím fungování trhu 

s elektřinou. Na tomto trhu vystupují subjekty, jejichž činnosti jsou pevně dány. Působí zde 

kontrolní orgány, výrobci distributoři a jednotliví obchodníci, mezi kterými se odehrává 

nekalosoutěžní jednání. 

Nejjednodušší je vysvětlení fungování trhu s elektrickou energií na obrázku. 

 

Obrázek 1 Schéma trhu s elektrickou energií 

 

Zdroj: Vlastní 

 

3.1.1 Subjekty na trhu s elektrickou energií 

Výrobce elektrické energie 

Výrobou elektrické energie vše začíná, tak jako v každém jiném odvětví je důležitý 

právě výrobek, popřípadě služba. Tuto nezastupitelnou funkci plní elektrárny. Elektrickou 

energii vyrábí různé druhy elektráren. Jaderné elektrárny, které jsou na našem území dvě 

(Dukovany, Temelín). Elektrárny, které využívají pro výrobu energie obnovitelné zdroje, 

kterými jsou voda, vítr, slunce, biomasa, bioplyn a geotermální energie. Dalšími možnými 

způsoby výroby jsou elektřina v uhelných elektrárnách, popřípadě v elektrárnách 

paroplynových. 
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Distribuce elektrické energie 

Druhou důležitou složkou je distribuce. Ta se dělí na dvě části, první část je státní a 

druhá je v režii společností stálých obchodníků s elektrickou energií. 

Státní distribuce je páteřní sítí přenosové soustavy. Nejznámějším příkladem 

přenosové soustavy je vysoké napětí. Tuto část distribuce zajišťuje ČEPS, a.s., která je 

v současnosti plně ve vlastnictví státu (proto státní distribuce). Ze zákona provozuje 

přenosovou soustavu. „Hlavním předmětem podnikání je rozvod elektřiny a montáž, 

oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení.“
16

 

 Soukromou distribuci představují provozovatelé distribučních soustav. Společnosti 

působí v určitém regionu. V ČR jsou to tři společnosti – ČEZ Distribuce, a.s, 

PREdistrubuce, a.s. a E.ON Distribuce, a.s. Tyto společnosti zabezpečují soustavu mezi 

„páteřní sítí“ přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) a zákazníky. Zabezpečují distribuci 

elektřiny, provozování a rozvoj distribučních soustav. 

 

Obchodníci s elektrickou energií 

Obchodníci s elektrickou energií jsou právě pro následující část bakalářské práce 

nejdůležitější. Jsou to subjekty, mezi nimiž se odehrávají nekalosoutěžní praktiky. Blíže si 

je tedy popíšeme níže. Základní informací je, že tyto subjekty nakupují elektřinu na 

domácím nebo zahraničním trhu a prodávají je zákazníkům. 

V souvislosti s obchodníky s elektrickou energií budu zmiňovat Smlouvu o 

sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen „smlouva“). 

 

Zákazníci 

Koncoví zákazníci vyrobenou a distribuovanou elektřinu spotřebovávají. 

Koncovými zákazníky jsme my všichni, ať už se jedná o fyzické osoby nebo podnikatelské 

subjekty. Využíváme elektrickou energii pro vlastní spotřebu. U koncového zákazníka, jak 

naznačuje jeho samotný název, celý proces končí. 

 

 

 

                                                           
16

Ceps.cz [online]. 2006 [cit. 2011-03-13]. ČEPS. a.s. Dostupné z WWW: 

<http://www.ceps.cz/detail.asp?cepsmenu=1&IDP=23&PDM2=0&PDM3=0&PDM4=0>. 
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Důležité orgány na trhu s elektrickou energií 

 

Energetická regulační úřad 

Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) byl zřízen energetickým zákonem jako 

správní úřad pro výkon regulace v energetice. Byl zřízen 1. ledna 2001 a sídlí v Jihlavě. 

Jeho hlavními úkoly jsou podpora hospodářské soutěže, podpora využívání 

obnovitelných zdrojů energie a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech 

energetických odvětví, kde není možná konkurence. ERÚ se dělí na 5 sekcí – úsek 

předsedy, sekce regulace, obor licencí, obor strategie a obor kancléře úřadu. V souvislosti 

s nekalými praktikami je nejdůležitější sekce regulace. Sekce regulace má mimo jiné na 

starosti cenová rozhodnutí v oblasti energetiky a také se zde rozhodují spory, kdy nedojde 

k uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli licencí a jejich 

zákazníky. Tato sekce je rozdělena na tři obory – obor energetiky, plynárenství a 

teplárenství. Je zřejmé, že našim tématem se zabývá obor energetiky. 

 

Státní energetická inspekce 

Státní energetická inspekce (dále jen SEI) je orgánem státní správy s postavením a 

působností určenou hlavou čtvrtou energetického zákona. SEI je správním orgánem 

podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále MPO). Dle organizačního členění 

se dělí na ústřední a územní inspektoráty. „Na návrh MPO, ERÚ nebo z vlastního podnětu 

kontroluje dodržování energetického zákona, zákon o hospodaření energií, zákon o cenách 

a dalších. Dále v souladu s §93 energetického zákona za porušení právních předpisů 

ukládá pokuty, na základě vlastního zjištění.“
17

  

  

 

 

                                                           
17  Cr-sei.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-04]. Informační materiál ČR-SEI. Dostupné z WWW: 

<http://www.cr-sei.cz/info_cz.htm>. 
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Operátor trhu 

Operátor trhu s elektřinou je státem založená akciová společnost, jejímž úkolem je 

především organizovat trh s elektřinou v České republice, zpracovávat bilance sjednaných 

a skutečných dodávek a odběrů elektřiny účastníků trhu, zajišťovat zúčtování odchylek 

mezi sjednanými a skutečnými hodnotami dodávek a organizovat krátkodobý trh s 

elektřinou. 

 

3.2 Rozdělení obchodníků s elektrickou energií. 

Pro účely bakalářské práce si obchodníky rozdělíme na dvě skupiny. Stejné 

rozdělení je na trhu s elektrickou energií pojmově zažité a v praxi se používá. První 

skupinou budou obchodníci s elektrickou energií, kteří byli na trhu ještě před liberalizací. 

Budeme je nazývat stálí obchodníci s elektrickou energií. Tito obchodníci jsou 

tradičními dodavateli elektrické energie. Tito obchodníci jsou tři – ČEZ, E.ON a PRE. O 

těchto subjektech jsem se zmínil již výše, „státní distribuce“ je zajišťována stejnými 

subjekty. 

Druhou skupinou jsou alternativní obchodníci s elektrickou energií. Jsou to 

menší, nezávislí obchodníci, kteří se snaží konkurovat stálým obchodníkům především 

nižší cenou energie. Ke dni 1. 1. 2011 bylo dle ERÚ celkem 323 licencovaných 

obchodníků s elektrikou energií. 

Na jednotlivé stálé obchodníky a alternativní obchodníky s elektrickou energií se zaměřuji 

v další podkapitole. 

 

3.2.1 Stálí obchodníci s elektrickou energií 

Na území České republiky působí 3 tradiční dodavatelé s elektrické energie. Budu je 

nazývat stálí obchodníci s elektrickou energií. Tito dodavatelé působili na trhu již před 

liberalizací trhu s elektrickou energií, která proběhla v roce 2006. Obrázek č. 2 znázorňuje 

oblasti distribuce jednotlivých tradičních dodavatelů elektrické energie. Dle této lokalizace 

se porovnávají ceníky mezi tradičním dodavatelem elektrické energie a alternativními 

obchodníky. 
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Obrázek 2 Oblasti distribuce jednotlivých stálých obchodníků s elektrickou energií 

 

Zdroj: www.energetickecentrum.cz 

 

Pražská energetika, a.s. 

Energetická skupina s dlouholetou tradicí. Je dodavatelem elektrické energie na 

území hlavního města Prahy a Roztok u Prahy. Vznikla z Elektrických podniků hlavního 

města Prahy. Klade důraz na historii a zkušenosti předchozích generací. Pražská 

energetika, a.s. (dále jen PRE) jako nástupce Elektrických podniků oslavilo v roce 2007 

výročí 110 let. Tuto dlouhodobou historii využívá v současném konkurenčním boji. 

Nabízí širokou škálu produktů pro domácnosti, rekreační objekty, provozovny 

podnikatelů a velkoodběratele. 

Mottem PRE je „Jsme energií tohoto města“. 

Cílem PRE je „uspokojovat potřeby zákazníků ve všech oblastech týkajících se dodávky 

elektrické energie na území celé České republiky“
18

 

 

 

 

                                                           
18

Pražská energetika, a.s. [online]. 2008 [cit. 2011-03-09]. Velkoodběratelé. Dostupné z WWW: 

<http://www.pre.cz/velkoodberatele.html>. 
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E.ON 

Společnost E.ON vznikla z Bayernwerk Bohemia, s.r.o. E.ON převzal majoritní 

podíly regionálních dodavatelů elektrické energie – Jihomoravské energetiky a Jihočeské 

energetiky. Dělí se na více společností, jednou z nich je například již zmíněná E.ON 

distribuce, a.s. E.ON se snaží reagovat na vývoj evropské legislativy v oblasti energetiky. 

E.ON vyzdvihává své mezinárodní zkušenosti s obchodem s elektrickou energií. 

Nabízí svým zákazníkům řešení, která znamenají jistotu, pohodlí a ohleduplnost 

k životnímu prostředí. 

Mottem E.ON je: „Odpovědnost tady a teď, odpovědnost k budoucnosti“.
19

 

Občanům se snaží vyhovět jak přijatelnými cenami, tak i zajištěním kvalitní 

servisní a poradenské činnosti. Stejnou možnost nabízí i zákazníkům, kteří používají 

elektřinu pro podnikání, a také velkoodběratelům. 

 

Skupina ČEZ 

Společnost ČEZ vznikla v roce 1992. Založena byla Fondem národního majetku 

ČR. Hlavním akcionářem je Česká republika a správu akciového podílu vykonává 

Ministerstvo financí České republiky. Skupina ČEZ vznikla v roce 2003 spojením ČEZ, 

a.s. a distribučních společností Severočeská energetika, Severomoravská energetika, 

Středočeská energetika, Východočeská energetika a Západočeská energetika. Úspěšně 

působí i v Rumunsku, Bulharsku, Polsku, Srbsku, Kosovu a dalších zemích.  

Mimo výroby a distribuce elektřiny směřují její aktivity i do oblastí informatiky, 

telekomunikací, údržby, projektování a výstavby energetického zařízení. Skupina ČEZ se 

řadí k 10 největším energetickým uskupením v Evropě.  

„Od roku 2003 uplatňuje tzv. unbunding, což je zásada striktního oddělení 

distribuce od obchodu.“
20

 Tímto se česká energetika přiblížila struktuře podobné zemím 

západní Evropy, to vše v souladu s platnými normami Evropské Unie. 

                                                           
19 E.ON [online]. 2011 [cit. 2011-03-09]. O společnosti. Dostupné z WWW: <http://www.eon.cz/cs/about-

corporate/index.shtml>. 

20
 Skupina ČEZ [online]. 2011 [cit. 2011-03-10]. Profil Skupiny ČEZ. Dostupné z WWW: 

<http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/o-skupine-cez/profil-skupiny-cez.html>. 
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Skupina ČEZ se proto prezentuje jako stabilní silná a spolehlivá společnost. 

Strategickým cílem Skupiny ČEZ je stát se lídrem na trzích s elektřinou střední a 

jihovýchodní Evropy.  

 

 

3.2.2 Alternativní obchodníci s elektrickou energií  

Liberalizace trhu s energiemi 

Proces liberalizace trhu s energiemi byl odstartován vydáním zákona č. 458/2000 

Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změnách některých zákonů (dále jen energetický zákon). Dochází k oddělení dodávky 

elektřiny, která je v cenících uvedena jako silová elektřina a jejího přenosu a distribuce. 

Před liberalizací byla cena vnímána jako jeden neoddělitelný celek.  

Cenu distribuce stanovuje stát prostřednictvím ERÚ. Distributoři cenu za distribuci 

nemohou upravovat směrem nahoru ani opačným. ERÚ vydává cenová rozhodnutí 

s účinností na jeden kalendářní rok. 

Cena za energii jako komoditu na trhu je postupně neregulovaná a proto je zde 

možnost konkurence. Cena elektřiny, ale i podmínky dodávky se stávají předmětem 

ujednání mezi dodavateli a zákazníky. V tento okamžik na trh vstupují alternativní 

obchodníci s elektrickou energií. 

  Přeměna trhu z regulovaného na částečně neregulovaný probíhá od roku 2002. 

V roce 2005 proběhla již u všech odběratelů elektrické energie mimo domácnosti. Úplně 

otevřen je trh s elektřinou od roku 2006, tzn., že všichni odběratelé elektřiny mají právo 

svobodně si zvolit svého dodavatele. 

Ke dni 1. 1. 2011 obsahoval dle ERÚ seznam držitelů licencí 323 položek pro 

obchod s elektřinou. Ne všichni držitelé těchto licencí však aktivně působí na trhu nebo 

dodávají celému segmentu zákazníků. 

 

Vybral jsem 5 alternativních obchodníků s elektrickou energií, kteří se v současné 

době nejvíce snaží na trhu prosadit. Zmiňuji alternativní dodavatele elektrické energie 

působící v Moravskoslezském kraji. Na Moravskoslezský kraj se zaměřuji z důvodu, kdy 

jsem byl v kontaktu se zákaznickými centry v tomto regionu a níže uvedení obchodníci 

byli nejčastěji zmiňovanými. 
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Bohemia Energy entity s.r.o. 

Bohemia Energy entity s.r.o. (dále jen Bohemia Energy) patří mezi jedny 

z nejaktivnějších alternativních dodavatelů elektrické energie. Potvrzuje to i mediální 

kampaň, kterou účelně rozpoutává Bohemia Energy v období po vyúčtování cen elektrické 

energie. V této reklamě se objevuje hlas dítěte, které vysvětluje, jak změnit dodavatele. Dle 

mého názoru je tato reklama vytvořena velmi pečlivě. Ať už jde o načasování nebo využití 

dětského hlasu. Reklamy s dětmi a zvířaty jsou přeci jen jedny z nejsledovanějších. Na 

druhou stranu je hlas dítěte zavádějící. V žádné domácnosti nemají na starosti elektrickou 

energii děti, jde spíše o využití nadsázky, že změna dodavatele je v podstatě jednoduchá 

věc. 

Bohemia Energy je na trhu s elektřinou od samotné liberalizace trhu. Vznikla tedy 

v roce 2005. Nejdříve dodávala elektřinu malým a středním podniků a od roku 2006 také 

domácnostem. V Březnu roku 2011 bylo jejich zákazníky zhruba 28 600 malých a 

středních podniků, 152 000 domácnosti a zhruba 100 velkoodběratelů. 

Bohemia Energy  má v liberalizaci obchodu významnou roli. V začátcích bojovali 

s nekalými obchodními praktikami, o kterých se zmiňuji níže. V současné době se toto 

jednání snaží Bohemia Energy odstranit a zákazníci tak mají menší pravděpodobnost se 

s takovýmto jednáním v souvislosti s Bohemia Energy setkat. „Svým zákazníkům BEE 

nabízí jednak úsporu nákladů za energie, která může ve srovnání s dominantními 

dodavateli dosahovat až 10 procent, a jednak větší komfort a přehled v případě, že 

odebírají jak elektřinu, tak plyn“
21

 

 

 

BICORN, s.r.o. 

Bicorn působí na trhu také od roku 2005. Od této doby dodává elektrickou energií, 

domácnostem, živnostníkům a malým podnikatelům. 

Výhodou Bicornu v Moravskoslezském kraji oproti konkurenci je, že má pobočku 

v Ostravě. Nabízí se tak možnost osobní komunikace oproti jiným alternativním 

dodavatelům, kde jsou zákazníci většinou odkázáni na elektronickou komunikaci 

popřípadě telefonní kontakt se zákaznickým centrem. 

                                                           
21  Bohemiaenergy.cz [online]. 2006-2011 [cit. 2011-04-16]. O společnosti. Dostupné z WWW: 

<http://www.bohemiaenergy.cz/domacnosti-o_spolecnosti-historie>. 
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CENTROPOL ENERGY, a.s. 

Společnost prodává elektřinu a teplo domácnostem, podnikům i velkoodběratelům. 

Cílem společnosti je dle Centropol Energy, a.s. (dále jen Centropol) spokojený zákazník. 

Vzhledem k jednání, které obchodní zástupci provozují, si odporuje věta: „Klademe velký 

důraz na efektivitu, spolehlivost a profesionalitu v oblasti péče o zákazníky.“
22

 Níže 

popisuji situace, které rozhodně nejsou o možnosti variability zákazníka, jeho spokojenost 

a profesionalitě obchodníka. 

Vizí Centopolu je zařadit se mezi 3 nejvýznamnější dodavatele elektrické energie. 

Tím chtějí docílit pružnou reakcí na požadavky zákazníků. Nepochybně by bylo takové 

jednání přínosem. Zatím se však ve většině případů neděje. 

Centropol vznikl dle obchodního rejstříku v roce 2002. 

 

České energetické centrum, a.s.  

České energetické centrum, a.s. (dále jen Energetické centrum) působí ve dvou 

hlavních oblastech. První z nich je dodávka energií, druhou pak poradenství v oblasti 

energetiky. Snaží se přiblížit energetiku veřejnosti s menší znalostí tohoto převážně 

technického procesu. Dle Rozhodnutí o udělení licence začalo Energetické centrum 

provozovat činnost od 3. 1. 2009. Vzniklo tak později, než ostatní jmenovaní alternativní 

obchodníci s elektrickou energií. Může se tak poučit z chyb obchodníků, hlavně v oblasti 

podomního prodeje a získat tak větší základnu spokojených zákazníků a lepší jméno firmy. 

 

RSP Energy, a.s. 

RSP Energy, a.s. (dále jen RSP) disponuje jako i ostatní konkurenti širokým 

portfoliem produktů. Toto portfolio rozšiřuje i možností dodávky plynu a elektrické 

energie od jednoho dodavatele. Tuto možnost poskytuje většina obchodníků s elektrickou 

energií. 

Pro RSP je důležité chování jejich obchodních zástupců, proto je na jejich webu 

„Desatero prodejce“, které musí prodejce dodržovat. Bere si tak poučení od praktik 

některých alternativních dodavatelů elektrické energie. 

RSP je i účastníkem na Pražské energetické burze (PXE). 

                                                           
22  CENTROPOL ENERGY, a.s. [online]. 2010 [cit. 2011-05-07]. O společnosti. Dostupné z WWW: 

<http://www.centropol.cz/o-spolecnosti.aspx>. 
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Cílem RSP Energy je mít dostatečnou základnu zákazníků, kteří budou i v budoucnu 

využívat služeb RSP. Snaží se poskytnout nadstandartní služby, individuální přístup, 

profesionalitu a konkurenceschopnou cenu. „Vizí společnosti je zařadit se mezi největší 

obchodníky s elektrickou energií v ČR, ale i rozrůstání do dalších států střední a východní 

Evropy.“
23

 

Desatero prodejce obsahuje příloha č. 1. 

 

  

                                                           
23  RSP Energy, a.s. [online]. 2010 [cit. 2011-03-10]. Obecné informace. Dostupné z WWW: 

<http://rspe.cz/cs/article/4_obecne-informace>. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

V následující podkapitole bakalářské práce uvedu praktiky, které využívají 

alternativní obchodníci s elektrickou energií. Nejdříve se pokusím zařadit jednotlivé 

jednání pod skutkové podstaty klamavou reklamu a parazitování na pověsti podnikatele. 

Jednání, které uvádím níže, mi popsali zákazníci Skupiny ČEZ přímo na zákaznických 

centrech. Některé skutečnosti mi uvedli zaměstnanci zákaznického centra, tak jak se s nimi 

nejčastěji setkávají, s jakými zkušenostmi za nimi zákazníci chodí pro radu. 

 

Dříve, než budu pokračovat v popisu jednotlivého nekalosoutěžního jednání, bych 

rád vyjádřil svůj názor k alternativním dodavatelům elektrické energie. Plně souhlasím 

s tím, aby působili na trhu s elektrickou energií. Zvyšuje se tak konkurence, která snižuje 

ceny. Můj názor je však takový, aby skutečnost nižší ceny byla pravdivá a aby byly 

zákazníkům vysvětleny veškeré poplatky, které je čekají v případě upomínky nebo 

předčasného ukončení smlouvy. Za velice důležité považuji, aby obchodníci dodržovali 

ceny, které zákazníkům slibují při osobním jednání. V žádném případě nesouhlasím 

s jednáním jako je klamavá reklama, parazitování na pověsti a agresivními praktikami, 

které se v praxi objevují až příliš často.  

 

 

3.3 Klamavá reklama mezi obchodníky s elektrickou energií 

 

Klamavá reklama bývá jednou z nejčastěji využívaných nekalých praktik. Přibližme 

si, které z praktik alternativních obchodníků by se daly považovat za klamavou reklamu. 

Začněme nejdříve cenou. To je argument, na který zákazníci nejčastěji reagují. Je 

cena vždy tak výhodná, jak uvádí televizní reklamy, nebo slogany na internetových 

stránkách jednotlivých společností? 

 

Cena 

Podívejme se nejdříve na příklad Bohemia Enegry entity, s.r.o. V tuto chvíli 

probíhá kampaň Bohemia Energy. V reklamních blocích v televizním vysílání se objevuje 

reklama na výhodnou cenovou nabídku této společnosti.  
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Přesný přepis reklamy zní takto: „Chceš levnější elektriku a plyn od Bohemia 

Energy? Tak zvedneš tohle (kreslí telefon) a vytočíš 844 10 10 10. Pak to zvedne jedna 

hodná paní, co všechno zařídí. A ty máš víc korunek na deset let (zelený obdélník a uvnitř 

číslo 100). Je to tak jednoduchý, že to zvládnu i já. Získejte zaručenou nižší cenu energií až 

na 10 let. Volejte 844 10 10 10.“ 

V této reklamě je hlas malého dítěte, které při slovním doplnění kreslí obrázky. 

Zaměřil jsem se na okamžik, kdy dítě sděluje, že „máš víc korunek na 10 let“ a při tom 

kreslí obrázek se zeleným obdélníkem s číslem 100 uvnitř. Pokud bereme v úvahu, že se na 

reklamu dívá průměrný spotřebitel, za kterého se považuji i já, automaticky si pod tímto 

obrázkem přestaví 100 korunu. Obdélník je totiž zelený a v něm je číslovka 100. Spojí si 

tuto reklamu s úsporou 100 Kč.  

Skromnější zákazník si ušetřenou stokorunu představí ročně. Zákazník očekávající 

větší úsporu očekává levnější elektřinu o stokorunu měsíčně. 

Vyzkoušel jsem tedy spočítat skutečnou úsporu pro konkrétní domácnost. Čísla 

nejsou neadekvátní, protože vyjadřují přesnou výši spotřeby energie mé domácnosti. 

Překvapivě mi v kalkulačce na webových stránkách ERÚ vyšla úspora jiná, než 

jsem očekával. Kalkulačka výhodnosti změny dodavatele elektrické energie je dostupná na 

webových stránkách www.eru.cz. 

Vstupní údaje jsem zadal dle faktury od Skupiny ČEZ. Typ odběru: Domácnost (Oblast 

ČEZ Distribuce). Sazba za distribuci: D02d, nainstalovaný jistič: 1x25A, roční spotřeba 

elektřiny: 612 kWh, Dodavatel: ČEZ prodej, s.r.o. a produkt D-Standart- Basic. 
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Celkový výsledek propočtu uvádím v příloze č. 2. Pro možnost krátkého porovnání 

v tomto textu přikládám obrázek č. 3. 

   

    Obrázek 3 Propočet ceny elektřiny 

 

        Zdroj: www.eru.cz 

  

Jak je zřejmé z výsledku kalkulačky na ERÚ, byla by má roční úspora -105,84 Kč 

ročně. Tedy přesný opak úspory, kterou jsem očekával. 

Výše roční úspory záleží na celkové spotřebě elektrické energie a na zvoleném 

tarifu. Existují spotřeby elektrické energie, kdy je úspora v kladných číslech. I při kladné 

úspoře v kalkulačce je však nutné dát si pozor na některé poplatky plynoucí ze smluvních 

podmínek. Aktivační, deaktivační poplatky, poplatky za rezervaci ceny, upomínky a další 

poplatky, které mohou být ve srovnání s tradičním dodavatelem elektrické energie velmi 

vysoké. Pro běžnou domácnost, která elektrickou energii nevyužívá k topení a ohřevu vody 

se z velké části přechod k jinému dodavateli dle mého názoru a kalkulačky na webu ERÚ 

finančně nevyplatí. 

 

Dalším případem, který osobně považuji za klamavou reklamu a splňuje i 

podmínky generální klauzule je informace na webu Centropol Energy. Je umístěna na 

úvodní straně tohoto webu. Zní takto: „Společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. věnuje 
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maximální péči všem svým zákazníkům včetně domácností. Využijte možnost volby, kterou 

Vám liberalizovaný trh nabízí, a získejte kvalitní služby s jedinečným servisem a garancí 

nejnižší ceny na trhu.“
24

  Věta o garanci nejnižší ceny na trhu je dle mého názoru 

klamavá. Její klamavost sice nedokazuje kalkulačka na webu ERÚ (V této kalkulačce 

CENTROPOL není), ale hlavně všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti 

CENTROPOL ENERGY, a.s.  

Při prostudování VOP Centropolu, jsem zjistil, že v těchto podmínkách garantují 

nižší cenu. Není to ale nejnižší cena na trhu. V článku IV. Cena elektřiny, platební 

podmínky, smluvní pokuty je uvedeno toto souvětí: „ Požaduje-li Zákazník produkt 

s garancí nejnižší ceny elekřiny, je smlouva uzavřená na dobu 24 měsíců, která se počítá 

ode dne, kdy Smlouva nabyla účinnosti. Dodavatel garantuje Zákazníkovi po dobu 

platnosti smlouvy nižší cenu elektřiny než dominantní dodavatel na příslušném území 

provozovatele distribuční soustavy.“
25

 Tato část VOP je vyznačena v příloze č. 3. 

Z této části VOP jednoznačně vyplývá že garantovaná cena je nižší než cena 

dominantního dodavatele (ČEZ, E.ON a PRE). Dle VOP tedy není tato cena nižší nebo 

dokonce nejnižší na trhu s elektrickou energií. 

 

Výše úspory elektrické energie nebývá vždy přímo úměrná reálné spotřebě 

elektrické energie. Obchodní zástupce počítá úsporu jednotlivých domácností zpravidla ke 

spotřebě mezi 2-3 MWh. Ve většině domácností je však spotřeba elektrické energie nižší. 

Úspora v procentech tak se snižující se spotřebou elektrické energie klesá. Slibovaná 10% 

sleva za elektrickou energii se může ve skutečnosti pohybovat okolo dvou a méně procent. 

Obchodníci tedy nabízejí paušální slevu, aniž by vycházeli ze skutečné spotřeby 

domácnosti a jejího cenového tarifu. Zákazník tak v domnění vyšší úspory podepíše 

smlouvu, ale může získat slevu o několik procent nižší nebo dokonce přeplatí více než u 

stávajícího dodavatele elektrické energie. 

 

 

 

                                                           
24  CENTROPOL ENERGY, a.s. [online]. 2010 [cit. 2011-03-11]. Domácnosti. Dostupné z WWW: 

<http://www.centropol.cz/domacnosti.aspx>. 

25
 CENTROPOL ENERGY, a.s. [online]. 2010 [cit. 2011-03-13]. Obchodní podmínky dodavatele. Dostupné 

z WWW: <http://www.centropol.cz/data/Centropol_obchodni-podminky.pdf>. 
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Ceník 

Dalším případem klamavé reklamy, kterou alternativní obchodníci s elektrickou 

energií využívají, jsou dva různé ceníky služeb. Nabídku počítají dle jednoho ceníku, ale 

k produktu, který nabídnou zákazníkovi, existuje ceník jiný.  

Jako příklad uvádím ceníky Centropol Energy, a.s. Obchodní zástupci Centropolu 

při prezentaci úspory používají ceník Centropol pro domácnosti (viz příloha č. 4), ale se 

zákazníky podepíší smlouvu na produkt Blik. Tento produkt má jiný ceník a zvlášť v ceně 

silové elektřiny v části fixní ceny se tyto ceníky zásadně liší. Ceník Centropol pro 

domácnosti uvádí fixní cenu části silové elektřiny ve výši 40 Kč (bez DPH). Tato cena je 

srovnatelná s fixní cenou tradičních dodavatelů elektrické energie. Avšak v ceníku 

produktu Blik je tato cena o mnoho vyšší. Tato fixní cena, která se účtuje každý měsíc, u 

produktu Blik činí 75 Kč (bez DPH). Každá měsíc tak zákazník zaplatí o 52 korun více a to 

bez závislosti na spotřebě elektrické energie. 

Zákazník tak díky propočtu s jiným ceníkem počítá s případnou úsporou, která je 

však ve skutečnosti snížená o 624 Kč ročně. Obchodní zástupci tak ovlivňují rozhodnutí 

zákazníka, který by za jiných okolností dodavatele elektrické energie nezměnil nebo by 

zvolil jiného alternativního dodavatele elektrické energie. 

 

Jednání obchodních zástupců 

Častou praktikou alternativních dodavatelů jsou ve většině případů i vyjednávací 

schopnosti obchodního zástupce. 

Za klamavou reklamu můžeme označit i jednaní, při kterém využívá obchodní 

zástupce nátlak na potencionálního zákazníka. Působí na psychiku zmínkami o tom, že 

daný zákazník je jediný, který ještě nepodepsal smlouvu. Např.: „Všichni ostatní již této 

velmi výhodné nabídky využili. Vy přesto nemáte zájem?“ I když není tato věta pravdivá.  

Takovéto jednání se uplatňuje zejména v menších bytových zástavbách (8-10 bytů), 

kde se jednotliví vlastníci, popřípadě nájemníci osobně znají. V zákaznících lživá 

informace způsobuje ztrátu obezřetnosti, pozornosti a pocitu, že je jediný, který takto 

výhodnou nabídku ještě nevyužil. Související je i postup, ve chvíli, kdy zákazník na tuto 

informaci nereaguje kladně. Obchodní zástupce změní taktiku, a použije agresivní 

obchodní praktiku, kdy tvrdí zákazníkovi, že bude jediný bez elektrické energie, protože 

stávající dodavatel na trhu ukončuje činnost. K agresivním obchodním praktikám se 

v krátkosti vyjadřuji v závěru této kapitoly.  
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3.4 Parazitování na pověsti 

Pojem parazitování je odvozen z živočišné říše. Slabší jedinci si přiživováním na 

jejich objeti získávají větší možnost přežití nebo jinou výhodu. Na rozdíl od jednání 

člověka v obchodě může být toto parazitování svým způsobem přínosné i pro jedince, 

který je parazitován. V prostředí trhu je však toto přiživení se na pověsti někoho jiného 

výhodou jen pro slabší subjekt a je proto obchodním zákoníkem zakázáno. 

 

Parazitování na pověsti jako skutková podstata nekalé soutěže je druhou nejvíce 

využívanou nekalou praktikou alternativních dodavatelů elektrické energie. Parazitování 

na pověsti využívají alternativní obchodníci k tomu, aby se dostali co nejblíže 

potencionálním zákazníkům tradičních dodavatelů elektrické energie a získali tak větší 

možnost úspěchu, než kdyby takovéto jednání nevyužili. Pro alternativní dodavatele je 

důležité, aby jim zákazníci dali šanci nechat se přesvědčit, že daná nabídka je pro ně 

výhodná. Parazitování na pověsti je pro ně velice silnou zbraní k tomu, aby se dostali do 

domácností zákazníků a získali údaje potřebné k vyplnění smlouvy a čas na přesvědčení 

potencionálního zákazníka.  

Tohoto jednání se dopouští obchodní zástupci jednotlivých společností, kteří hledají 

cestu k zákazníkovi a vymýšlejí nové způsoby, jak ji najít. Jak je však uvedeno v úvodní 

části bakalářské práce, nevyžaduje se zavinění. Jedná-li nekale obchodní zástupce 

společnosti, je i toto jednání chápáno jako nekalosoutěžní i z hlediska samotné společnosti.  

 

Níže uvádím praktiky, které mi byly popsány jednotlivými zákazníky na 

zákaznických centrech Skupiny ČEZ ve Frýdku Místku, popřípadě v Karviné. V našem 

kraji je parazitování na pověsti zaměřeno na Skupinu ČEZ. Skupina ČEZ je zákazníky 

chápána ze dvou různých pohledů. Jeden z nich je negativní, druhý je opakem. Ať už si 

zákazníci na ČEZ udělali jakýkoli názor, jsou zvyklí na to, že pracovníky jmenované 

společnosti mohou do domu pustit. Zákazníci vědí o kontrolních odečtech elektroměru, 

které ČEZ provádí každoročně, popřípadě o opravách a kontrolách měřících zařízení. Když 

se osoba představí jako pracovník Skupiny ČEZ, zákazníci ve velké většině případů ztratí 

zábrany a osobu do bytu či domu pozvou.  

S tímto alternativní obchodníci umí pracovat a pomoci parazitování na pověsti 

tradičního dodavatele získají od zákazníků jejich faktury za elektřinu. Faktury jsou 

základním předpokladem k tomu, aby mohl alternativní dodavatel vypočítat nabídku na 
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novou cenu elektřiny. Jsou zde uvedeny údaje o spotřebě, jističi, produktu zákazníka a 

další potřebné údaje.  

 

Parazitování na pověsti v praxi 

 

Na zákaznickém centru Skupiny ČEZ v Karviné jsem získával informace jak od 

zákazníků, kteří přišli na zákaznické centrum vypovědět novou smlouvu, tak i od 

pracovníků zákaznického centra. Jednotlivé situace si byly nápadně podobné. 

 

Obchodního zástupce zákazníci popisují jako velmi hezky oblečeného mladého 

muže. Charakterové vlastnosti se liší. Obchodní zástupce se jeví buďto pozitivně, jako 

člověk, který vlídně, srozumitelně a přesvědčivě komunikuje. Umí svou mluvou upoutat. 

Horší varianta je obchodní zástupce popisovaný jako neodbytný, rázný a vzbuzující strach. 

Je těžké posoudit který varianta je více nebezpečná. 

Zákazníky, se kterými jsem se setkal nelze segmentovat do jedné skupiny. Lidé, 

kteří chtěli vypovědět na zákaznickém centru ČEZ novou smlouvu, byli v různém 

věkovém rozmezí. Od mladších (v mém věku), až po starší občany v důchodovém věku. 

Dle mého názoru a zkušeností pracovníků zákaznických center, se ve větší četnosti případů 

jedná o starší občany, kteří jsou dle mého názoru náchylnější na podobné praktiky. 

Vzdělání v těchto případech nehraje významnou roli. Pracovníci zákaznického centra se 

v těchto případech setkávají jak s lidmi vysokoškolsky vzdělanými tak i se zákazníky bez 

bakalářského vzdělání. Jak je to mezi zákazníky nižších stupňů vzdělání je těžké posoudit, 

nepoužívají totiž tituly a tak je zaměstnanci zákaznických center nedovedou rozlišit. 

Pravděpodobně je těchto zákazníků daleko více. 

Významné je sociální postavení rodiny. Sociálně slabší zákazník mnohem lépe 

reaguje na slíbenou úsporu energie. Slyší slovo „sleva, úspora“ a v tu chvíli přestane 

přemýšlet o rizicích s „úsporou“ spojených. Nemusí se však nutně jednat o sociálně slabší 

občany. Citliví na cenu jsou i ostatní zákazníci, obzvláště v období po přijetí faktury za 

elektrickou energii. V období vyúčtování alternativní dodavatelé elektrické energie 

vynakládají největší úsilí k získávání nových zákazníků. 

 

 

 



28 
 

Nejčastější jmenovanou situací na zákaznických centrech v Karviné i Frýdku Místku 

byla tato: 

Obchodník se vydával za pracovníka stávajícího dodavatele elektrické energie, se 

záminkou, že má dohodnout změnu dosavadního tarifu. Neuvádí, že se jedná o změnu 

dodavatele. Někteří obchodní zástupci se představili jako „ČEZ Distrubuce“, jiní pod 

názvem své pravé společnosti. Druhá varianta se zdá být přijatelnější, ale dodatkem 

k názvu společnosti bylo, že jsou Skupinou ČEZ pověřeni danou změnu provést nebo že 

s ČEZ spolupracují. 

Tuto informaci zákazníci potvrzují i obrázkem, který jim obchodní dodavatel 

v rychlosti nakreslil. Obrázek od obchodního zástupce společnosti Centropol Energy, a.s. 

jsem viděl přímo na zákaznickém centru. Zobrazuje Centropol jako součást skupiny ČEZ. 

Obrázek měl strukturu stejnou jako obrázek č. 4. 

 

  Obrázek 4 Obrázek alternativního dodavatele s elektrickou energií 

 

 Zdroj: Vlastní 

 

Dalším parazitováním na pověsti podniku je, že někteří obchodní zástupci 

alternativních dodavatelů uvádějí, že tradiční dodavatel elektrické energie ukončuje svou 

činnost a alternativní dodavatel elektrické energie přebírá jejich zákazníky. S argumentem, 

že je nutné podepsat novou smlouvu o dodávkách elektrické energie, si vyžádají fakturu za 

stávající dodávky elektrické energie. Přesvědčí zákazníka, aby podepsal smlouvu 

s alternativním dodavatelem elektrické energie. 
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Při parazitování na pověsti dle zákazníků obchodní zástupci používají dokonce 

složky ČEZ a dokumenty označené jejich logem, mezi těmito papíry je vložena i smlouva, 

kterou zákazník mění svého dodavatele. 

V souvislosti s tímto jsem porovnal logo Skupiny ČEZ a logo Centropol. Loga jsou 

si velice podobná. Porovnejme si je na obrázku.  

 

  Obrázek 5 logo Centropol a ČEZ 

 

  Zdroj: www.cez.cz, www.centropol.cz 

Dle mého názoru se logo Centropol Energy podobá logu Skupiny ČEZ a někteří 

zákazníci si je mohou splést. Jak kombinace barev bílé s oranžovou, tak i C, které se 

podobá písmenu E loga ČEZ. Pro lepší srovnání jsem logo ČEZ upravil tak, že jsem 

vyměnil barevnou kombinaci oranžové a bílé. 

 

Obrázek 6 Porovnání loga Centropolu a loga ČEZ (obrácené barvy) 

 

Zdroj: www.centropol.cz, vlastní 

     

V současné době je obtížné hodnotit, jestli byla podobnost loga záměrná nebo je to 

čistá shoda náhod. V souvislosti s tím, že se obchodní zástupci představí tak, jak je 

uvedeno výše (ČEZ Distribuce nebo jako společnost s ČEZ spolupracující) je logo 

přinejmenším zavádějící.  

Na zákaznickém centru jsem se ptal zákazníků, kteří uváděli parazitování na 

pověsti, jestli se nemohlo stát, že si logo Centropolu popletli s logem ČEZ. Zákazníci, kteří 

popisovali situaci se složkami a dokumenty ČEZ uváděli rozdílné informace. Někteří 
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tvrdili, že se rozhodně splést nemohli a že složky byly označeny logem ČEZ, jiní připustili 

možnost, že si loga zaměnili a mohlo se tedy jednat o logo Centropol. 

 

Jednání podobného charakteru potvrzuje i ERÚ na jeho webových stránkách, 

kde vydal „Upozornění Energetického regulačního úřadu na neseriózní postup některých 

dodavatelů elektřiny“. ERÚ uvádí, že „ v některých případech může dojít i ke sdělování 

zkreslených informací o vlastnické struktuře nového dodavatele tak, aby zákazník nabyl 

dojmu, že nová nabídka je poskytována jejich stávajícím dodavatelem elektřiny, a 

v zásadě tedy nedochází k vlastní změně dodavatele, ale pouze k aplikaci nového ceníku. 

V takovém případě by měl zákazník kontaktovat svého stávajícího dodavatele elektřiny pro 

ověření sdělovaných faktů před tím, než dojde k podepsání jakékoli smlouvy.
26

 

 

 

K výčtu klamavé reklamy a parazitování na pověsti bych v souvislosti s tímto 

jednáním uvedl další praktiky, které obchodní zástupci alternativních dodavatelů elektrické 

energie využívají. Tyto praktiky jsou agresivními obchodními praktikami a často jsou 

používány v kombinaci s nekalou reklamou a parazitováním na pověsti. 

Agresivní obchodní praktiky, které jsou využívány lze chronologicky seřadit, od 

méně nebezpečných jako je časový nátlak např.: „Tato nabídka je časově omezená, dnes 

jsme v této obci naposledy“, až po daleko nebezpečnější praktiky. Obchodní zástupci 

nenechají dostatek času na rozmyšlenou, nejsou ochotni nechat smlouvu a její smluvní 

podmínky s ceníkem zákazníkovi k prostudování.  

Další agresivní praktikou je neochota odejít. I přes výzvu k odchodu se snaží 

obchodní zástupci dostat do bytu, vyžadují si fakturu za elektřinu k možnosti spočítání 

jejich nabídky. V případě, že s nimi zákazník nechce komunikovat, přejdou k agresivním 

praktikám, které mohou být nebezpečné. Z těch, které mi zmínili zákazníci ČEZ, bych rád 

uvedl tři. První je výhružka, že kvůli dlužné částce (která ve skutečnosti neexistuje) je 

nutné podepsat novou smlouvu, pokud tak neučiní, budou odpojeni od sítě elektrické 

energie. Tvrzení o odpojení ze sítě jsou obchodní zástupci schopni podpořit i vypnutím 

                                                           
26 Energetický regulační úřad [online]. 2009 [cit. 2011-03-27]. Upozornění Energetického regulačního úřadu 

na neseriózní postup některých dodavatelů elektřiny. Dostupné z WWW: <http://www.eru.cz/dias-

read_article.php?articleId=507>. 
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hlavního jističe na chodbě bytu, aby přesvědčili zákazníka, že mají pravdu. Třetí variantou 

je vyhrožování zákazníkům vysokými sankcemi, pokud smlouvu nepodepíší. 
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4 Ochrana proti nekalé soutěži podnikatelského subjektu 

4.1 Prevence 

Tento způsob obrany proti nekalosoutěžním praktikám alternativních dodavatelů 

elektrické energie je velice důležitý. Zákazníci se mohou dovědět o těchto praktikách ještě 

dříve, než se s takovýmto jednáním setkají. Mohou se dopředu připravit na to, jak 

s obchodníkem, který používá tyto nekalé praktiky jednat nebo na jaké informace si dát 

pozor. Rady tradičních dodavatelů jsou nemalou pomocí, pro zákazníky, kteří jsou s 

nekalosoutěžním jednáním méně obeznámeni. Takovýchto zákazníků je většina a prevence 

je pro ně důležitou pomocí a záchytným bodem. 

 

Prevence je prezentována zákazníkům stálými obchodníky s elektrickou energií. 

Forma prezentace je různá. Užitečné informace lze nalézt na webových stránkách, 

brožurách, které posílají tradiční obchodníci s el.energií svým zákazníkům, či 

informačních letácích, které jsou dostupné na zákaznických centrech jednotlivých 

obchodníků. 

Prevenci provádí i ERÚ, který vydal upozornění Energetického regulačního úřadu 

na neseriózní postup některých dodavatelů elektřiny 

 

Energetický regulační úřad 

Upozorňuje konečné zákazníky z řad domácností a podnikatelů (tzv. maloodběr) na 

nestandardní postup některých dodavatelů elektřiny, ti nabízejí dodávky nejčastěji 

formou podomního prodeje. V rámci tohoto jednání jsou často uplatňovány postupy, 

které jsou podle názoru Energetického regulačního úřadu nekalými obchodními 

praktikami a rovněž jsou zákazníkům od alternativních dodavatelů elektřiny poskytovány 

zkreslené či neúplné informace. Takové nestandardní postupy jsou jednáním proti dobrým 

mravům a mohou být považovány za protiprávní.  

ERÚ doporučuje informovat se o právech a povinnostech zákazníka a dodavatele, 

vyplývající z předložené smlouvy. Nejdůležitějšími údaji jsou délka výpovědní doby a 

skutečnost, zda se smlouva uzavírá na určitou nebo neurčitou dobu. Stává se také, že kvůli 

nedostatečné informovanosti zákazník svým podpisem stvrdí, že bude novému dodavateli 

platit i poplatky za služby, které mu doposud byly poskytovány zdarma. Jako příklad 
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můžeme uvést speciální poplatky při uzavření nebo zrušení smlouvy, platba při volání na 

zákaznickou linku, za vystavení faktury apod. 

Další rady, které doporučuje ERÚ zákazníkům jsou popsány i v preventivních 

radách tradičních dodavatelů elektrické energie. 

 

Skupina ČEZ 

Skupina ČEZ varuje zákazníky prostřednictvím letáčků na zákaznických centrech, 

tyto letáčky jsou vhodně umístěny v zorném poli zákazníků mezi ostatními letáky a 

nabídkami různých produktových řad.  

Varování na nekalé praktiky podomních prodejců je přiloženo i v Oranžovém 

průvodci, který je každoročně zasílán do všech domácností a odběrných míst zákazníků 

Skupiny ČEZ. V oranžovém průvodci jsou popsány praktické rady a tipy ze světa energie. 

Mezi těmito radami jsou i soutěže pro zákazníky a tedy i větší možnost, že zákazník bude 

tyto informace číst a v textu se dozví o nekalých praktikách podomních prodejců. 

Dalším zdrojem těchto užitečných informací jsou i webové stránky www.cez.cz. 

Přímo na domovské stránce v sekci „domácnosti“ je umístěno varování s názvem „Rizika 

podomního prodeje“. Není zapotřebí tyto informace někde hledat a narazí na ně tak i 

zákazník, který se s těmito praktikami prozatím nesetkal. 

Informační materiál s radami jak se bránit rizikům podomního prodeje ČEZ nazývá 

„Desaterem pomoci proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků 

s energiemi.“
27

 

 

 

Desatero pomoci 

V deseti krátkých radách a tipech pomáhá Skupina ČEZ svým zákazníkům v obraně 

proti nekalosoutěžnímu jednání některých alternativních obchodníků. Protože blízce 

souvisí s tématem bakalářské práce, uvádím zde v krátkosti všech deset rad. 

Pořekadlo „Důvěřuj, ale prověřuj“ je první radou. Tip na obchodníky, kteří se 

neoprávněně vydávají za současného dodavatele energetické energie, je aby zákazníci 

trvali na prokázání se občanským a služebním průkazem. Díky těmto údajům si mohou 

zkontrolovat, zda je daná osoba zaměstnancem ČEZ. Podobný tip je uveden i u bodu 4. 

                                                           
27  Skupina ČEZ [online]. 2011 [cit. 2011-03-26]. Rizika podomního prodeje. Dostupné z WWW: 

<http://www.cez.cz/cs/pro-zakazniky/co-delat-kdyz/odebiram-elektrinu-dotaz/14.html>. 
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„Stačí podat prst.“ Pokud zákazníka někdo požádá o jeho údaje, číslo elektroměru nebo 

fakturu za elektřinu, je postup stejný jako u bodu 1. Sdělovat tyto údaje ČEZ doporučuje, 

jen pokud chcete dodavatele opravdu změnit, nikoli osobě, u které neznáme ani její jméno. 

Další rada je „Můj dům, můj hrad“. Jak je zmíněno v předchozí kapitole 

obchodníci se neštítí použit agresivní obchodní praktiky, je vždy jednodušší odvrátit jejich 

útok již ve dveřích. Pokud pozvete obchodníka do bytu, získává výhodu času, aby vás 

přesvědčil k podpisu smlouvy. Navíc není jednoduché a snadné vykázat „nevítaného“ 

hosta. Podomní prodejci dokáží využít tuto vlastnost ke svému prospěchu. 

Samo o sobě vyplývá z bodu 3.„Spěchej pomalu“, že je důležité nechat si čas na 

rozmyšlenou. Vyžádejte si návrh smlouvy, ceník, všeobecné obchodní podmínky a telefon 

na obchodníka a nechte si čas na rozmyšlenou a porovnání nabídky.  

Tip číslo 5 „Dobré účty dělají dobré přátele“ není myšlen tak, že bychom měli 

být s alternativním obchodníkem v přátelském vztahu, ale aby si zákazník zmíněnou slevu, 

cenu nebo jinou výhodou nabídku nechali spočítat na jejich přesnou spotřebu s důrazem na 

silovou elektřinu. „Co je psáno, to je dáno“ potvrzuje pátou radu. Nechte si ukázat ve 

smlouvě případné poplatky, popřípadě slevu ve smlouvě nebo VOP. Upozorňují na 

důkladné přečtení smlouvy. S přecházejícími radami souvisí „Cena není všechno.“ Nejen 

cena je důležitá, ale i s ní spojený servis. Zákazník by se měl ujistit, jaká je možnost 

komunikace s novým dodavatelem el.energie. Kde je nejbližší obchodní kancelář nebo jak 

funguje zákaznická linka, by měla být jedna z prvních otázek, která by měla zákazníka 

napadnout. 

„První dojem může klamat“ a to nejen dojem vizuální, ale hlavně dobrý pocit 

z výhodné ceny a případné úspory. Zákazníci by si měli zjistit, zda je cena garantovaná a 

jestli se jim vzhledem k aktivačním a deaktivačním poplatkům vyplatí. „Když to nejde po 

dobrém“ souvisí s agresivními obchodními praktikami. Pokud zákazníka obchodník 

k něčemu nutí, je nejlepší ho vyzvat k odchodu. Pokud neuposlechne, je nutné buďto 

požádat někoho o pomoc nebo volat policii ČR. Poslední rada je neméně důležitá „Dobrá 

rada nad zlato!“. V případě, že se zákazník setkal s těmito radami nebo v horším případě 

s obchodníkem, který využíval nekalé praktiky, je v zájmu jeho přátel a rodiny, aby jim 

tyto informace předal dále. A to hlavně svým rodičům, popřípadě prarodičům, kteří mohou 

být vůči takovému jednání zranitelnější. 
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Samozřejmostí je, že Skupina ČEZ vyzívá své zákazníky, aby se s jakýmikoli 

dotazy nebo v nejistotě obrátili na zákaznickou linku, e-mail nebo zákaznické centrum. 

Desatero pomoci je uvedeno v příloze č. 5. 

 

S ohledem na to, že nejsem zákazníkem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. 

ani Pražské energetiky, a.s. nemám k dispozici korespondenci, kterou zasílají svým 

zákazníkům. Kontaktní místa obou společností jsou v Čechách. Hledal jsem tedy prevenci 

z dostupných zdrojů. Na webových stánkách obou společností jsem nalezl upozornění 

zákazníkům podobně jako na webových stránkách Skupiny ČEZ. 

  

E.ON Česká republika, s.r.o. 

V oblasti prevence proti nekalé soutěži podomních prodejců využívá E.ON 

podobné desatero jako Skupina ČEZ. Nenazývá jej však desaterem, ale názvem „Nenechte 

se nachytat.“ Nutno říci, že je méně vhodně umístěno. Je sice v sekci domácnosti, ale zde 

je uvedeno více informací a tyto informace tak splývají s ostatními. Název „Nenechte se 

nachytat“ doplňuje E.ON sloganem „Dobrý partner dává více než energii“
28

. Tímto 

sloganem upozorňuje na to, že není důležitá jen cena energie, ale i zázemí, kam se mohou 

zákazníci obrátit s žádostí o pomoc, radu či vysvětlení. E.ON na internetové stránky 

umístil také varování v podobě rozhlasu, které jsou vtipně vytvořeny a zároveň i dostatečně 

varují zákazníky před nekalými praktikami. Rozhlasové spoty jsou umístěny na stejné 

webové stránce jako Desatero. 

Jak jsem zmínil výše, informace jsou podobné desateru ČEZ, není jasné, kdo tyto 

informace poskytl zákazníkům jako první. Ale důležité je, že zákazníci mají možnost si 

informace o podomních prodejcích dohledat a účinně se vůči nim bránit. 

Doporučení pro zákazníky E.ON uvádí takto: Ověřit si zda daná osoba pracuje pro 

společnost, za kterou se vydává. Nechat si čas na rozmyšlenou. Požadovat konkrétní 

kalkulaci se všemi poplatky na konkrétní množství odebrané energie. Požadovat nabídku 

v písemné podobě. Ověřit si, zda nehrozí sankce. Zkontrolovat si, zda je cena uvedena 

včetně ceny za distribuci, cena je včetně daní a dalších poplatků. Jestli jsou podmínky 

sjednány po celou dobu trvání smlouvy. Prověřit si kvalitu služeb nového dodavatele. 

Ujistit se zda nepodstupujeme větší riziko a jestli prodejce je důvěryhodným partnerem. A 

                                                           
28  E.ON [online]. 2011 [cit. 2011-04-07]. Desatero. Dostupné z WWW: 

<http://www.eon.cz/cs/citizen/nenechte-se-nachytat/desatero.shtml>. 
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poslední důležitou informací je, promyslet si, co můžeme změnou dodavatele získat a co 

naopak ztratit. 

E.ON navíc uvádí krátký přehled pravidel a lhůt pro odstoupení smlouvy, která 

byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele. Odstoupení od smlouvy již 

však nesouvisí s prevencí, ale s obranou spotřebitele vůči nekalé soutěži.  

   

Pražská energetika, a.s. 

Dle mého názoru je prevence v oblasti nekalých praktik podomních prodejců 

nejhůře dohledatelná. Bez toho, aby zákazník věděl, jakou informaci hledá, na tuto 

problematiku pravděpodobně nenarazí. To potvrzuje i to, že tyto informace jsou uvedeny 

v sekci Co dělat když… ->Podepsal jsem smlouvu s jiným dodavatelem - jak ji 

vypovědět.
29

 

Rady, jak jednat s podomními prodejci mají jinou koncepci než u ČEZ nebo E.ON. 

Nejsou zde uvedena desatera ani podobný výčet jako u E.ON. 

Pražská energetika, a.s. informuje své zákazníky o tom, že neprovádějí žádný 

podomní prodej a ani nepověřuje třetí strany, aby jednala jejich jménem. Doporučuje 

nenechat na sebe vyvíjet nátlak, dát si pozor na podomní prodej, nepodepisovat žádné 

smlouvy na chodbě domu a nechat si na rozhodnutí čas. 

PRE popisuje rizika, která podomní prodej skrývá. Tři hlavní z nich jsou, že 

slibovaná úspora nebývá reálná a prodejci argumentují mnohonásobně vyšší spotřebou než 

má běžná domácnost. Druhým rizikem je nedostupnost některých služeb, zázemí a 

poradenství. Neposkytnutí záruky na vývoj ceny v dalším období je třetím rizikem. 

Jako i ostatní tradiční dodavatelé el.energie odkazuje, v případě dotazů, na 

zákaznický servis popřípadě na internetový formulář na podání oznámení v případě 

nekalosoutěžního jednání. 

 

 

 

 

                                                           
29  Pražská energetika, a.s. [online]. 2008 [cit. 2011-04-14]. Co dělat když. Dostupné z WWW: 

<http://www.pre.cz/domacnosti/co-delat-kdyz/podepsal-jsem-smlouvu-s-jinym-dodavatelem--jak-ji-

vypovedet.html>. 
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4.2 Obchodní zákoník  

§53 ObchZ. říká, že:  „Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo 

ohrožena, se mohou proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil 

závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto 

i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.“
30

 

Soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži jsou způsobem, kterým lze 

prosazovat a chránit své vlastní zájmy. 

 

 

Osoby legitimované ve sporech z nekalé soutěže 

Osoby ve sporech z nekalé soutěže mohou být aktivně či pasivně legitimované. 

Aktivně legitimované osoby mohou využít uplatnění nároků dle § 53 ObchZ. Dle právní 

teorie je sporné, zda jsou aktivně legitimovaní pouze soutěžitelé nebo také spotřebitel a 

jiné osoby dotčené nekalou soutěží. Podle toho, co uvádí §53 ObchZ., rozumím tomuto 

výkladu tak, že aktivně legitimovanou osobou jsou všechny osoby, jejichž práva byla 

nekalým jednáním ohrožena. Mohou to tedy být soutěžitelé, spotřebitelé a jiné osoby. To 

potvrzuje i to, že spotřebitel je jeden ze subjektů ochrany (§44 ObchZ.). Rozumějme, že 

§53 tedy určuje všechny osoby, jejichž práva nekalosoutěžní jednání ohrozilo, mohou 

požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. 

Soutěžitelé mají právo na stejné nároky. Navíc se mohou domáhat zdržení se jednání a 

odstranění závadného stavu. 

Nároky mohou uplatnit i osoby, které jsou oprávněny hájit zájmy spotřebitelů nebo 

soutěžitelů. Není však možné, aby tyto osoby žádaly přiměřené zadostiučinění, náhradu 

škody ani vydání bezdůvodného obohacení.   

Záleží na rozhodovací praxi soudů, která rozhoduje, jak široce pojme aktivní 

legitimaci v souvislosti s nekalou soutěží. 

Existuje určité omezení aktivní legitimace, protože vycházíme ze skutečnosti, že 

nekalé jednání může ohrozit nebo porušit práva celé skupiny osob. Zákon proto zabraňuje 

kumulací sporů týkajících se zdržení se jednání nebo odstranění závadného stavu. Zákaz 

kumulace sporů vznikla z důvodu, kdy se sešlo u soudu tolik žalob proti stejné osobě za 

stejné jednání, že žalovanému vznikly zbytečné výdaje.  Avšak všechny subjekty mohou 

                                                           
30

 Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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ve sporech ohledně zdržení se jednání a odstranění závadného stavu uplatnit svá práva tím, 

že se ke sporu připojí jako vedlejší účastníci. 

Blízko k osobám aktivní legitimace mají i právnické osoby oprávněné hájit zájmy 

soutěžitelů nebo spotřebitelů. Oprávnění hájit vzniká ze zřizovacích dokumentů a stanov, 

ty určují vymezení činnosti. Soudy uznávají za právnické osoby oprávněné hájit zájmy 

spotřebitelů nebo soutěžitelů státem uznávané subjekty. Tak aby tato ochrana tvořila 

podstatnou část jejich činnosti. 

 

 

Pasivní legitimace 

Pasivní legitimace je vyjádřena slovem „rušitel“. Rušitelem mohou být 

soutěžitelé, ale i jiné osoby (podplácení, porušení obchodního tajemství). Pokud ovšem 

pojem „soutěžitel“ chápeme v dostatečné šíři („účastník hospodářské soutěže“), pak 

rušitelem bude onen účastník hospodářské soutěže, který ruší soutěžní pořádek.
31

  

 

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. 

Soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži jsou jednoznačně dány 

§53 ObchZ. Pokud rušitel poruší práva osoby nebo je svým jednáním ohrozí, může mu 

uložena povinnost: 

a) zdržet se tohoto jednání 

b) odstranit závadný stav 

c) poskytnout přiměřené zadostiučinění (i v peněžní formě) 

d) nahradit škodu 

e) vydat bezdůvodné obohacení 

Bližší význam každé z povinností si uvedeme v následujících odstavcích. 

 

Povinnost zdržet se určitého jednání. 

 Tato povinnost je použitelná v případě, že jednání by mohlo být v budoucnu 

opakováno. Protože soudy na toto jednání pohlíží široce, je nutné, aby označení závadného 

jednání bylo přesné. Formulaci je potřeba uvést tak, aby byla osoba chráněna i proti 

jednání, které je jednání žalovanému podobné. Tak aby rušiteli nestačila malá obměna 

                                                           
31

 HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1.vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 

Klamavá reklama, s. 242. 
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jednání, které by se muselo žalovat znovu. Nejlépe tak, aby obsahovalo různá synonyma 

slova nebo všechna média a ne jen například tisk. 

Zajímavostí je, že zdržení se jednání může být i povinností aktivní, to znamená, že 

naopak musí rušitel začít nějakou informaci sdělovat, tak aby nebyla osoba klamána. 

V případě, že tuto informaci zatajuje a tím může způsobit klamavost reklamy. Aktivní 

povinnost „zdržet se neuvádění určitých údajů“
32

 blízce souvisí s dalším bodem – 

s odstraněním závadného stavu. 

 

Odstranění závadného stavu  

Opatření, která mohou mít různou podobu. Povinností je odstranit vše, co uvedlo 

osobu v omyl. Ať už je to název společnosti nebo uvedení nepřesných informací na pravou 

míru. Jak bylo zmíněno výše, může být odstranění závadného stavu shodné jako povinností 

zdržet se určitého jednání. 

Při povinnosti odstranění závadného stavu nestačí jen reklamní materiály 

zlikvidovat, ale je spojeno i s povinností doplnit je tak, aby byly přesné. 

 

Přiměřené zadostiučinění 

Přiměřené zadostiučinění „je chápáno jako nástroj k odstranění újem imateriálního 

charakteru, nikoli jako náhrada materiální škody.“
33

 Osoba, jejíž práva byla nekalou 

soutěží porušena, může žádat zadostiučinění v peněžní i nepeněžní podobě nebo v jejich 

kombinaci. Při peněžitém plnění neuvádí zákon žádné zvláštní podmínky. Kritériem je při 

této formě plnění přiměřenost. V zákoně není určena žádná konkrétní sazba. Soud je vázán 

pouze maximální výší, kterou stanovuje žalobce.  Soud může zadostiučinění uznat v nižší 

části nebo nemusí vůbec žalobě vyhovět. Důkazy pro přiměřené peněžní zadostiučinění 

musí předložit žalobce. Nemusí dokazovat přesnou výši peněžité újmy, nelze však jen 

tvrdit, že mu vznikla újma. 

 

Náhrada škody 

  Jak uvádí P. Hajn (2000), neřídí se náhrada škody občanským zákoníkem, ale §757 

a §373 a následující ObchZ. I když je osobou, která utrpěla škodu, nepodnikatel. Náhrada 

škody podle obchodního zákoníku se vztahuje na jakýkoli případ, kdy byla škoda 

                                                           
32

 HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1.vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 

Klamavá reklama, s. 242. 
33

 HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1.vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 

Klamavá reklama, s. 243. 
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způsobena porušením ObchZ., včetně úpravy nekalé soutěže. Ke vzniku této odpovědnosti 

se nevyžaduje zaviněné jednání. 

 

Povinnost vydání bezdůvodného obohacení 

Taxativní vymezení případů bezdůvodného obohacení je v §451 ObčZ. O 

bezdůvodné obohacení se jedná v těchto případech: majetkový prospěch získaný plněním 

bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, majetkový prospěch 

získaný z nepoctivých zdrojů a plněním z neplatného právního úkonu. „Případy 

bezdůvodného obohacení získaného nekalou soutěží, půjde většinou kvalifikovat jako 

majetkový prospěch z nepoctivých zdrojů.“
34

 Nepoctivé zdroje je však nutné chápat jako 

„právem nedovolené zdroje.“ Nepřisuzujme takovému jednání morální poctivost. 

 

Další právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

Nevyjmenovaným prostředkem může být i předběžné opatření soudu, to vyplývá 

z obecnějších norem. Řídí se § 74 a násl. o. s. ř., popřípadě §102 o. s. ř. předběžné opatření 

v průběhu řízení. Při předběžném opatření není zapotřebí zkoumat, zda bylo jednání 

nekalosoutěžní a naplnilo některou ze skutkových podstat. Účelem je preventivně zabránit 

další újmě, která by mohla být způsobena. Příkazy a zákazy v tomto řízení musí mít vratný 

charakter. 

 

Uveřejnění rozsudku 

Právo uveřejnit rozsudek může být také prostředkem ochrany proti nekalé soutěži. 

Dříve v § 55 ObchZ. Nyní je nahrazeno v §155 odst. 4 o. s. ř. Cílem uveřejnění rozsudku je 

dát straně, která je v právu satisfakci a straně opačné výstrahu nebo ji potrestat finančně. 

Navíc uveřejnění rozsudku je v zájmu zákazníků a veřejnosti. Dává jim vysvětlení a 

poučení.
35

 

Uveřejnění soud přiznává účastníkovi, kterému bylo vyhověno a to na náklady 

účastníka, který ve sporu neuspěl. Soud může určit rozsah, formu a způsob uveřejnění.  

Účastníkem, kterému bylo vyhověno, může být jak „rušitel“ tak i osoba žalující. 

                                                           
34

 Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1.vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 

Klamavá reklama, s. 245. 
35

 Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1.vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 

Klamavá reklama, s. 246. 
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Rozsah, formu a způsob uveřejnění určí soud vždy. Jinak by nebyl rozsudek 

vykonatelný. „Smysl daného ustanovení je takový, že okolnosti jednotlivého případu 

rozhodnou o tom, jaký rozsah, formu a způsob uveřejnění soud určí.“
36

 Samozřejmostí ke 

způsobu uveřejnění je i lhůta. Tak aby nebylo zneužíváno ustanovení v době, kdy už jiný 

soutěžitel nekalé jednání neprovádí.  

  

  

                                                           
36

 Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1.vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 

Klamavá reklama, s. 247. 
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4.3 Ochrana dle energetického zákona, souvisejících předpisů a 

občanského zákoníku. 

Tradiční dodavatelé elektrické energie v současnosti uplatňují mimo prevenci i 

obranu vůči nekalým praktikám dle paragrafů energetického zákona. Ochrana dle 

energetického zákona spočívá v možnosti zaslat podnět na SEI, která oznámení prověří a 

v rámci její pravomoci může sjednat nápravu. Tyto podněty mohou zasílat jednotliví 

obchodníci, ERÚ, ale i jednotliví zákazníci. Pravomoci státní energetické inspekce jsou 

však omezeny. 

SEI v souladu s §93 odst. 1 energetického zákona kontroluje na návrh Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR, Energetického regulačního úřadu a z vlastního podnětu 

dodržování  

a) Energetického zákona ve znění pozdějších předpisů   

b) zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

c) zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů v rozsahu podle zákona 

č.265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění 

pozdějších předpisů 

d) Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o 

podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie,  

e) zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. 

 

Za porušení právních předpisů dle předchozího ukládá pokuty na základě vlastního 

zjištění, v souladu s §93 odst. 2 energetického zákona. Výsledky kontrolní činnosti SEI 

jsou sankční opatření vůči subjektům porušujícím zmíněné právní předpisy. Výsledky 

především umožňují státním orgánům analyzovat chování všech subjektů na straně zdrojů, 

přenosu i spotřeby energie a následně z pozice státu přijímat účinná opatření. 

SEI je organizací překrývající celou oblast energetiky, mající u dodavatelů i jejich 

zákazníků značnou autoritu. 

 

Kompetence 

Zákonem č. 458/2000 Sb. je přesně vymezen věcný rozsah kontrolní činnosti SEI i 

její pravomoce, včetně udělování sankcí za pokutovatelná porušování uvedeného zákona. 

V zákoně č. 458/2000 Sb. jsou pravomoce SEI v udělování pokut specifikovány v § 90 a § 

91. „Kontrolní a sankční aktivity SEI jak v oblasti zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 
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406/2000 Sb. nad toto vymezení, tak i aktivity spadající pod jiné právní předpisy, byť často 

právnickými i fyzickými osobami vyžadované, by byly protizákonné, a proto je SEI 

nevykonávat nemůže.“
37

 

 

Pravomoci ERÚ 

ERÚ má v souvislosti s alternativními obchodníky s elektrickou energií následující 

možnosti: dle §17 odst. 5 bodu b) energetického zákona  rozhodovat spory vyplývající ze 

smluvních vztahů mezi držiteli licencí nebo mezi držitelem licence a jeho zákazníkem 

podle tohoto zákona v případech, ve kterých by jinak byla k rozhodnutí sporu dána 

příslušnost soudu, pokud s pravomocí Energetického regulačního úřadu rozhodovat 

vzniklý spor souhlasí všichni účastníci řízení. 

ERÚ dále zjišťuje na základě podnětu, jestli obchodník s elektrickou energií 

dodržuje své povinnosti. Zejména povinnost, kterou udává energetický zákon §30 odst. 2 

bodu d). A to upozornit zákazníky nejpozději 2 měsíce předem na záměr změnit smluvní 

podmínky. Nemusí zveřejňovat ceník, ale je nutné, aby skutečnost, že se chystá změnit 

smluvní podmínky zákazníkům, oznámil. 

Držitel licence je povinen dle §11 odst. 1 bodu e) energetického zákona poskytovat 

Ministerstvu průmyslu a obchodu, Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické 

inspekci pravdivé a úplné informace a podklady nezbytné pro výkon jejich zákonem 

stanovených oprávnění a umožnit jim přístup k zařízením, která k výkonu licencované 

činnosti slouží. V našem případě jde například o smlouvy s obchodními zástupci, jaké mají 

povinnosti či nařízení. 

 

Elektronický formulář pro oznámení nekalých praktik na SEI 

Tradiční dodavatelé elektrické energie na svých internetových stránkách mají také 

odkaz na elektronický formulář pro zákazníky, kteří chtějí oznámit nekalou soutěž na SEI. 

Dle SEI vyplněných formulářů na inspektoráty příliš nedorazí. Jak už je zmíněno výše, SEI 

nemá pravomoc nekalé jednání zakázat ani nařídit přiměřená opatření. 

 Druhým důvodem dle mého názoru je, že zákazníci, kteří se s nekalým jednáním 

setkali, toto oznámí přímo na zákaznické centrum stálého obchodníka s elektrickou energií. 

Ten jim popíše, jakým způsobem je možno od smlouvy odstoupit, jaké formuláře je k tomu 

zapotřebí vyplnit a kam je odeslat. Pokud zákazník jejich rady poslechne a učiní tak, vše se 

                                                           
37

 Cr-sei.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-02]. Informační materiál ČR-SEI. Dostupné z WWW: 

<http://www.cr-sei.cz/info_cz.htm>. 
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vrátí do situace jako před příchodem obchodního zástupce alternativního obchodníka 

s elektrickou energií a dále tak zákazník již nemá motivaci takovéto jednání oznámit.  

 

Ochrana dle občanského zákoníku 

Zákazníci mají možnost bránit se proti nekalým praktikám obchodních zástupců, 

kteří provozují svou činnost podomně, pomocí ObčZ. Pokud jsou na jejich pracovišti nebo 

bydlišti nabízeny obchodními zástupci dodavatelů elektřiny smlouvy o dodávce elektřiny 

nebo o sdružených dodávkách elektřiny za účelem změny dodavatele elektřiny, spadají pod 

ustanovení § 51 a násl. občanského zákoníku.  

Jedná se o uzavírání spotřebitelské smlouvy, a především spadají pod § 57 

občanského zákoníku. Tento paragraf upravuje práva spotřebitelů při tzv. podomním 

prodeji. Zde platí, že byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé 

k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může 

spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření.  

Nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od 

smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do jednoho měsíce. 

Porušení této povinnosti je sankcionováno právem spotřebitele na odstoupení od smlouvy, 

a to ve lhůtě do jednoho roku od uzavření smlouvy. Toto právo neplatí ohledně smluv, 

u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. 
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5 Závěr 

Zpracovat bakalářskou práci na téma Ochrana podnikatele proti klamavé reklamě a 

parazitování na pověsti v oblasti obchodu s elektrickou energií pro mě bylo velice 

přínosné. Rozšířil jsem si vědomosti o trhu, jehož účastníky jsme my všichni. Některé 

informace mě zaskočily, jiné naopak potěšily. 

Zda byla liberalizace trhu s elektrickou energií přínosem nebo jen splněnou 

povinností vůči legislativě EU budeme moci posoudit až za několik let. Za přínos považuji 

vznik konkurence na trhu, i když jen v neregulované části ceny. Liberalizace umožnila 

vstup alternativních obchodníků s elektrickou energií na trh a tím i možnost snížení cen pro 

zákazníky. Dle mého názoru nejsou tyto ceny natolik rozdílné, aby se zákazníkům 

vyplatily. Toto potvrzuje i ukončení činnosti společnosti Moravia Energo, a.s. která 

zkrachovala pravděpodobně z důvodu přiměřených smluvních podmínek vůči zákazníkům. 

Nákup elektrické energie, která v dalším časovém období klesala, neumožnil udržet ceny 

na hranici, kterou společnost zákazníkům přislíbila. Zákazníci tak mohli, s ohledem na 

smluvní podmínky bez sankčních poplatků změnit obchodníka s elektrickou energií. 

Ostatní alternativní dodavatelé elektrické energie mají smluvní podmínky značně 

přísnější. K tomuto je vede samotné fungování trhu. Zákazníky, které daná společnost 

získá, je nutné si udržet, ať už z důvodu mzdových, provozních či administrativních 

nákladů, které musí společnost vynaložit. K získávání zákazníků využívají alternativní 

dodavatelé elektrické energie ve většině případů nekalosoutěžní praktiky. K jejich udržení 

pak např. deaktivační poplatky. 

 

Hypotéza, že je obrana vůči těmto praktikám využívaná nesprávně byla potvrzena 

v poslední kapitole. Energetická inspekce, na kterou se obracejí jak tradiční dodavatelé 

elektrické energie, tak i jejich zákazníci má omezené pravomoce. Energetická inspekce 

nemůže přikázat subjektu, který jedná nekale, ukončit činnost, zdržet se jednání nebo 

odstranit závadný stav. Tuto pravomoc má pouze soud, který se řídí obchodním 

zákoníkem.  

 

Za velice přínosné považuji jednání tradičních dodavatelů elektrické energie, SEI a 

ERÚ, kteří se snaží zákazníky na tyto nekalé praktiky upozornit a poskytují jim návod, jak 

se vůči těmto praktikám bránit již při jejich vzniku, nikoli ex post. Negativně hodnotím 
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přístup některých médií, která se snaží zaujmout čtenáře nadpisy typu „ČEZ likviduje 

konkurenty“.  

Článek pojednává o tom, jak Skupina ČEZ neuzná smlouvu kvůli podpisu, datu 

atd.(Viz příloha č. 6) Vzhledem ke zkušenostem zákazníků, kteří se obrátili na ČEZ 

s originálem smlouvy, kterou obchodnímu zástupci nevrátili, v ruce jedné a oznámením o 

změně dodavatele v ruce druhé, kdy musel být podpis zfalšován, chápu Skupinu ČEZ 

v tomto jednání.  

 

Státní energetická inspekce se snaží být vždy na straně zákazníka, jak bylo zmíněno 

výše, má autoritu, kterou dokáže využít. Státní orgány nebývají vždy prioritně zaměřeny na 

zákazníka popřípadě spotřebitele. V této oblasti na mně SEI zapůsobila velmi pozitivně, 

protože při jednání s orgány SEI jsem zjistil, že právě spotřebitel a jeho spokojenost je pro 

SEI důležité.  

Kladně hodnotím také přístup stálých obchodníků s elektrickou energií. Jako 

dominantní obchodníci na trhu s elektrickou energií přistupují ke své úloze zodpovědně a 

provádí osvětu proti nekalým praktikám některých obchodníků s elektrickou energií. Je to 

samozřejmě i v jejich zájmu, udrží si tak podíl na trhu, ale přistupují ke svým zákazníkům 

ohleduplně a snaží se jim poradit, jak řešit situaci, kdy vůči nim byly použity nekalé 

obchodní praktiky. 

 

Cíl práce jsem se snažil splnit přiblížením praxe a právní úpravy nekalosoutěžních 

praktik. Věřím, že má bakalářská práce přispěje k tomu, aby se vyskytovaly na trhu 

s elektrickou energií co nejméně. A také k tomu, aby úspora, kterou slibují alternativní 

obchodníci s elektrickou energií, byla reálná a pravdivá. 
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