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1. ÚVOD 

 Problematiku nekalé soutěže jsem si zvolil jako téma své bakalářské práce, 

protože patří do ekonomicko-právní oblasti, která je náplní mého studijního oboru. 

Navíc se jedná o velice zajímavé téma, které se nedotýká jen samotných soutěžitelů, 

ale taktéž nás prostých spotřebitelů. Z těchto důvodů jsem se chtěl o dané 

problematice dozvědět více. 

 Bezprostředně poté, co lidé začali provozovat obchod jako ekonomickou 

aktivitu, se začaly projevovat první náznaky nekalé soutěže. Každý soutěžitel se 

snažil, ať už legálními či nelegálními prostředky, zvýšit svůj prospěch na úkor jiných 

soutěžitelů. Postupem času se přicházelo na stále rafinovanější způsoby, kterými se 

narušovala spravedlivá hospodářská soutěž. Toto chování přetrvává dodnes, proto 

lze konstatovat, že nekalá soutěž je stále aktuálním tématem. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola pojednává 

o právním pojetí nekalé soutěže. Cílem této kapitoly je popsat vývoj a vymezit místo 

nekalé soutěže v hospodářské soutěži. Dále vysvětlit základní pojmy, které se nekalé 

soutěže týkají, neboť bez nich by práce postrádala potřebnou vypovídací hodnotu.  

Je mnoho způsobů, jak hospodářskou soutěž narušit. Následující kapitola se 

proto zaměřuje na charakterizování nejčastějších forem nekalosoutěžního jednání, 

které jsou soutěžiteli využívány. Pro potvrzení zjištěných poznatků jsou uvedeny i 

příklady z rozhodovací praxe soudů. Okrajově je pozornost v této kapitole věnována 

zakázané reklamě, která se dá také považovat za nekalosoutěžní praktiku. 

Poslední kapitola se zabývá nejprve příčinami a důsledky nekalosoutěžního 

jednání, v další části poté obsahuje výčet právních prostředků ochrany a 

trestněprávní postih nekalé soutěže. Závěr kapitoly je věnován zhodnocení právní 

regulace nekalé soutěže zakotvené v českém právním řádu. 

Každý má na danou problematiku určitý subjektivní pohled, který může 

osobitým způsobem vyjádřit. Hlavním cílem mé práce je poskytnout čtenáři celkovou 

představu o nekalé soutěži a to jak z pohledu právního, tak z pohledu ekonomického. 

Dále vyjmenovat nejdůležitější příčiny a důsledky, které podle mého názoru vedou 

soutěžitele k nekalosoutěžnímu jednání a odpovědět na zásadní otázku, zda je 

současná právní úprava nekalé soutěže dostačující a zda existují možnosti pro její 

zlepšení. 



 
 

2 

2. PRÁVNÍ POJETÍ NEKALÉ SOUTĚŽE 
 

2.1 Vývoj soutěžního práva 

 Období středověku stálo téměř výsostně na principu monopolizované 

ekonomiky, proto také v popředí právní úpravy byla ochranářská pravidla dotýkající 

se cechů. Cechovní organizace představovaly základní překážku rozvoje 

svobodného trhu a hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu se vznik ekonomické 

konkurence v moderním slova smyslu spojuje s rozbitím cechů.  

Snaha regulovat tržní aktivity závaznými předpisy a nařízeními bývá 

spojována s koncem 19. století. Zákonodárci i další lidé si začali všímat, že svoboda 

soutěže vycházející z liberalistického pojetí trhu má svá negativa, jež se dotýkají i 

veřejných zájmů. Proto bylo nutné přijmout zákony, které by nekalou soutěž nějakým 

způsobem postihovaly. 

První zvláštní zákon, který by postihoval nekalou soutěž, byl přijat v Německu 

v roce 1896. Tento zákon se však neosvědčil, jelikož neobsahoval obecný zákaz 

nekalé soutěže, tzv. generální klauzuli1. V roce 1909 byl však tento zákon nahrazen 

zákonem novým, který již generální klauzuli obsahoval. Postupem času byly i v jiných 

zemích přijímány podobné předpisy, jejichž cílem bylo postihovat nekalou soutěž.  

Československo přistoupilo v roce 1919 k Pařížské unijní úmluvě, která dala 

závazek svým členům k právnímu řešení zakazujícímu nekalou soutěž. V roce 1927 

byl proto schválen zákon proti nekalé soutěži č. 111/1927 Sb., který platil 

v Československu až do roku 1950. S účinností od 1. 1. 1951 byl tento zákon 

nahrazen textem § 352 občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. Toto ustanovení mělo 

povahu generální klauzule a zakazovalo protikonkurenční jednání v rozporu 

s dobrými mravy soutěže. Vzhledem k ekonomické a politické situaci se jednalo o 

ustanovení, které se týkalo pouze mezinárodních závazků státu. Nekalá soutěž se 

může vyskytovat jen tam, kde se vůbec vyskytuje hospodářská soutěž. S ohledem na 

tento fakt byla v období komunismu využívána zmíněná právní úprava jen 

minimálně.2 

                                                           
1
 Generální klauzuli se podrobněji věnuje podkapitola 2.5. 

2
 ELIÁŠ, Karel et al. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2007. (strana 287 až 291) 
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Naprostý průlom v této problematice znamenal rok 1989. Se změnou politické 

situace a návratem k tržnímu hospodářství bylo nutné opět definovat podmínky pro 

hospodářskou soutěž a postihy za její porušování. Předlohou právní úpravy byl 

prvorepublikový zákon a platné úpravy v okolních státech. Tím jsme se dostali 

k současné právní úpravě nekalé soutěže. 

2.2 Současná právní úprava 

Prameny soutěžního práva mají v jednotlivých zemích rozdílnou povahu. 

V některých zemích včetně České republiky existují zvláštní zákony nebo části 

zákoníků (SR, SRN, Japonsko), jinde se uplatňují jen obecné deliktní předpisy 

(Francie, Nizozemí). Anglo-americké země jsou zase známé svými soudními 

precedenty. 

1. ledna 1992 vstoupil v platnost zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

Úprava nekalé soutěže se nachází v první části obchodního zákoníku a její páté 

hlavě (§ 44 – 55) nazvané „Hospodářská soutěž“ (díl II. – Nekalá soutěž a díl III. – 

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži). Této úpravě předchází první díl 

zahrnující tři obecná ustanovení o účasti na hospodářské soutěži (§ 41 – 43 ObchZ). 

 Veřejnoprávní úpravou hospodářské soutěže se zabývá zákon č. 143/2001 

Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Dále se jedná o některá ustanovení zákona na 

ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání č. 231/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Se zákazem nekalé soutěže vznikla také povinnost začlenit trestný čin, týkající 

se této činnosti, do našeho právního řádu. Stalo se tak zákonem č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník (s účinností k 1. 1. 2010), který v § 248 upravuje porušení předpisů o 

pravidlech hospodářské soutěže. 

V rámci Evropského společenství byla po dlouhou dobu nekalá soutěž 

upravena pouze dvěma směrnicemi a to směrnicí 84/450/EHS a později směrnicí 

97/55/ES. Obě směrnice stanovily minimální kritéria harmonizace právních předpisů 

pro klamavou a srovnávací reklamu a umožnily jednotlivým členským státům 

zachovat nebo přijmout opatření poskytující spotřebitelům rozsáhlejší ochranu. 

Výsledkem implementace těchto směrnic však byly značné rozdíly v právních 
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předpisech členských států, jež mohly vést k výrazným narušením hospodářské 

soutěže a překážkám řádného fungování vnitřního trhu ES. Z tohoto důvodu byla dne 

11. května 2005 přijata směrnice 2005/29/ES. 

Účelem nové směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu a 

dosáhnout vysoké úrovně ochrany spotřebitele sblížením právních a správních 

předpisů členských států týkajících se nekalých obchodních praktik, které poškozují 

ekonomické zájmy spotřebitelů. V praxi však vyvstává otázka, zda směrnice opravdu 

sleduje cíl zvýšit ochranu spotřebitele, protože sjednocení právních a správních 

předpisů v jednotlivých členských státech vždy nezaručuje vyšší úroveň této ochrany. 

Navíc snaha o řádné fungování vnitřního trhu a větší ochrana spotřebitele si mohou 

navzájem konkurovat, a proto mezi nimi musí být hledána vyváženost. 

2.3 Hospodářská soutěž 

 Než se dostaneme k nekalé soutěži, musíme si nejprve definovat pojem 

hospodářská soutěž. Mezi základní podmínky existence hospodářské soutěže patří 

společné soutěžení více hospodářských subjektů, dostatek či naopak nedostatek 

určitých surovin, dostupnost informací pro všechny subjekty, právní omezení trhu a 

určitá kupní síla obyvatelstva. Soutěživost obecně patří mezi biologické jevy, které 

ovlivňují člověka. Není proto divu, že lidé začali soutěžit také na poli ekonomickém.  

Přesná definice pojmu hospodářská soutěž se v našem právním řádu 

neobjevuje. Právní věda i praxe se řídí ekonomickým pohledem na hospodářskou 

soutěž nebo  jejím intuitivním chápáním, které vyplývá ze situace. Podstata 

hospodářské soutěže obecně spočívá v tom, že každý ze soutěžitelů se neustále 

snaží zlepšovat svoji pozici a k tomu používá nejrůznější prostředky. Jedna z definic 

tvrdí, že se jedná o souběžnou snahu subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo 

služeb, jejichž cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti 

hospodářských užitků, a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost. 

Hospodářská soutěž probíhá ve dvou sférách, a to na straně nabídky a na 

straně poptávky. Konkurence na straně nabídky je převážně pozitivní funkcí 

hospodářské soutěže, neboť vytváří přirozený tlak na vzestup kvality výroby a pokles 

cen výrobků. Na druhou stranu by mohla být negativem strany nabídky snaha získat 

si zákazníky levnými, ale nekvalitními produkty nebo získat nad konkurenty výhody 

praktikami, které se neslučují s obecným nazíráním na slova fair play. Naopak na 
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straně poptávky se jedná především o negativní funkce hospodářské soutěže, které 

souvisejí s faktem, že nabídka je často deficitní. Spotřebitelé v tomto případě mezi 

sebou více soutěží a jsou ochotni zaplatit vyšší ceny, než jaké jsou skutečné ceny 

produktů. S tím souvisí růst cenové hladiny a nedostatečný tlak na zvyšování 

efektivity produkce. Podle posledních úvah tedy můžeme konstatovat, že při ideálním 

stavu ekonomiky nabídka mírně převyšuje poptávku.3 

2.3.1 Veřejnoprávní a soukromoprávní úprava hospodářské soutěže 

„Právo hospodářské soutěže se zabývá její přímou regulací. Jejím úkolem je 

chránit pozitivní funkce hospodářské soutěže. Tato ochrana spočívá jednak 

v zábranách omezování soutěže jako takové, jednak v zákazu nekalých soutěžních 

aktivit, tedy v zákazu těch jednání, které se nesnaží soutěž potlačit nebo vyloučit, ale 

deformovat ji.“ 4  

Pro právo hospodářské soutěže platí, že se zde střetává úprava 

soukromoprávní a veřejnoprávní. Právní normy, které mají zabránit omezení nebo 

vyloučení soutěže, označujeme jako právo o ochraně hospodářské soutěže 

(antimonopolní či kartelové). V tomto případě se jedná o veřejnoprávní úpravu, jejímž 

účelem není ochrana jednotlivých soutěžitelů a spotřebitelů, ale ochrana soutěže 

jako takové a zajištění efektivního tržního prostředí. Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže prošetřuje z úřední povinnosti, zda nedochází k porušení zákona. Pokud 

k porušení došlo, je oprávněn ukládat sankce, které ovšem neslouží k náhradě 

škody, ale jsou příjmem státního rozpočtu.  

Naproti tomu právní normy proti nekalým soutěžním praktikám jsou specifické 

svými soukromoprávními rysy. Jejich podstatou je rovnost subjektů na trhu a ochrana 

práv soutěžitelů a spotřebitelů, kteří se domnívají, že byli na svých právech 

poškozeni. V tomto případně neexistuje žádná instituce, která by prováděla dozor 

nad dodržováním právních norem, vše záleží na ustanoveních obchodního zákoníku. 

Z něj vyplývá, že každý má právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu 

dosažení hospodářského prospěchu, nesmí přitom ale zneužívat svou účast 

v hospodářské soutěži. 

                                                           
3
 ELIÁŠ, Karel et al. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2007. (strana 283 a 284) 
4
 ELIÁŠ, Karel et al. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2007. (strana 285) 
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2.4 Nekalá soutěž 

 Projevy různých forem nekalé soutěže jsou nutným průvodním jevem každé 

hospodářské soutěže. Záleží na tradici a na úrovni společensko-ekonomické situace 

jaká je četnost a rozmanitost nekalosoutěžního jednání. Proti tomuto jednání stojí 

vyspělost právního řádu a úcta k právu na daném území. 

Cílem práva proti nekalé soutěži je primárně zabránit nežádoucí deformaci 

soutěžních vztahů mezi soutěžiteli. Původně se právní úprava vůbec nezajímala o 

spotřebitele, dnes však přihlíží rovněž k jejich zájmům a poskytuje jim možnost 

právními prostředky napadat nekalosoutěžní delikty. Důležitým znakem nekalé 

soutěže je objektivní povaha odpovědnosti za spáchání nekalosoutěžního deliktu – 

zákon nevyžaduje zavinění, k postihu postačí i nedbalost.5  

Jak již bylo zmíněno, v českém právním řádu je postih nekalé soutěže zahrnut 

do obchodního zákoníku. § 44 ObchZ se zabývá základními ustanoveními, § 45 – 52 

ObchZ poté obsahuje výčet jednotlivých skutkových podstat nekalosoutěžních 

deliktů. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži jsou zahrnuty v § 53 – 55 

ObchZ. O nekalou soutěž se jedná jak v případě splnění obecných podmínek 

stanovených v § 44 odst. 1 ObchZ, tak při naplnění některé ze zvláštních skutkových 

podstat.  

2.4.1 Subjekty v nekalé soutěži  

 V rámci právních vztahů v nekalé soutěži lze subjekty rozdělit na tři základní 

skupiny. První skupinou jsou osoby jednající nekalosoutěžně (osoby pasivně 

legitimované), mezi které patří soutěžitelé. Tyto osoby mohou být žalovány z nekalé 

soutěže. Do druhé skupiny patří osoby dotčené nekalosoutěžním jednáním (osoby 

aktivně legitimované), mezi které se řadí soutěžitelé, spotřebitelé a tzv. jiné osoby 

dotčené nekalou soutěží. Aktivně legitimované osoby mohou vystupovat v postavení 

žalobce v nekalosoutěžních sporech. Poslední třetí skupinu tvoří osoby, jimž zákon 

přiznává zvláštní postavení v oblasti aktivní legitimace v nekalosoutěžních sporech. 

Jedná se o právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů. 
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Tyto osoby mají význam především v důsledku zvýšeného výskytu nekalosoutěžního 

jednání a zesílené ochrany ekonomických zájmů.6 

a) Soutěžitelé 

§ 41 ObchZ považuje za soutěžitele „fyzické i právnické osoby, které se 

účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé, mají právo svobodně 

rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a 

sdružovat se k výkonu této činnosti; jsou však povinny přitom dbát právně závazných 

pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži zneužívat.“ Definice 

soutěžitele v zákoně o ochraně hospodářské soutěže se však liší, protože je 

významově širší. Je to z důvodu, že ZOHS považuje na rozdíl od ObchZ za 

soutěžitele také různá seskupení soutěžitelů, i když těmto celkům ze zákona není 

přiznána právní subjektivita, např. koncern. 

Základem soutěžního vztahu je existence vztahu soutěžitele k ostatním 

soutěžitelům či spotřebitelům, soutěžitel tak nemůže existovat sám o sobě. Soutěžní 

vztah nevzniká pouze mezi subjekty se shodným předmětem podnikání, může 

vzniknout i mezi subjekty, jejichž oblast podnikání je odlišná. V tomto případě je 

posuzování vzájemných vazeb docela složité. Jako příklad lze uvést soutěžní vztah 

mezi prodejci automobilů a jízdních kol, kde hospodářské jednání jednoho může 

výrazně ovlivnit činnost druhého. Pokud mezi subjekty neexistuje soutěžní vztah, 

hovoříme o nekalé soutěži tehdy, když se podaří prokázat u daného subjektu 

soutěžní záměr, kterým jsou objektivně sledovány soutěžní cíle. Za soutěžitele 

nemůžeme považovat subjekty vykonávající činnost výhradně za účelem uspokojení 

své soukromé potřeby nebo zájmu bez dopadu na soutěž. Abychom mohli subjekty 

zařadit mezi soutěžitele, je podstatná existence určitých hospodářských prvků 

v činnosti těchto subjektů. Tudíž toho, kdo při své činnosti nebude směřovat k získání 

hospodářského prospěchu, nelze označit za soutěžitele.7 

 Z teoretického hlediska je důležité rozlišovat pojem konkurent a soutěžitel. 

Konkurent je osoba, která působí ve stejném nebo příbuzném oboru podnikání a 

jejich výrobky jsou svojí podstatou velmi podobné. Soutěžitelem však lze nazvat 

každého, kdo vstoupí na relevantní trh a má zájem na výsledku hospodářské 

                                                           
6
 ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. 

s., 2010. (strana 22) 
7
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soutěže. Soutěžní vztah tak může existovat pouze na relevantním trhu, který je určen 

předmětem, prostorem a časem. Jedná se o trh zboží, které je z hlediska jeho 

charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně 

zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní 

a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Pojem soutěžitel je tak významově širší, 

ale z hlediska praktického nemá toto členění zásadnější dopady. 

V případě, že byla práva soutěžitele nekalou soutěží porušena nebo 

ohrožena, má právo vystupovat jako žalobce a to buď samostatně, nebo 

prostřednictvím právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů. Při samostatném 

vystupování mohou ze zákona požadovat veškeré nároky vyplývající z obchodního 

zákoníku i jiných právních předpisů, a to ve všech případech nekalé soutěže. 

V druhém případě mají soutěžitelé právo pouze na určité nároky, a to jen ve 

vybraných skutkových podstatách nekalé soutěže (§ 44 – 47 ObchZ a § 52 ObchZ).8 

b) Spotřebitelé 

Právo proti nekalé soutěži se prioritně zabývá ochranou soutěžitelů, ohled se 

však bere také na zájmy spotřebitelů. Bližší specifikace pojmu „spotřebitel“ se 

v obchodním zákoníku nenachází i přes to, že v § 44 – 53 ObchZ je běžně užíván. 

Pro přesnou definici spotřebitele je tudíž nutno vyjít z obecné systematiky 

obchodního práva. § 1 odst. 2 ObchZ stanovuje, že „nelze-li některé otázky řešit 

podle ustanovení obchodního zákoníku, řeší se podle předpisů práva občanského.“ 

Občanský zákoník je v tomto případě obecným předpisem, který vychází 

z obchodního zákoníku jako speciálního předpisu. Podle občanského zákoníku (§ 52 

odst. 3) se za spotřebitele považuje „fyzická osoba, která při uzavírání a plnění 

smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci 

samostatného výkonu svého povolání.“ Obdobnou definici, která je založena na téže 

podstatě, nalezneme v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Někdy se 

setkáváme i s pojmem „zákazník“. Jedná se o obsahově širší pojem, jelikož 

zákazníkem může být rovněž právnická osoba, která nakupuje zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje a tím pádem jedná v rámci své obchodní činnosti. 

Stejně tak jako soutěžitelé mohou i spotřebitelé v případě, že byla jejich práva 

nekalou soutěží dotčena či porušena, žalovat z nekalé soutěže. Opět mohou 
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spotřebitelé vystupovat v právních vztazích samostatně nebo prostřednictvím 

právnické osoby oprávněné hájit jejich zájmy. V otázce samostatného vystupování 

mají spotřebitelé shodné postavení jako soutěžitelé, tzn. mohou požadovat veškeré 

nároky vyplývající z obchodního zákoníku a obecně mohou žalovat ve všech 

případech nekalé soutěže. Prakticky jsou však vyloučeni z možnosti být osobami 

aktivně legitimovanými, pokud nejsou nekalosoutěžním jednáním přímo dotčeni (§ 48 

– 51 ObchZ). Právnická osoba oprávněná hájit zájmy spotřebitelů může ze zákona 

uplatnit pouze určité nároky, které jsou shodné se skutkovými podstatami, kdy může 

žalovat sám spotřebitel (tj. § 44 – 47 ObchZ a § 52 ObchZ).9 

Abychom mohli posoudit, zda je konkrétní spotřebitel dotčen nekalou soutěží, 

musíme se zamyslet nad tím, jestli byla danou nekalosoutěžní praktikou ohrožena či 

porušena jeho práva. Jedním z hlavních hledisek je, že musíme posoudit, jak daná 

praktika působí nikoliv na konkrétního spotřebitele, ale na „průměrného (běžného) 

spotřebitele.“ Průměrný spotřebitel je podle jednoho výkladu osoba, která má 

dostatek informací a je v rozumné míře pozorná a opatrná na to, aby se nenechala 

zlákat některou z nekalých praktik. Dané hledisko hraje v právu nekalé soutěže velmi 

významnou roli, ale důležité je jej posuzovat případ od případu.10 

Příkladem z judikatury k otázce průměrného spotřebitele může být rozsudek 

v otázce nadsázky a přehánění v reklamě: „Nadsázku či přehánění je možno obecně 

v rámci přesvědčovacích reklamních kampaní připustit; míra jejich přípustnosti však 

musí být vždy posuzována ve vztahu k adresátům, kteří mohou být takovou 

přesvědčovací kampaní zasaženi, k jejich věku, schopnostem nadsázku odhalit a 

k sekundárním důsledkům přesahujícím rámec jejich spotřebitelského chování, které 

může jejich vzor jako hlavní postava reklamního spotu, na němž je přesvědčovací 

kampaň založena, následně vyvolat.“11 

Ochranou spotřebitele před nekalými obchodními praktikami se zabývá zákon 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který je vedle občanského zákoníku 

základním právním předpisem v oblasti ochrany práv spotřebitelů. Jedná se o 

předpis veřejnoprávní povahy, což znamená, že dodržování jeho ustanovení podléhá 

dozoru ze strany orgánů veřejné moci. V případě porušení zákona mohou tyto 

                                                           
9
 ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. 

s., 2010. (strana 47 a 48) 
10

 ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. 

s., 2010. (strana 43 a 65) 
11

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. 6 As 16/2004 



 
 

10 

orgány soutěžitelům ukládat nápravná opatření nebo sankce. Spotřebitel je v zákoně 

o ochraně spotřebitele chápán jako tzv. konečný uživatel, který s příslušnými výrobky 

nebo službami dále neobchoduje ani je nezpracovává. Za této situace může mít tedy 

i podnikatel, který nakupuje zboží nebo užívá služby jako konečný uživatel, postavení 

spotřebitele ve smyslu tohoto zákona (např. advokát nakupující nábytek do své 

kanceláře). 

 Zákon o ochraně spotřebitele byl mnohokrát novelizován, a to i za účelem 

dosažení souladu české legislativy s právem Evropské unie, které je reprezentováno 

především směrnicí Evropského parlamentu a rady 2005/29/ES o nekalých 

obchodních praktikách. Většina těchto nekalých obchodních praktik byla již 

v minulosti postižitelná v rámci práva nekalé soutěže. Změna spočívá v tom, že 

nekalé obchodní praktiky podle této novely zákona představují správní delikt a 

dozorový orgán za ně může soutěžiteli uložit pokutu, i kdyby konkurence nebo 

spotřebitelská sdružení zůstala nečinná. 

 Podle § 4 zákona o ochraně spotřebitele se nekalou obchodní praktikou 

rozumí jednání podnikatele vůči spotřebiteli, které je v rozporu s požadavky odborné 

péče a je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že může učinit 

obchodní rozhodnutí, jež by jinak neučinil. Odbornou péčí zákon rozumí úroveň 

zvláštních dovedností a péče, kterou lze od podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli 

rozumně očekávat a která odpovídá poctivým obchodním praktikám nebo obecným 

zásadám dobré víry v oblasti jeho činnosti. Pro posouzení nekalosti se používá 

kritérium průměrného spotřebitele. 

 Nekalé obchodní praktiky, které zákon výslovně zakazuje, rozdělujeme na 

klamavé (§ 5 ZOS) a agresivní (§ 5a ZOS). Za klamavou obchodní praktiku se 

považuje nejen uvedení nepravdivého údaje, ale také údaje, který je sám o sobě sice 

pravdivý, avšak vzhledem ke všem okolnostem a souvislostem může uvést 

spotřebitele v omyl. Obchodní praktikou způsobilou klamat je i zamlčení podstatného 

údaje spotřebiteli nebo prezentace výrobků či služby způsobem, jenž může vést 

k záměně výrobků, služeb nebo podnikatelů. Zákon o ochraně spotřebitele obsahuje 

tzv. „černou listinu“, výčet celkem 24 obchodních praktik, které se vždy považují za 

klamavé (Příloha č. 1 ZOS). Příkladem může být případ, kdy podnikatel vyvolává 

dojem, že nabízí spotřebiteli zvláštní výhody, ačkoli pouze plní své zákonné 

povinnosti („speciální nabídka našeho obchodu: nyní záruka až 2 roky“). 
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 Agresivní obchodní praktika je taková praktika, která výrazně zhoršuje 

možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele. Na rozdíl od klamavých obchodních 

praktik nejde o to, že by spotřebitel neměl k dispozici všechny potřebné informace, 

ale svoboda jeho rozhodnutí je jiným způsobem výrazně omezena, a to zpravidla 

v souvislosti s obtěžováním, donucováním, nepatřičným ovlivňováním, nebo dokonce 

s použitím síly. V úvahu se musí brát také načasování, místo a doba obchodní 

praktiky, způsob jednání, vědomé využití nepříznivé situace spotřebitele, 

nepřiměřené překážky pro uplatnění práv spotřebitele nebo hrozba protiprávním 

jednáním. Podobně jako u klamavých obchodních praktik obsahuje zákon o ochraně 

spotřebitele v Příloze č. 2 „černou listinu“ obchodních praktik, které se vždy považují 

za agresivní. Jako příklad lze uvést reklamu, která přímo nabádá děti, aby si 

nabízené výrobky nebo služby koupily nebo aby k jejich koupi přesvědčily dospělou 

osobu. 

Právní úprava problematiky týkající se ochrany spotřebitele má za cíl zlepšit a 

posílit právní postavení spotřebitele na trhu, neboť spotřebitel je obecně považován 

za slabší subjekt na trhu. Z tohoto důvodu je posuzováno používání klamavých nebo 

agresivních obchodních praktik jako správní delikt, za který může být podnikateli 

uložena pokuta až do výše 5 mil. Kč. 

c) Jiné osoby dotčené nekalou soutěží 

 Obchodní zákoník tyto osoby blíže nespecifikuje. Obecně se jedná o všechny 

osoby (mimo soutěžitele a spotřebitele), jejichž práva byla nekalou soutěží ohrožena 

či porušena. Jako příklad lze uvést jméno slavné osobnosti, které bylo neoprávněně 

použito v reklamě. Pokud budou jejich práva nekalou soutěží přímo dotčena, 

teoreticky mohou podat žalobu ve všech skutkových podstatách nekalé soutěže, 

prakticky však jen v § 44 – 47, 50a a 52 ObchZ, kdy navíc musí být danou 

nekalosoutěžní praktikou dotčen také soutěžitel nebo spotřebitel. V případě výhry 

sporu poté mohou uplatnit všechny žalobní nároky.12 

d) Osoby jednající nekalosoutěžně 

 Jsou to všechny osoby, které mohou být žalovány z nekalé soutěže, a proti 

nimž jsou vedeny nekalosoutěžní nároky. Obchodní zákoník tyto osoby označuje 

jako tzv. rušitele. Podle § 53 a 54 ObchZ může být rušitelem každá osoba, která se 
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svým jednáním dopustí nekalé soutěže. „Je jím však i tehdy, jestliže za sebe nechá 

jednat jiného, nebo mu dá k takovému jednání podnět nebo jej podporuje nebo pro 

sebe využije.“13 Osobami pasivně legitimovanými budou v praxi především 

soutěžitelé, pokud jejich jednání naplňuje všechny podmínky stanovené generální 

klauzulí.  

 Další osoby, které mohou být stíhány za nekalosoutěžní delikty, jsou tzv. 

pomocné osoby. Osobou pomocnou může být v podstatě kdokoliv, kdo bude 

pomáhat hlavnímu soutěžiteli v realizaci jeho nekalosoutěžního jednání. Vždy však 

musí jednat se soutěžním záměrem. V praxi se setkáváme obvykle se dvěma typy 

skutkových podstat nekalé soutěže, které jsou pomocnými osobami narušovány – 

podplácení (§ 49 ObchZ) a porušení obchodního tajemství (§ 51 ObchZ). V prvním 

případě se jedná o členy statutárních nebo jiných orgánů soutěžitele a osoby, které 

jsou vůči soutěžiteli v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru. Ve druhém jsou to 

osoby, které se o tomto tajemství dozvěděly a neoprávněně je zpřístupnily jinému, 

anebo je využily pro sebe.14 

2.5 Generální klauzule 

 Generální klauzule je ve své podstatě zákonné ustanovení, které obecně 

popisuje určitou právní zásadu. Obvykle vyžaduje další upřesnění, aby mohla být 

konkrétně aplikována. V našem právním řádu se nachází v § 44 odst. 1 ObchZ, kde 

najdeme základní ustanovení o nekalé soutěži, které říká, že „nekalou soutěží je 

jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu 

s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, 

spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.“  Ve druhém 

odstavci se poté dozvídáme, že nekalou soutěží jsou podle odstavce prvního 

především klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolávání 

nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného 

soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního 

tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. Jejich výčet je 

demonstrativní, jedná se pouze o některá typická jednání. Jednotlivým skutkovým 

podstatám se bude podrobněji věnovat třetí kapitola.  
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Podstatou generální klauzule jsou tedy tři základní podmínky, které musí být splněny 

všechny současně, aby se mohlo jednat o nekalou soutěž:  

1) musí jít o jednání v hospodářské soutěži, 

2) jednání musí být v rozporu s dobrými mravy soutěže, 

3) jednání musí být objektivně s to přivodit újmu jiným soutěžitelům, 

spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. 

K jednotlivým znakům generální klauzule se vyjadřuje také judikatura: „Při 

zkoumání podmínek naplnění generální klauzule nekalé soutěže není samo o sobě 

rozhodné, zda tvrzeným závadným jednáním byly či nebyly porušeny předpisy 

z určitého odvětví práva jiného než té části, která upravuje horizontální vztahy při 

podnikání, tedy zda jsou porušovány předpisy veřejného práva či práva soukromého, 

rovněž není rozhodné, zda daná konkrétní oblast práva zároveň upravuje kontrolní 

mechanismy a prostředky k nápravě včetně sankcí, směřujících k porušovateli těchto 

předpisů. Rozhodné naopak je, zda tvrzené jednání, které je v rozporu s právními 

předpisy, má kauzální vztah k hospodářské soutěži a dopad v soutěži. Tedy zda 

tvrzené jednání je porušením dobrých mravů soutěže, došlo k němu v rámci 

hospodářské soutěže a toto jednání je způsobilé vyvolat újmu jiným soutěžitelům 

nebo spotřebitelům, tedy zda jsou dány předpoklady kvalifikace jednání podle § 44 

odst. 1 ObchZ.“15 

Význam generální klauzule je dvojí. Především uvádí nejobecnější znaky, 

které musí být naplněny i tehdy, jedná-li se o konkrétně definované skutkové 

podstaty nekalé soutěže zahrnuté v obchodním zákoníku. Druhým významem je, že i 

v případě nenaplnění žádné ze speciálních skutkových podstat může být jednání 

stíháno jako nekalé, pokud naplní výše zmíněné obecné znaky. Tím vzniká 

zákonodárcům široké pole působnosti k posouzení jednotlivých případů a možnost 

přizpůsobit se měnícím se podmínkám ve společnosti. 

2.5.1 Jednání v hospodářské soutěži 

 O nekalé soutěži lze hovořit pouze v případě, pokud se uskuteční během 

jednání v hospodářské soutěži. Jestli je určité jednání jednáním v hospodářské 

soutěži bývá mnohdy velice obtížné posoudit a bude záležet vždy na konkrétní 
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situaci. Nejprve musíme určit, zda se subjekty pohybují v hospodářské oblasti a jestli 

má jejich jednání konkrétní hospodářský aspekt (obvykle dosažení zisku). Například 

zápolení politických stran o přízeň voličů tento aspekt postrádá. Na druhou stranu 

jednání v hospodářské soutěži zahrnuje i činnosti, které nevedou prvořadě 

k dosažení hospodářského prospěchu, například snaha zbavit se konkurence. 

Dalším důležitým hlediskem je zjistit, zdali mezi subjekty pohybujícími se 

v hospodářské oblasti existuje soutěžní vztah nebo soutěžní záměr. O soutěžním 

vztahu a záměru jsme se již zmínili v podkapitole soutěžitelé, proto se k němu 

nebudeme dále vracet. 

 Samotné jednání může být buď aktivní (komisivní), nebo pasivní (omisivní). 

Aktivní jednání spočívá např. v tom, že soutěžitel okopíruje nebo napodobí logo nebo 

reklamní slogan jiného soutěžitele a začne jej používat. Z tohoto příkladu jde 

evidentně vidět, že soutěžitel musel aktivně konat, aby dosáhl svého úmyslu. Naopak 

pasivní jednání se vyznačuje nečinností nebo opomenutím určitých zásad, např. 

osoba, jíž bylo svěřeno obchodní tajemství, toto tajemství zpřístupní jinému tím, že 

dokumentaci zapomene v hotelovém pokoji, v kanceláři apod.16 

2.5.2 Rozpor s dobrými mravy soutěže 

 Existence nekalosoutěžního deliktu se tradičně váže na rozpor s dobrými 

mravy soutěže. Zde je důležité zdůraznit, že rozpor s dobrými mravy soutěže nelze 

ztotožňovat s dobrými mravy v obecném slova smyslu, které jsou zahrnuty 

v občanském zákoníku. Při konkurenčních jednáních v hospodářské soutěži platí jiná 

pravidla morálky, než jaká jsou vyžadována v mezilidských vztazích. V souvislosti 

s dobrými mravy se má na mysli faktická morálka, existující buď v obchodě, nebo 

alespoň v obchodním odvětví.17 Je to dáno především funkcemi hospodářské 

soutěže jako takové i jejím celkovým charakterem, který počítá s konfliktními prvky a 

určitým stupněm průraznosti mezi soutěžiteli. Z tohoto důvodu jsou jisté konkurenční 

aktivity tolerovány, i když překračují běžně přijímaný etický kodex. 

 Při posuzování, zda jednání dobré mravy soutěže narušuje nebo nenarušuje, 

se musí vycházet z konkrétních případů. Obecně se má za to, že jednání ohrožující 

funkčnost soutěže patří mezi tato jednání. V zájmu soutěžitelů je mít garanci určitých 
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pravidel, jež chrání spravedlivou hospodářskou soutěž, kterou jistě ocení také 

spotřebitelé. Závěrem je potřeba dodat, že obchodní zákoník se v generální klauzuli 

v žádném případě nesnaží vynutit obecná pravidla chování, k tomu slouží jiné právní 

normy. Jeho úkolem zůstávají v první řadě čisté soutěžní vztahy. 

2.5.3 Způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům 

 Již z pojmu způsobilost přivodit újmu jiným jde vyčíst, že se jedná o delikt, 

kterým je někdo jiný ohrožován. K nekalosoutěžnímu jednání dochází ve dvou 

případech. V prvním soutěžitel jiného soutěžitele nebo spotřebitele již poškodil. Ve 

druhém jurisdikce nevyžaduje, aby k činu již došlo, postačí pouze reálná hrozba, že 

soutěžitel může jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům újmu přivodit. Z toho lze 

vyvodit, že dotčený subjekt se může proti nekalé soutěži bránit, pokud mu újma 

přinejmenším hrozí. Zde se projevuje preventivní funkce úpravy nekalého počínání, 

díky kterému k postihu postačí pouze naplnění ohrožovací stránky deliktu a přitom 

nezáleží, zda rušitel sledoval dosažení nějakého prospěchu nebo zda ho skutečně 

dosáhl.18 

 Subjektu dotčenému nekalou soutěží nehrozí pouze majetková újma neboli 

škoda. Často se setkáváme také s nemateriální újmou, což může být například dobrá 

pověst, která je v obchodních vztazích velice důležitá a penězi nevyčíslitelná.19 

V podstatě každé soutěžní jednání je způsobilé přivodit újmu. Výše popsané dobré 

mravy soutěže vytváří hranici mezi tím, co je ještě normálním konkurenčním 

jednáním a co už je nekalosoutěžním jednáním. Pokud jeden soutěžitel použije 

běžné prostředky konkurenčního boje, nelze toto jednání považovat za 

nekalosoutěžní, ačkoliv způsobí jinému soutěžiteli újmu. Také spotřebitel může 

pociťovat újmu, kterou mu svým jednáním způsobil soutěžitel. Zde se bere zřetel na 

to, jestli by tuto újmu pociťoval i průměrný spotřebitel. 

 V každém případě je důležité si uvědomit, že způsobení újmy jakékoli velikosti 

v hospodářské soutěži ještě samo o sobě neznamená, že bude určitým způsobem 

sankcionováno. V případě, že nejsou splněny další dvě podmínky generální klauzule, 

nejedná se o nekalosoutěžní delikt. 
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3. NEJČASTĚJŠÍ FORMY NEKALOSOUTĚŽNÍHO JEDNÁNÍ 

  

 Jednotlivé skutkové podstaty, které zakládají nekalou soutěž, se nachází v     

§ 45 – 52 ObchZ. „Tyto skutkové podstaty lze rozdělit do tří skupin příbuzných 

jednání, z nichž první se týká záměny s výrobky či službami jiného soutěžitele (§ 45 a 

47), druhá nesprávných údajů o vlastnostech výrobků či služeb (§ 46 a 48) a třetí 

nesprávných údajů při provozu podniku, které by mohly poškodit jeho dobrou pověst 

(§ 50 a 50a). Čtvrtá skupina nedovolených jednání (§ 49 a 51) má spíš blíže 

k trestnímu právu.“20 Nutno podotknout, že se jedná pouze o typické formy 

nekalosoutěžního jednání a v soutěžním právu existují také nepojmenované 

nekalosoutěžní delikty.  

 Třetí kapitola se bude věnovat především skutkovým podstatám 

vyjmenovaným v obchodním zákoníku, dále poskytne také základní výčet forem 

zakázané reklamy a nejfrekventovanějších nepojmenovaných nekalosoutěžních 

deliktů.  

3.1 Zakázaná reklama 

 Reklama provází lidstvo od samého počátku tržních aktivit. Vznikla 

v okamžiku, kdy bylo co nabídnout druhému, co pochválit, čím vyzdvihnout kvalitu 

svých služeb a přesvědčit druhého, aby využil právě tyto služby. Pojem reklama je 

definován mnoha způsoby, vždy se však jedná o komunikaci mezi zadavatelem a 

tím, komu je produkt nebo služba určen, a to s komerčním cílem. V podstatě se jedná 

o přesvědčovací proces, jímž jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo jiných výkonů 

či hodnot prostřednictvím komunikačních médií.21 

Podobně jako se vyvíjela a měnila samotná reklama, měnila se i právní úprava 

zakázané reklamy, která je v současnosti jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní. 

Vedle obchodního zákoníku existuje mnoho právních předpisů, kterými je reklama 

regulována. Hlavní z nich je zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění 

pozdějších předpisů, kde najdeme také platné znění definice reklamy, které je 

využíváno obchodním zákoníkem. Další důležitou právní normou je zákon                

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto 

a dalších zákonů je důležitým prvkem ochrany před nekalosoutěžním jednáním 
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Kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu. Kodex vymezuje etické zásady, které se 

zapojení soutěžitelé zavazují respektovat. 

3.1.1 Reklama v rozporu s právními předpisy 

 Jedná se o zákaz reklamy zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž 

prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, např. drogy, 

předměty propagující fašismus atd. Toto ustanovení by mohlo být použito i 

v případech, kdy určitý subjekt vyvíjí činnost sice obecně přípustnou, avšak bez 

potřebného oprávnění.22 

3.1.2 Reklama založená na podprahovém vnímání 

 V tomto případě jde o reklamu, která má vliv na podvědomí osoby, aniž by ji 

tato osoba vnímala. Setkáváme se s ní nejčastěji v televizním, žurnalistickém nebo 

jiném díle, ve kterém je obsažen na krátkou dobu určitý reklamní motiv. Divák či 

čtenář si tohoto motivu ani nevšimne, přesto ho však svými smysly zaregistruje a 

nechá se jím ovlivnit a manipulovat. Pokud je podprahová reklama kvalitně 

zhotovená, je prakticky neviditelná a o to více nebezpečná.23 

3.1.3 Skrytá reklama 

 Skrytou reklamou je reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se vůbec jedná o 

reklamu a to zejména proto, že není jako reklama označena. V podstatě jde o 

vyvolání dojmu, že se nejedná o reklamu, ale jiný druh informace. Se skrytou 

reklamou se můžeme setkat v televizi, ale i v tisku nebo rozhlase formou různých 

reportáží, rozhovorů, kdy není patrná jejich reklamní povaha. Ne všechno, co se tváří 

jako skrytá reklama, skrytou reklamou opravdu je. Pokud vyjde v tisku článek, který 

přinese objektivně obecnou a užitečnou informaci o novém výrobku, nelze jej 

považovat za skrytou reklamu, i když přinese pro výrobce hodnoceného výrobku 

určitou výhodu. V praxi je velmi obtížné skrytou reklamu odhalit, často se jako 

kritérium bere, zda byla zveřejněna za odměnu či nikoliv.  

Zvláštním případem skryté reklamy je tzv. product placement. Jedná se o 

takovou formu reklamy, při níž je konkrétní výrobek (namísto rekvizity) umístěn do 

filmu nebo pořadu, který sám o sobě nemá reklamní charakter. Všichni něco 
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používáme, něčím se živíme, něco pijeme, někde bydlíme apod. To samé k životu 

potřebují i filmové postavy, aby mohly simulovat reálný život. Umisťování konkrétních 

výrobků do filmů je ve světě velmi rozšířené, neboť může zaplatit značnou část 

nákladů na výrobu filmu.24 Typickým příkladem může být film o Jamesi Bondovi 

Casino Royale, kde mezi inzerenty tohoto typu reklamy patří výrobce automobilů, 

značkových hodinek, mobilních telefonů, nápojů a řady dalšího. Od 1. června 2010 u 

nás začal platit zákon, kterým Rada pro rozhlasové a televizní vysílání umožnila tuto 

formu prezentace komerčních produktů. Televizní stanice však musí diváka na 

product placement upozornit symbolem PP a doprovodným textem. O povolení 

product placementu usilovaly především komerční televize v celé Evropě. Jako první 

propagaci výrobků na české obrazovce využila hudební televize Óčko, která oblékla 

moderátory do značkového trička. Následně to zkusila Česká televize v pořadu 

Uvolněte se, prosím… a Prima v magazínu Autosalon. 

3.1.4 Nevyžádaná reklama 

 Zákon zakazuje šíření nevyžádané reklamy, která vede k výdajům adresáta 

nebo pokud adresáta obtěžuje. Za obtěžující reklamu se považuje taková, kdy dal 

adresát předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla 

nevyžádaná reklama šířena. Zvláštní právní předpis poté upravuje šíření reklamy 

elektronickými prostředky, kdy zákon zakazuje elektronické zasílání obchodních 

sdělení v případě, kdy zpráva postrádá označení nebo neuvádí odesilatele. Velmi 

rozšířeným způsobem šíření reklamy je vhazování letáků do poštovních schránek. 

Jako nevyžádanou reklamu to lze považovat až v případě, kdy majitel poštovní 

schránky ji označí sdělením, že si nepřeje vhazování letáků a jiných reklamních 

sdělení.25 

3.1.5 Reklama v rozporu s dobrými mravy 

 „Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat 

jakoukoliv diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat 

náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem 

mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky 
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využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení.“ 26 Prvky 

ohrožující obecně nepřijatelným způsobem mravnost jsou obecnějším spojením, než 

rozpor s dobrými mravy soutěže, o kterých jsme se již dozvěděli v kapitole 2.5.2. 

Z tohoto pohledu měl zákonodárce nejspíš na mysli takové jednání, na jehož 

odsouzení se shodne naprostá většina společnosti. 

3.2 Klamavá reklama 

 Obecně se za klamání považuje takové jednání, jehož cílem je uvést někoho 

v omyl. Klamavou reklamou je tedy jakákoliv reklama, která může osoby oklamat 

takovým způsobem, že ovlivní jejich přirozené a racionální rozhodování. Často se 

jedná o reklamu, která podává mylné informace o ceně, vlastnostech výrobku, 

množství nebo kvalitě.27   

§ 45 odst. 1 ObchZ nám říká, že „klamavou reklamou je šíření údajů o 

vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které jsou způsobilé 

vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku 

v hospodářské soutěži nebo hospodářském styku prospěch na úkor jiných soutěžitelů 

spotřebitelů nebo dalších zákazníků.“ Jak vyplývá z výše uvedeného, skutková 

podstata klamavé reklamy spočívá v šíření údajů a jejich klamavosti.  

Údaj lze charakterizovat jako uvedení určité skutečnosti jakýmkoliv objektivním 

způsobem, např. slovy, čísly, písmem, obrázkem, tvarem nebo velikostí obalu atd. 

Tyto údaje se musí týkat vlastního nebo cizího podniku anebo výrobků či výkonů 

tohoto podniku. Za klamavé musíme považovat i ty údaje, jež jsou založeny pouze 

částečně na pravdivém základu, protože i tyto údaje jsou schopny vyvolat 

nesprávnou představu spotřebitele o výrobku nebo službě. Šíření údajů je ve své 

podstatě sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením fotografií, 

rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem, ať už se jedná o šíření veřejné 

nebo neveřejné. Příkladem veřejného šíření může být reklama v televizi, o 

neveřejném šíření mluvíme například při osobním sdělení prodavače zákazníkovi.28 
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Klamavé údaje nejsou zakázány všechny, ale jen ty z nich, které mohou 

soutěžiteli získat prospěch v hospodářské soutěži na úkor jiných soutěžitelů nebo 

spotřebitelů. Pro rozhodnutí, zda jsou uvedené údaje klamavé, není podstatné, jestli 

se jedná o údaje pravdivé nebo nepravdivé. I pravdivé údaje mohou vyvolávat 

klamnou představu, vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byly učiněny. V 

praxi postačí samotné riziko vzniku oklamání, aniž by takový následek již 

bezprostředně vznikl. Při posuzování klamání je třeba vzít v potaz, jaká míra a 

intenzita klamavosti je potřebná k tomu, aby někoho uvedla v omyl. Vzhledem 

k tomu, že se zákon nezmiňuje o adresátech reklamy, je nutno posuzovat klamavost 

údajů z hlediska průměrného spotřebitele, tzn. zda by údajem mohl být oklamán 

průměrný zákazník.29 

V případě klamavé reklamy jsou za nekalosoutěžní jednání zodpovědní nejen 

zadavatelé reklamy (soutěžitelé), ale také subjekty realizující reklamu, zpravidla 

reklamní agentury. Dále pak ti, kteří reklamu publikují, tedy hromadné sdělovací 

prostředky (tisk, televize, rozhlas).30  

Z judikatury týkající se klamavé reklamy v otázce ceny neobsahující daň 

z přidané hodnoty: „Skutečnost, že prodejce uváděl v cenících ceny neobsahující 

daň z přidané hodnoty, je způsobilá vzbudit ve spotřebiteli zdání, že cena je nižší než 

ve skutečnosti, a to tím spíše, pokud ceník prodejce obsahoval dílem ceny s již 

připočtenou daní z přidané hodnoty a dílem ceny tuto daň neobsahující.“ 31 

3.3 Klamavé označení zboží a služeb 

 Společným znakem klamavé reklamy a klamavého označování zboží a služeb 

je uvádění nepravdivých, ale také pravdivých údajů se znakem klamavosti. Rozdíl je 

v tom, že klamavá reklama vyžaduje šíření údajů, aby mohla být postihnuta, kdežto 

v druhém případě stačí pouze používání klamavého označení, aniž by bylo nějakým 

způsobem šířeno. O klamavém označení zboží a služeb mluvíme v případě, kdy toto 

označení může vyvolat v hospodářské soutěži mylnou domněnku, že zboží nebo 

služby „pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, 

nebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, 
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zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních 

písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo 

přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo.“ 32 Pro potřeby zákona 

označením chápeme opatření zboží názvem, značkou nebo jiným údajem o jeho 

vlastnostech. 

 Označení výrobků a služeb je tedy závadné, jen pokud je schopno vyvolat 

mylnou domněnku o původu zboží (např. označení výrobku cizojazyčným textem, 

konkrétní vlajkou) nebo o jeho vlastnostech (např. označení „výrobek roku 20xx“, i 

když výrobek takové označení nezískal). Označení původů zboží nabývá 

v současnosti stále více na významu, protože je právně chráněným nehmotným 

statkem a má velkou šanci pomýlit průměrného spotřebitele. Sankci se vystavuje i 

ten, kdo nepravdivě zdůrazní exkluzivitu poskytovaných služeb (např. údajem „jediný 

autorizovaný zástupce“). V situaci kdy zboží vyvolá dojem, že pochází od jiného 

výrobce, často půjde o souběh s parazitováním na pověsti podle § 48 ObchZ. 

Spotřebitel je v tomto případě ohrožen tím, že si spojí název podniku nebo obal 

výrobku příznačný pro určitého výrobce s určitou kvalitou či vlastností výrobků a 

nechá se tak oklamat.33 

 Za klamavé označení se považuje i takové nesprávné označení zboží a 

služeb, k němuž je připojen dodatek (např. „druh“, „typ“) sloužící k odlišení od 

pravého původu, pokud je přesto možno předpokládat, že označení je způsobilé 

oklamat. Naproti tomu označení, která se v hospodářském styku již všeobecně vžila, 

lze legálně použít. Nesmí však k nim být připojeny žádné dodatky způsobilé klamat 

(např. „pravý“, „původní“).  

 Na rozdíl od klamavé reklamy není u klamavého označování vyžadováno 

dosáhnutí prospěchu v hospodářské soutěži ani sledování nepochybných reklamních 

účelů. Zde se posuzuje, zda je klamavost natolik výrazná, že je schopná způsobit 

jinému soutěžiteli nebo spotřebiteli újmu.34 Pasivně legitimovanými subjekty jsou 

nejen klamavě označující soutěžitelé, ale také další podnikatelé, kteří dané zboží či 

služby nabízejí či prodávají. 
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 Z judikatury týkající se klamavého označení zboží a služeb v otázce označení 

původu výrobku nepocházejícího z dané oblasti: „Je-li pro určité výrobky chráněno 

označení původu, je porušením tohoto práva, byl-li pro výrobek nepocházející z této 

oblasti užit název, který sice neobsahuje zeměpisný název, ale vyvolává spojitost 

s oblastí původu, a toto porušení naplňuje rovněž znaky skutkové podstaty 

nekalosoutěžního jednání (klamavé označení zboží a služeb, parazitování na 

pověsti).“ 35 

3.4 Vyvolání nebezpečí záměny 

 Ustanovení o vyvolání nebezpečí záměny má mnoho společného 

s předchozím ustanovením o klamavém označování zboží a služeb. Rozdíl spočívá 

v tom, že v tomto případě jde o nebezpečí vyvolání či vytvoření mylné představy o 

spojení s podnikem, tedy že spotřebitel zamění výrobky jednoho podniku s výrobky 

jiného podniku. Jeho smyslem je chránit vše, co individualizuje a charakterizuje určitý 

podnik v hospodářském styku, avšak pouze z hlediska zaměnitelnosti a zneužití 

v soutěži. Ochrana poskytovaná obchodním zákoníkem se v tomto případě částečně 

překrývá s ochranou poskytovanou tzv. průmyslovými právy (např. ochrana obchodní 

firmy), existence těchto práv však není podmínkou pro uplatnění práva na ochranu 

před nekalosoutěžním jednáním. Cílem ustanovení je chránit nejen soutěžitele, kteří 

jsou rizikem vzniku zaměnitelnosti dotčeni, ale také spotřebitele.36 

 Podle § 47 ObchZ existují tři dílčí skutkové podstaty, které mohou vyvolat 

nebezpečí záměny. Jejich společným znakem je, že jednání v hospodářské soutěži 

je způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu. Zaprvé se jedná o 

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

právu jiným soutěžitelem“.37 Firmou se v této souvislosti rozumí ve smyslu § 8 ObchZ 

název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, a pod kterým je 

povinen činit právní úkony. Obchodní firma je před neoprávněným užíváním 

chráněna vedle § 47 ObchZ také ustanovením § 12 ObchZ, obě právní úpravy se 

vzájemně doplňují. Pokud je užití firmy nebo názvu způsobilé vyvolat záměnu s jiným 

soutěžitelem a poškodit jej, poté se jedná o nekalosoutěžní delikt. Výjimku tvoří 
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případy, kdy nositel firmy na základě určité smlouvy umožní svoji firmu užívat 

někomu jinému.38 

 Druhou skutkovou podstatu naplňuje „užití 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…“ 39 

Zvláštní označení podniku zahrnuje širokou škálu tzv. podnikových značek, které se 

týkají celého podniku, ale i jeho jednotlivých organizačních složek. Takové označení 

je pod právní ochranou buď tím, že je přihlášeno a zapsáno jako ochranná známka 

nebo tím, že se dlouhodobým užíváním prosadilo jako příznačné pro určitého 

soutěžitele. Jako příklad lze uvést různé symboly označující podnikové provozovny, 

které sice nejsou chráněny ochrannou známkou, ale veřejnost je shledává jako 

příznačné pro určitý podnik. Pokud jde o ochranu zvláštního označení výrobků nebo 

výkonů (ať už slovní nebo výtvarné), nesmí se jednat o označení obecné, nýbrž 

dostatečně individuální pro určitý výrobek. Právní ochrana se dotýká i napodobování 

zvláštních obchodních materiálů typických (např. obalů, tiskopisů, katalogů nebo 

reklamních sloganů). Častým případem je, že při rozdělování podniků využívá nový 

podnik tiskopisů původního podniku, čímž vyvolává v průměrném spotřebiteli 

nebezpečí záměny. Tato duplicita musí být odstraněna, jinak se posuzuje jako nekalá 

soutěž.40 

 Ve třetím případě vyvolává nebezpečí záměny „napodobení cizích výrobků, 

jejich obalů nebo výkonů, pokud hrozí riziko záměny s výrobky nebo výkony jiného 

soutěžitele.“ 41 Zákon chrání soutěžitele před napodobením ještě dřív, než vznikne u 

veřejnosti vědomí o příznačnosti výrobku, obalu nebo výkonu pro určitý podnik. 

Ochranu lze však vymáhat pouze v případě vzniku rizika zaměnitelnosti. Pojem 

napodobení není zákonem nijak blíže definován, zjednodušeně se jedná o 

opakované převzetí cizího výkonu. Aby mohlo být napodobení postihnuto, nemusí 

být plagiátem celý výrobek, postačí pouze některý jeho prvek. Naproti tomu jak 

obchodní zákoník v § 47 písm. c) uvádí, nelze stíhat napodobení v prvcích, které jsou 

již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, pokud 
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napodobitel učinil veškerá možná opatření, aby zabránil nebo alespoň podstatně 

omezil nebezpečí záměny. Důležité je také určit, o jak specifický výrobek se jedná, 

protože právo toleruje napodobení tím víc, čím je výrobek „obyčejnější“.42 

 Jelikož se stejně jako u ostatních nekalosoutěžních skutkových podstat jedná 

o ohrožovací delikt, k nástupu sankce postačí, aby nebezpečí záměny bezprostředně 

hrozilo, i když k ní ve skutečnosti nedojde. Odpovědným subjektem je každý, kdo se 

takového jednání dopustil. Postižený se proto může domáhat ochrany nejen proti 

soutěžiteli (plagiátorovi), ale také proti všem, kdo napodobeniny uvádějí do oběhu.43 

 Z judikatury týkající se vyvolání nebezpečí záměny v otázce zaměnitelnosti 

obchodních firem: „Mají-li obchodní společnosti shodný předmět podnikání a shodný 

kmen obchodní firmy a nachází-li se provozovna první společnosti na adrese bývalé 

provozovny druhé společnosti, kterou dříve dlouhodobě vedl společník první 

společnosti, jsou znaky nekalé soutěže naplněny i tehdy, je-li kmen obchodní firmy 

první společnosti doplněn o označení obce a o příjmení onoho společníka.“ 44 

3.5 Parazitování na pověsti 

 Ačkoliv je parazitování na cizí pověsti velmi frekventovaným nekalosoutěžním 

jednáním, zvláštní úpravy se mu dostalo teprve nedávno. Právní úpravu parazitování 

na pověsti nalezneme v § 48 ObchZ: „parazitováním je využívání pověsti podniku, 

výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo 

cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.“ Jiným soutěžitelům 

toto ustanovení zakazuje jakkoli existující pověsti využívat, čímž dochází k 

částečnému překrytí s ostatními již vyjmenovanými skutkovými podstatami, které 

zcela zřejmě také využívají pověsti jiného soutěžitele či jeho výrobků a služeb (např. 

vyvolání nebezpečí záměny). Odlišnost spočívá v postihu těch případů, kdy někdo 

získá určitou výhodu opíráním se o výsledky, jichž dosáhl někdo jiný. 

 Jak z obchodního zákoníku vyplývá, ustanovení § 48 tedy chrání jakoukoli 

tržně využitelnou pověst soutěžitele, ať už se jedná o dobrou pověst v obecném 

slova smyslu (goodwill) nebo renomé podniku. Této pověsti se zakazuje soutěžitelům 

využívat a nezáleží přitom, zda jde o napodobování firmy, srovnávací reklamu nebo 
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jakoukoli jinou formu parazitování. Jejich cílem však musí být získání prospěchu, 

kterého by jinak nedosáhli. 45 Pro naplnění této skutkové podstaty není nutné, aby se 

jednalo o podniky nebo výrobky světově proslulé. Na druhou stranu je však nutno 

dodat, že vzhledem ke svému významu se bude jednat o nejvíce zranitelné subjekty. 

Zvláštní postavení v této problematice má výroba a prodej náhradních dílů nebo 

doplňků, zejména ke značkovým výrobkům. Zpravidla jsou dovoleny vždy, pokud tyto 

náhradní díly nejsou předmětem průmyslověprávní ochrany a pokud nemůže 

vzniknout dojem, že jde o díly originálního výrobce.46 

 Při parazitování na pověsti je odpovědným subjektem každý, kdo se takového 

jednání dopustí (parazitující osoba) a dotčeným subjektem osoba, na jejíž pověsti je 

parazitováno. Mezi dvěma soutěžiteli nemusí být ani soutěžní vztah, aby se jednalo o 

parazitování. V případě parazitování na pověsti někoho, kdo není soutěžitelem, se 

budeme řídit zvláštním ustanovením v občanském zákoníku.47 

 Z judikatury týkající se parazitování na pověsti v otázce vymezení dobré 

pověsti: „Dobrou pověst podnikatele – právnické osoby – je třeba hodnotit podle jeho 

chování v obchodních vztazích. Pokud podnikatel neplní závazky z těchto vztahů 

řádně a včas, popř. pouze výjimečně dostojí svým povinnostem včas, nelze dospět 

k závěru, že jde o právnickou osobu – podnikatele, která by požívala dobré pověsti. 

Informaci o takovémto jeho chování v obchodních vztazích nelze za těchto okolností 

pokládat za neoprávněnou.“ 48 

3.6 Podplácení 

 Zákaz podplácení v nekalé soutěži má jiné funkce a cíle než podplácení 

zanesené jako trestný čin v trestním zákoníku (§ 332). Společným znakem obou 

ustanovení je, že rozlišují mezi podplácením aktivním a pasivním. Obě právní úpravy 

se však liší v tom, že postih nekalosoutěžního podplácení je výlučnou věcí 

soukromoprávní iniciativy dotčených subjektů, kdežto trestné činy stíhá veřejnoprávní 

orgán. Dalším rozdílem je, že v nekalé soutěži nemusí jít o věci obecného zájmu a 

vedle fyzických osob mohou být sankcionovány také osoby právnické. Proto je 

důležité vedle kategorie osob také přesně rozlišit, zda se v daném případě jedná o 
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věc soukromý nebo veřejný zájem. Přes určitou rozdílnost se nevylučuje možnost, že 

za určitých okolností se bude nekalosoutěžní podplácení hodnotit zároveň jako 

trestný čin podplácení či přijímání úplatku.49 

 Podplácením je ve smyslu obchodního zákoníku § 49 písm. a) jednání, jímž: 

„soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo jiného orgánu jiného soutěžitele 

nebo je v pracovním či jiném obdobném poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo 

nepřímo nabídne, slíbí, či poskytne jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím 

nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele 

přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži.“ V této souvislosti se mluví o 

aktivním podplácení. 

 Subjektem podplácení (podplácejícím) je tedy dle zákona soutěžitel. 

V hospodářském světě jednají právnické osoby prostřednictvím svých např. 

statutárních orgánů, proto může podplácet i právnická osoba, byť vlastní úkon 

provede fyzická osoba tím pověřená.  Objektem podplácení (podpláceným) musí být 

osoba, která je k podniku soutěžitele, vůči němuž chce získat podplácející výhodu, 

v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru (např. znalci, daňoví poradci,…). I 

v tomto případě není rozhodující, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu. 

Pasivně legitimován je jak podplácející, tak i podplácený, pokud úplatek přijme. 

 Nabídka, slib nebo poskytnutí jakéhokoliv prospěchu se může udát kromě 

přímého také nepřímým způsobem. Nepřímo lze úplatek nabídnout, slíbit i 

poskytnout prostřednictvím jiné osoby (např. společného známého) nebo tak, že 

podpláceným nebude osoba uvedená v § 49 písm. a), ale osoba jí blízká (např. 

manželka). Co se týká úplatku, je jím jakýkoli prospěch (finanční, materiální nebo 

jiný), jestliže může napomoci soutěžiteli k získání předstihu před konkurenty. 

Poskytovaný prospěch tudíž nemusí být podle zákona hmotný, ani nemusí pocházet 

přímo z majetku podplácejícího. Na druhou stranu nelze považovat za úplatek 

příležitostné dárky obvyklé v obchodním styku, jako např. propisky, kalendáře, aj.50 

 Prospěch poskytnutý podplácejícím se váže na očekávané budoucí 

protiplnění, jehož zamýšleným cílem je dosažení výhody oproti ostatním 

soutěžitelům. Není přitom rozhodující, zda soutěžitel, který nabídnul, slíbil nebo 
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poskytl úplatek, chtěnou přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu pro sebe nebo 

jiného soutěžitele skutečně získal. Otázkou zůstává, zda lze za podplácení 

považovat také následné poskytnutí odměny, které vzniklo až po získaném 

prospěchu. V tomto případě je třeba věc posuzovat podle konkrétní situace 

s přihlédnutím ke generální klauzuli.51  

 Ustanovení § 49 písm. b) ObchZ se týká pasivního podplácení, kdy aktivně 

jednajícím subjektem je podplacený. Ten si úplatek přímo nebo nepřímo vyžádá, dá 

si jej slíbit nebo ho přijme s tím, že jinému soutěžiteli (podplácejícímu) umožní získat 

určitou přednost či jinou neoprávněnou výhodu. V ostatních záležitostech platí vše, 

co již bylo výše uvedeno k aktivnímu podplácení.52 

3.7 Zlehčování 

 Zvláštní skutková podstata zlehčování má mnoho variant souvisejících 

s předchozími skutkovými podstatami. Odlišnost spočívá v tom, že na rozdíl od 

nekalosoutěžních jednání založených na klamání neusiluje soutěžitel o získání 

konkurenční výhody nekalým prosazováním vlastního podniku, nýbrž poškozením 

obchodní pověsti jiného soutěžitele. Toto hledisko je blíže formulováno v § 50 odst. 1 

ObchZ, který uvádí: „zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o 

poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje způsobilé 

tomuto soutěžiteli přivodit újmu.“ 

 Podle prvního odstavce je tedy zakázáno uvedení nebo rozšiřování 

nepravdivých údajů o jiném soutěžiteli (někdy hovoříme v tomto případě o 

očerňování), přičemž postačí naplnění jen jedné z možností. Naproti tomu v případě 

pravdivých údajů musí být tyto údaje nejen uvedeny, ale zároveň také rozšiřovány: 

„zlehčováním je i uvedení a rozšiřování pravdivých údajů o poměrech, výrobcích či 

výkonech jiného soutěžitele, pokud jsou způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu.“ 53 

Závadnými údaji jsou všechna sdělení (mluvená, psaná, obrazová), která jsou s to 

vykázat informační charakter. Nejen veřejné, ale i soukromé uvádění a šíření údajů je 

postižitelné, pokud jde o jednání v hospodářském styku. Vždy se však musí jednat o 

údaje o jiném soutěžiteli, kde je tento soutěžitel buď přímo jmenován, nebo označen.  
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 Pro první i druhý odstavec § 50 ObchZ platí, že jednání musí být způsobilé 

přivodit újmu jinému soutěžiteli. Újmou je třeba rozumět nejen materiální škodu, ale 

zejména poškození dobrého jména, důvěryhodnosti podniku, výrobků atp. Pro 

naplnění skutkové podstaty zlehčování postačí, aby tato újma hrozila, i když 

nenastane. Nevyžaduje se ani to, aby nekalý soutěžitel (zlehčovatel) získal na úkor 

dotčeného soutěžitele (zlehčovaného) nějakou soutěžní výhodu. Způsobilost přivodit 

újmu je podmíněna tím, jak sdělení obecně chápe průměrný spotřebitel, nikoli zda a 

jak jej zlehčovatel zamýšlel. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tzv. superlativní 

reklamě, kde soutěžitel vychvaluje vlastní zboží jako nejlepší. Tato reklama v sobě 

sice skrývá zlehčování jiných soutěžitelů, avšak o nekalou soutěž se jedná jen za 

splnění dalších okolností.54 

 Za zlehčování není odpovědný pouze zlehčovatel, ale také ten, kdo závadné 

údaje způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům dále uvádí nebo rozšiřuje a takovým 

jednáním zhorší pozici zlehčovaného na trhu (hromadné sdělovací prostředky, 

reklamní agentury atp.).55 

  Z judikatury týkající se zlehčování v otázce zveřejnění informací o 

neuhrazených závazcích: „Zveřejní-li soutěžitel za účelem vymáhání dluhu (např. 

k zajištění plurality věřitelů pro účely podání návrhu na prohlášení konkursu) pravdivé 

informace o výši splatných, leč dosud neuhrazených závazků svých dlužníků, nejde o 

zlehčování ve smyslu ustanovení § 50 ObchZ“ 56 

3.8 Srovnávací reklama 

 Ačkoliv byla srovnávací reklama dlouhá léta považována za nekalosoutěžní 

praktiku, až do roku 2000 nebyla v českém právu zmíněna. Jednotlivé případy byly 

posuzovány podle generální klauzule nebo jako nekalosoutěžní delikty spadající pod 

jiné vyjmenované skutkové podstaty. Potřeba harmonizace českého právního řádu 

s právem Evropského společenství si vyžádala vydání novely obchodního zákoníku 

provedenou zákonem č. 370/2000 Sb. (s účinností od 1. 1. 2001), kde již byla 

zahrnuta také skutková podstata srovnávací reklamy.57 
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 Srovnávání určitých produktů a služeb je podstatou tržního soutěžení. Jestliže 

má být takové srovnání využito v hospodářské soutěži, musí operovat pouze 

s objektivními údaji již dosažených výsledků. Se srovnávací reklamou se setkáváme 

již v § 44 ObchZ, ze kterého lze dospět k závěru, že se jedná o jednu ze zakázaných 

forem nekalé soutěže. Proto byl výše zmíněnou novelou přidán do obchodního 

zákoníku § 50a, který v sobě zahrnuje výjimku z obecného zákazu srovnávací 

reklamy.  

 „Srovnávací reklamou je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo 

identifikuje soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem.“ 58 

Podle tohoto ustanovení je srovnání přímý nebo nepřímý odkaz na určitého 

soutěžitele nebo na jeho výrobky či služby. Na rozdíl od ostatních skutkových podstat 

by mělo být u srovnávací reklamy jasné, který konkrétní soutěžitel byl poškozen a jen 

ten se může dožadovat ochrany před nekalým jednáním. V praxi při určování 

konkrétního soutěžitele rozhoduje pravidlo, jak je reklama vnímána většinou těch, 

kterým je určena. Identifikovány musí být také srovnávané výrobky a služby, které 

jsou z hlediska uspokojování potřeb spotřebitelů vzájemně zastupitelné, srovnatelné 

nebo totožné.59  

Vzhledem k tomu, že srovnávací reklama navozuje možnost přivodit nekalým 

způsobem konkurentovi značnou újmu, je ve druhém odstavci § 50a ObchZ 

podrobně stanoveno, za jakých podmínek je tento druh reklamy přípustný: 

a) zákaz jakékoli klamavosti ve srovnávací reklamě, údaje v ní musí být pravdivé 

a jejich pravdivost musí být ověřitelná, 

b) srovnáváno může být pouze obdobné zboží a služby, 

c) mohou být srovnávány pouze znaky podstatné, ověřitelné a reprezentativní a 

tyto znak musí být srovnávány objektivně, 

d) srovnání nesmí vést k nebezpečí záměny podle § 47 ObchZ, 

e) zákaz zlehčování podle § 50 ObchZ, pokud k němu došlo na základě 

nepravdivých údajů, 

f) upravuje vztah k ochraně označení původu tak, že srovnávány mohou být jen 

výrobky se stejným označením původu ve smyslu § 46 ObchZ, 
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g) ochrana proti kořistění z dobré pověsti jiného soutěžitele, jeho výrobků nebo 

služeb podle § 48 ObchZ, 

h) ochrana proti napodobení nebo reprodukci výrobků označovaných ochrannou 

známkou nebo obchodním jménem nebo firmou.60 

 Podle ustanovení § 50a odst. 3 ObchZ je srovnávací reklamou také jakékoli 

srovnání odkazující na zvláštní nabídku (výprodejové akce, zaváděcí ceny,…). Aby 

se soutěžitel vyhnul postihu, musí jasně a jednoznačně uvést datum, ke kterému tato 

nabídka končí, nebo musí uvést, že bude ukončena v závislosti na vyčerpání zásob 

nabízeného zboží nebo služeb. V případě, kdy tato zvláštní nabídka ještě nezačala 

působit, musí soutěžitel také uvést datum, od kterého se uplatní zvláštní cena nebo 

jiné zvláštní podmínky. Význam tohoto ustanovení tkví v zabránění klamání 

spotřebitelů o různých nabídkách na trhu, a zároveň v ochraně konkurentů, kteří se 

k takové akci nepřipojí. 

 Podle vztahu ke konkurenčním výrobkům a výrobcům se srovnávací reklama 

dělí na kritizující, osobní a opěrnou. Kritizující srovnávací reklama vyzdvihuje 

vlastnosti, kvalitu či složení vlastních výrobků a služeb oproti výrobkům nabízených 

konkurenty. Podstata osobní srovnávací reklamy spočívá v tom, že se srovnávají 

samotní soutěžitelé, jejich vlastnosti či podnikové tradice, přičemž to má vliv na 

spotřebitelovo rozhodování. Opěrná srovnávací reklama je typická pro nováčky na 

trhu, kteří se chtějí rychle zviditelnit a postavit se tak tradičním výrobcům nebo 

poskytovatelům služeb. Jedná se o takový typ reklamy, ve které vlastní produkty a 

služby srovnáváme (nebo alespoň připodobňujeme) s produkty a službami 

zavedených soutěžitelů.61 

 Srovnávací reklama má svou pozitivní stránku z pohledu spotřebitele, protože 

přináší řadu informací pro jeho relevantní rozhodnutí. Naopak zadavatelé si musí 

dávat pozor, neboť jakmile se ukáže, že propagovaný výrobek (služba) nemá slíbené 

vlastnosti, může se tohoto výsledku chopit konkurence a postavit na tom svou vlastní 

reklamní kampaň nebo zažalovat soutěžitele za nekalosoutěžní jednání. Výhodou 

srovnávací reklamy je zvýšený tlak na výrobce, aby nabízeli co nejkvalitnější zboží a 

na reklamní agentury, aby inzerovaly pouze skutečně doložitelné a pravdivé údaje. 
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V současnosti je tento typ reklamy využíván kromě obchodníků hlavně 

telekomunikačními firmami. 

 Z judikatury týkající se srovnávací reklamy v otázce identifikace jiného 

soutěžitele prostřednictvím číselného označení jeho produktů: „Aby se jednalo o 

srovnávací reklamu, postačuje komunikace v jakékoliv formě, která, ať již výslovně 

nebo nepřímo, poukazuje na jiného soutěžitele, jeho výrobky či služby; nezáleží na 

tom, zda existuje srovnání mezi výrobky a službami nabízenými zadavatelem 

reklamy a jeho konkurentem. V případě uvedení čísla produktu původního výrobce 

s číslem produktu soutěžitele dochází k indikaci toho, že tyto produkty mají 

zaměnitelné technické specifikace, to znamená, že jde o srovnání základních, 

důležitých, ověřitelných a charakteristických rysů.“ 62 

3.9 Porušení obchodního tajemství 

 Skutková podstata porušení obchodního tajemství (§ 51 ObchZ) je naplněna 

v případě, kdy jednající třetí osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo 

jiného využije informace, které splňují obecné podmínky obchodního tajemství (§ 17 

ObchZ) a jsou využitelné v hospodářské soutěži. Pro sdělení a zpřístupnění přitom 

stačí, že je vůči třetí osobě učiněno i nepřímo, např. opomenutím uschování 

utajovaných podkladů tak, že třetí osoba se může o utajovaných skutečnostech 

dozvědět.   

Jistou zvláštností této skutkové podstaty je (podobně jako u pasivního 

podplácení), že porušení se může dopustit i osoba, která není soutěžitelem. Osobou 

způsobilou dopustit se nekalé soutěže je jednající, kterému bylo obchodní tajemství 

svěřeno nebo se stalo přístupným dovoleným způsobem (např. z technických 

výkresů, vzorů) a to na základě pracovněprávního nebo jiného vztahu k soutěžiteli 

(právní zástupci, auditoři) či v rámci výkonu určité úřední funkce (znalci, správci 

konkursní podstaty). Další skupinou osob, které mohou porušit obchodní tajemství, 

jsou jiné osoby, které se dozví o obchodním tajemství vlastním nebo cizím 

protiprávním jednáním.63 Z výše uvedeného lze usoudit, že osobou pasivně 

legitimovanou je každý, kdo se oprávněně nebo neoprávněně o obchodním tajemství 

dozvěděl a porušil jej.  
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Podmínkou naplnění skutkové podstaty není úmysl, ale postačí i pouhá 

nedbalost. Zákon rovněž nevyžaduje, zda poskytnutí nebo zpřístupnění utajovaných 

údajů bylo učiněno za úplatu nebo bezúplatně. Hlavním předpokladem ochrany 

obchodního tajemství je vůle dotčeného soutěžitele všemi možnými prostředky 

tajemství chránit, aby se nedostalo do nepravých rukou. Doba, během které trvá 

povinnost zachovávat obchodní tajemství, vychází obecně z trvání skutečností 

uvedených v § 17 ObchZ. V případě, kdy zaměstnanci skončí pracovní poměr u 

soutěžitele, je povinen dále uchovávat obchodní tajemství, dokud jeho ochrana 

nepomine.64 

Z judikatury týkající se porušení obchodního tajemství v otázce povinnosti 

zachování obchodního tajemství znalcem: „Znalec, který se v rámci zpracování 

znaleckého posudku seznámil s obchodním tajemstvím, má povinnost je zachovat. 

V případě porušení této povinnosti znalcem přísluší podnikateli proti němu ochrana… 

Taková ochrana však podnikateli náleží pouze tehdy, jsou-li u těchto podkladů 

skutečně splněny znaky obchodního tajemství podle ustanovení § 17 ObchZ. 

K poskytnutí ochrany nepostačuje pouze tvrzení, že předané podklady obchodní 

tajemství obsahují, ale podnikatel je povinen prokázat splnění podmínek § 17 ObchZ. 

Na to, které poskytované informace jsou předmětem obchodního tajemství, je 

podnikatel povinen znalce upozornit. Při zpracování znaleckého posudku pak je 

znalec povinen v nejvyšší možné míře obchodní tajemství respektovat.“ 65 

3.10 Ohrožování zdraví a životního prostředí 

 Ohrožování zdraví a životního prostředí patří mezi novější skutkové podstaty 

v českém právním řádu, a ani v jiných zemích není její samostatná úprava zcela 

obvyklá. Zařazení mezi vyjmenované skutkové podstaty ovlivnil aktuální celosvětový 

trend, kdy ochrana životního prostředí vystupuje stále více do popředí veřejných 

zájmů. Z toho lze usoudit, že prvky veřejného práva zde pronikají do práva 

soukromého. Ochrana zdraví a životního prostředí soukromým soutěžním právem 

má jen doplňující povahu, protože bylo potřeba skloubit veřejný zájem o tyto hodnoty 

se základním zaměřením práva nekalé soutěže.  

 Podle formulace § 52 ObchZ je ohrožováním zdraví a životního prostředí 

„jednání, jímž soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje 
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výrobu, uvádí na trh výrobky nebo provádí výkony ohrožující zájmy ochrany zdraví 

anebo životního prostředí chráněné zákonem, aby získal pro sebe nebo pro jiného 

prospěch na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů.“ Zkreslováním hospodářské 

soutěže podle práva na ochranu hospodářské soutěže se má na mysli, že soutěž 

sice existuje, nebrání se v ní, ani není vyloučena, jen je v důsledku určitého jednání 

narušena. Dalším podstatným znakem, který musí být splněn současně se 

zkreslováním, je samotná existence výrobků nebo služeb ohrožujících zdraví nebo 

životní prostředí.  

 Z citace ustanovení § 52 ObchZ můžeme vyvodit, že pro naplnění skutkové 

podstaty nekalosoutěžního deliktu nestačí ojedinělé překročení stanovených norem, 

které je postihováno veřejnoprávní sankcí, ale jejich opakované porušování. Na 

druhou stranu k postihu postačí, je-li zákonem chráněný zájem ohrožován, i když se 

to na životním prostředí negativně neprojeví. Zvláštní pozornost musí být věnována 

tzv. bioreklamě nebo ekologické reklamě, v níž soutěžitelé označují výrobky jako 

zvlášť příznivé z hlediska zdraví. Pokud tyto výrobky zmíněné vlastnosti nemají, 

mohou být stíhány podle § 45 a 46 ObchZ jako klamání veřejnosti.66 Pasivně 

legitimovaným může být každý nekale jednající soutěžitel nebo osoba, která mu bude 

v takovém jednání nápomocna za předpokladu, že bude její jednání splňovat 

podmínky stanovené generální klauzulí. 

3.11 Nepojmenované nekalosoutěžní delikty  

 Vedle nekalosoutěžních deliktů vyjmenovaných v § 44 odst. 2 ObchZ existují i 

další delikty, jež nejsou v českém právním řádu výslovně uvedeny. Jedná se o 

nepojmenované nekalosoutěžní delikty, které lze stíhat již na základě naplnění 

obecných znaků generální klauzule. Výhoda generální klauzule spočívá v její 

neurčité formulaci a tím pádem v pružném reagování na stále nové typy jednání, 

které jsou v jejím rozporu. Právě v soutěži se totiž podmínky a způsoby rychle mění, 

což je zapříčiněno neustálou snahou soutěžitelů získat konkurenční výhodu. 

Rozhodující roli v posuzování jednotlivých případů bude v praxi hrát judikatura.67 
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Častými typy nepojmenovaných nekalosoutěžních deliktů, se kterými má judikatura 

zkušenosti, jsou: 

a) lavina - podstatou laviny je snaha soutěžitele o získání nových zákazníků 

prostřednictvím těch stávajících. Nekalost tohoto jednání spočívá v tom, že 

soutěžitel přenáší riziko, které jsou nuceni podstoupit ostatní soutěžitelé, na 

své stávající zákazníky, čímž získává konkurenční výhodu. 

b) prémiování a jiné cenové výhody – jedná se o jednu z forem přetahování 

zákazníků, kdy soutěžitel své zákazníky bez důvodu odměňuje. Ostatní 

soutěžitelé tak přichází o potenciální možnost realizace na trhu.  

c) hospodářská diskriminace (bojkot) – primárním bojkotem je jednání 

soutěžitele, který sám odmítá ze zištných důvodů vstupovat do obchodních 

vztahů s jiným soutěžitelem.  Sekundárním bojkotem je pak jednání, kterým se 

soutěžitel snaží (většinou pod pohrůžkou) ovlivnit jiné soutěžitele, aby i oni 

s bojkotovaným přerušili obchodní styk. 

d) podstrkávání zboží – např. zákazník přijde do obchodu s tím, že chce cigarety 

Start a prodavač mu (ačkoliv „Startky“ má) místo toho bez jakéhokoliv 

komentáře podá cigarety jiné značky, a tak neodůvodněně zvýhodní jednoho 

soutěžitele před druhým. 

e) přetahování zaměstnanců – snaha soutěžitelů získat pro sebe kvalifikované a 

zkušené zaměstnance, a to i nabídkou výhodnějších pracovních a platových 

podmínek, obecně zakázaná není. Zakázaná je až v případě, kdy přesahuje 

dobré mravy soutěže, např. při systematickém odlákávání zaměstnanců 

konkurenta.68 
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4. EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ DŮSLEDKY NEKALOSOUTĚŽNÍHO 

JEDNÁNÍ 

4.1 Příčiny nekalosoutěžního jednání 

 Příčin, které vedou podnikatele k nekalosoutěžnímu jednání, je hned několik. 

Hlavní příčinou budou bezesporu ekonomické důvody, především pak touha po 

dosažení co největšího nebo rychlého zisku. Dosažení zisku je základním cílem 

každého podnikatele, vyplývajícím z obecné podstaty podnikání. Čím je větší zisk, 

tím jsou větší manévrovací možnosti soutěžitele v oblasti rozvoje podniku na trhu, 

nákupu technologicky vyspělejších strojů nebo poskytování vyšších mezd. Zmíněné 

investice vedou v budoucnosti k dalšímu navyšování zisku, kterého by soutěžitel bez 

použití nekalých praktik jinak nedosáhl. 

 Zvláště větší společnosti se v současnosti snaží o zviditelnění své firmy a 

posilnění svého obchodního jména na trhu. Jedním ze způsobů, kterým lze toho 

dosáhnout, je snaha uspět ve výběrovém řízení o veřejných zakázkách. Nejen, že se 

získáním veřejné zakázky společnost zviditelní a podpoří svou důvěryhodnost mezi 

dodavateli a odběrateli, ale také má možnost dosáhnout velkého zisku. Pokud je tato 

snaha přehnaná, může vyústit až v nekalosoutěžní jednání. V posledních letech nás 

sdělovací prostředky neustále informují o nelegálních postupech při zadávání i 

vyhodnocování veřejných zakázek, kdy jsou určití soutěžitelé zvýhodňováni (často s 

použitím různých úplatků nebo dalších nekalých praktik) před jinými, čímž naopak 

svou důvěryhodnost a dobré jméno zhorší.  

 Motivem nekalých soutěžních praktik je i snaha o oslabení nebo dokonce 

úplné vyřazení konkurence. Jakákoliv konkurence snižuje soutěžiteli potenciálně 

dosažitelný zisk a přetahuje zákazníky na svou stranu. Nekale jednající soutěžitel se 

proto může snažit konkurenci protizákonně oslabit a tak získat pro sebe větší podíl 

na trhu a tím pádem větší zisk. Lze tak učinit například ztížením podnikání 

konkurenta různými prostředky (pošpiněním dobré pověsti), které povede k narušení 

rozvoje nebo chodu jeho podniku. 

 Snaha o odlákání zákazníků konkurenčního soutěžitele je rovněž jednou 

z častých příčin nekalé soutěže. Soutěžitelé se snaží v konkurenčním boji přilákat 

zákazníka různými prostředky (např. sleva stálým zákazníkům, hromadné slevy, lepší 

kvalita zboží). V mnohých případech se však určité metody dají označit za 

nepřiměřené (např. slovo „zdarma“ tam, kde sice něco zákazník zdarma dostane, ale 
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nakonec stejně zaplatí v podobě něčeho jiného nebo produkty neodpovídající jejich 

inzerované kvalitě). Taktéž odlákávání kvalifikovaných pracovních sil od konkurence 

může vést až k nekalosoutěžnímu jednání, protože soutěžitelé si obzvlášť v poslední 

době uvědomují význam lidského faktoru pro správný chod podniku. 

 Nekalosoutěžní jednání může být zapříčiněno též snahou o získání státních či 

evropských dotací. Takové dotace bývají vítanou pomocí v době nouze a v lepším 

případě může jejich čerpání umožnit další rozvoj společnosti. Na první pohled se 

nemusí zdát, že by tato snaha nějak souvisela s nekalou soutěží. Každý 

zainteresovaný podnikatel se však snaží vytvořit (někdy i nekalým způsobem) ve své 

společnosti podmínky, aby splňoval kritéria pro udělení dotace. Příkladem je 

zkreslení údajů o vlastním podniku nebo získání obchodního tajemství, které je s to 

způsobit újmu jiným soutěžitelům a spotřebitelům.  

 Neznalost zákona neomlouvá, proto jednou z příčin nekalosoutěžního 

počínání může být nevědomost nebo nedostatečná osvěta pachatele. 

Psychologickou příčinou, která může soutěžitele dohnat až k nekalému jednání, je 

frustrace z neschopnosti přijít na trh s vlastním produktem či službou, které by byly 

konkurenceschopné.  

4.2 Důsledky nekalosoutěžního jednání 

 Každé nekalosoutěžní jednání s sebou přináší odpovídající důsledky. Tyto 

důsledky se nedotýkají pouze pasivně legitimovaných osob (rušitelů), ale mají dopad 

též na aktivně legitimované (poškozené) i na spotřebitele. Poškozený a spotřebitel 

pociťují především ekonomické důsledky, zatímco rušitel vedle ekonomických také 

právní důsledky. Nejprve si projdeme ekonomické důsledky, v další části práce 

potom důsledky právní. 

 Hlavní důsledek nekalosoutěžního jednání pro spotřebitele je ten, že se 

nechají ošálit nekalými praktikami. Pokud totiž těmto praktikám podlehnou, mohou 

učinit rozhodnutí, které by za normálního stavu věci neučinili, např. nákup 

nechtěného či nepotřebného zboží. Za nebezpečné skutkové podstaty schopné 

ovlivnit spotřebitelovo rozhodování považuji klamavou reklamu, klamavé označování 

zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny a srovnávací reklamu. 

 Důsledků dopadajících na poškozeného je mnoho. Zde si uvedeme hlavní 

z nich, které spolu do jisté míry souvisí: snižování zisku, oslabení tržního postavení, 
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poškození dobrého jména společnosti, pokles kreditu u dodavatelů a odběratelů 

nebo úpadek. Nejdůležitějším ze všech důsledků je však ztráta našich zákazníků, 

neboť ta často vyvolává další potíže. Jestliže nám konkurence svým 

nekalosoutěžním jednáním odláká zákazníky, přirozeně nám tím klesne zisk a 

ztrácíme tak své postavení na trhu. Ztráta zákazníků rovněž zapříčiňuje poškození 

dobrého jména společnosti v obchodních kruzích, čehož si brzy všimnou také 

dodavatelé a odběratelé. Kombinací výše zmíněných důsledků může v nejhorším 

případě dojít až k úpadku podnikatele. 

 Rušitel, snažící se o získání konkurenční výhody za pomoci nekalé soutěže, 

musí počítat s tím, že za své jednání bude nést patřičné důsledky. Výhody jsou 

získány na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů, kteří se samozřejmě mohou a 

nezřídka také budou proti tomuto jednání bránit. Právních prostředků, jimiž se mohou 

dotčené osoby bránit vůči nekalosoutěžnímu jednání, je mnoho. Více si o nich 

povíme v následující kapitole 4.3. Samotné potrestání rušitele nespočívá jen 

v materiální újmě ve formě pokut nebo sankcí. Pokud se rušitelovo jednání dostane 

do povědomí veřejnosti, má to negativní vliv na vztahy s dodavateli, odběrateli i 

zákazníky. To se v důsledku projeví jako snížení zisku a důvěryhodnosti podnikatele, 

oslabení jeho pozice na trhu, poškození jména firmy atd. Na druhou stranu se říká, 

že i negativní reklama je reklama. Proto v případě, kdy postih nekalé soutěže nebude 

velký nebo se dokonce vůbec nepodaří nekalé praktiky prokázat, může tato situace 

rušiteli paradoxně pomoci. Zákonodárce se tak musí snažit o dostatečné potrestání 

rušitele, aby mu takováto výhoda nevznikla.  

 Nekalosoutěžní jednání má důsledky také na celé odvětví či celou ekonomiku. 

Časté projevy nekalé soutěže v určitém odvětví ovlivňují celkovou důvěru veřejnosti 

v toto odvětví. Důvodem je, že spotřebitelé, dodavatelé i odběratelé vnímají časté 

potyčky konkurentů jako projev nestálosti a nefunkčnosti daného odvětví, a proto 

mají tendenci se mu vyhnout. To může vést až k odrazení potenciálních podnikatelů 

ke vstupu na trh, což bude špatné hlavně z hlediska možnosti větší konkurence. 

Důsledky nekalé soutěže pro ekonomiku spočívají v poruchách vyvážení ekonomiky, 

s nimiž souvisí nižší příjmy státního rozpočtu, zejména daní. 

4.3 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

 Nekalá soutěž bývá výhodná pouze pro stranu dopouštějící se 

nekalosoutěžních praktik. Naopak na dotčené soutěžitele má většinou negativní 
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dopad, neboť často znamená zhoršení jejich tržního postavení, v krajním případě 

dokonce i zánik subjektu. Také na spotřebitele může mít závadné jednání negativní 

vliv. Z toho lze usoudit, že je potřeba účinných nástrojů pro potírání nekalosoutěžních 

aktivit, kterými se mohou poškozené osoby bránit proti důsledkům takového chování. 

Problém je v tom, že soutěžitelé a především spotřebitelé si neuvědomují své 

postavení a mnohdy ani neznají možnosti, které jim právo nabízí na obranu. 

Prvorepublikový zákon obsahoval ucelenou hmotněprávní a procesněprávní 

úpravu nekalé soutěže, v současnosti je však právní úprava v této oblasti značně 

roztříštěná, což nepřidává celkové transparentnosti. Náš právní řád totiž nabízí 

poměrně široký okruh prostředků na ochranu proti nekalé soutěži, které můžeme 

rozdělit na soukromoprávní (ObchZ, ObčZ, OSŘ), veřejnoprávní (trestní zákoník, 

zvláštní zákony) a také mimoprávní (např. Etický kodex reklamy 2008). Volba 

konkrétního prostředku ochrany vždy záleží na celé řadě skutečností, ať už se jedná 

o formu nekalé soutěže nebo osobu soutěžitele či rušitele.  

Z hlediska značné rozsáhlosti této problematiky jsem se rozhodl popsat pouze 

právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku a 

trestněprávní postih nekalé soutěže, které považuji za stěžejní. Na místě je však si 

alespoň vyjmenovat prostředky ochrany obsažené v dalších právních předpisech. 

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži: 

a) podle občanského zákoníku (předběžný zákaz zásahu do pokojného stavu, 

svépomoc, nutná obrana) 

b) podle občanského soudního řádu (uveřejnění rozsudku, předběžné opatření, 

určovací žaloba) 

c) podle zvláštních zákonů (zákon o regulaci reklamy, zákon o ochraně 

spotřebitele, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tiskový 

zákon, další zákony) 

 Po stručném zmínění ostatních prostředků ochrany se vracíme zpět 

k obchodnímu zákoníku. Procesněprávní ustanovení § 53 a 54 ObchZ nám říkají, 

jaké subjekty jsou oprávněné podat žalobu ve věcech nekalé soutěže a jaké nároky 

mohou být těmito subjekty požadovány. Vždy závisí výlučně na iniciativě 

poškozených nebo ohrožených subjektů zda své právo uplatní u příslušného soudu, 
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kterým je ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým 

soutěžním jednáním příslušný krajský soud.  

V zásadě můžeme rozčlenit právní prostředky ochrany obsažené v obchodním 

zákoníku do dvou kategorií, z nichž jedna plní funkci zabraňovací (v případě úspěchu 

žaloby by mělo dojít k zamezení dalšího pokračování či setrvání v nekalosoutěžním 

jednání), druhá pak funkci náhradovou (v případě úspěchu těchto žalob by mělo dojít 

k určité satisfakci jako důsledek nekalosoutěžního jednání). „Osoby, jejichž práva 

byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou se 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.“ 69 Nároky je tedy možno dle tohoto ustanovení dělit podle 

kritéria založeného na majetkovém i nemajetkovém charakteru nároků. Záleží pouze 

na žalobci, který konkrétní právní prostředek ochrany proti nekalé soutěži navrhne a 

zda uplatní jeden nebo kumulativně hned několik nároků přicházejících v úvahu. 

Uvedený výčet nároků neznamená, že aktivně legitimované osoby nemají již 

možnost současně aplikovat také další právní prostředky ochrany zakotvené v jiných 

právních předpisech. 

Ustanovení § 54 ObchZ je považováno za speciální ve vztahu k § 53 ObchZ. 

Ve svém prvním odstavci se zabývá nároky právnických osob oprávněných hájit 

zájmy soutěžitelů či spotřebitelů, ve druhém důkazním břemenem ve věcech nekalé 

soutěže.70 

4.3.1 Nárok na zdržení se nekalosoutěžního jednání 

 Tento žalobní nárok patří do kategorie zabraňovacích právních prostředků a 

uplatňuje se žalobou podle ustanovení § 80 písm. b) OSŘ. Oprávnění domáhat se 

zdržení závadného jednání má především preventivní povahu, neboť směřuje proti 

hrozícímu (opakovanému) nekalosoutěžnímu jednání, ke kterému dosud nedošlo, 

avšak za určitých okolností lze oprávněně usuzovat, že k němu bezprostředně dojde 

v budoucnosti. Osoby aktivně legitimované jsou tak chráněny i v situaci, kdy 

k zásahu do jejich práv ještě nedošlo. Také v případě jednání, které již započalo, ale 

dosud nebylo ukončeno, je možnost domáhat se zdržení takového stavu.  
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 V případě žaloby na zdržení se nekalosoutěžního jednání je nutno upozornit 

na poměrně náročnou formulaci petitů71.  Problém u zdržovacích nároků může nastat 

jak v případě široce formulovaných petitů, tak v jejich úzkém pojetí. U příliš úzkého 

(konkrétního) pojetí petitu nastává problém z toho důvodu, že žalovaný by mohl 

snadno obejít účel rozsudku, což by si vyžádalo novou žalobu (např. zákaz používání 

jen zcela určitého loga, jehož další variace by nebyly postižitelné). Proto by mělo být 

znění petitu naformulováno abstraktněji, aby bylo použitelné také na podobná 

jednání, než jaké bylo napadeno nekalosoutěžní žalobou. Za příliš širokou (obecnou) 

formulaci považujeme naopak takovou, která prakticky jen opakuje zákonný text. Na 

samotnou hospodářskou soutěž by to totiž v konečném důsledku mělo negativní 

dopad. Nalezení optimálního průniku mezi širokým a úzkým zněním zdržovacího 

petitu nebývá v praxi snadným úkolem. V současnosti se čím dál častěji v petitu 

žaloby používá vizuální vyjádření podoby (tvarová charakteristika, grafické označení) 

toho, co má být rozhodnutím soudu zakázáno.72 

 Nárok na zdržení se nekalosoutěžního jednání má nemajetkový charakter. 

Soutěžitel se může po rušiteli domáhat zdržení se závadného jednání ve všech 

skutkových podstatách nekalé soutěže. Jestliže se práva na zdržení 

nekalosoutěžního jednání dožaduje spotřebitel, musí být prokázáno rušitelem, že 

jednání v nekalé soutěži nespáchal. Spotřebitelé však nemohou požadovat zdržení 

ve všech případech, ale jen ve vybraných skutkových podstatách, kdy budou jejich 

práva přímo porušena či ohrožena. Také právnické osoby oprávněné hájit zájmy 

soutěžitelů nebo spotřebitelů se mohou domáhat zdržení se nekalého jednání.73  

4.3.2 Nárok na odstranění nekalosoutěžního stavu 

 Dalším zabraňovacím právním prostředkem ochrany podle obchodního 

zákoníku je nárok na odstranění nekalosoutěžního stavu. Na rozdíl od zdržovací 

žaloby vyznačující se svým preventivním charakterem, nároky vztahující se 

k odstranění závadného stavu směřují k odstranění negativních účinků, které nastaly 

již v minulosti. Samotný odstraňovací nárok může spočívat v rozmanitých úkonech, 

ať už se jedná o faktické odstranění něčeho (např. likvidace právně závadných 

letáků), nebo o určité aktivní konání (např. doplnění a upřesnění údajů u srovnávací 
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reklamy). Petit žaloby je tedy možno koncipovat buď tak, že rušitel bude muset své 

nekalosoutěžní jednání odvolat, nebo bude mít povinnost k určitému výroků něco 

přidat. 

 Co se týče subjektů oprávněných se po rušiteli domáhat odstranění 

závadného stavu, jsou jejich práva obdobná jako u zdržovacího nároku. Může se 

zdát, že při přiznání nároků na odstranění závadného stavu se nejedná o sankci, 

která by žalovaného nějak finančně zatížila (předpokládá se totiž pouze odstranění 

příčin a nikoliv důsledků nekalosoutěžního jednání). Z pohledu žalovaného se však 

jedná o sankci v důsledku znehodnocení již vynaložených prostředků například na 

reklamní kampaň.74 

V praxi bývá často nárok na odstranění závadného stavu uplatňován společně 

se zdržovacím nárokem nebo dokonce oba nároky splývají. Jako příklad lze uvést 

stažení nevyhovujících reklamních letáků, kdy dochází současně k odstranění 

nekalosoutěžního stavu a ke zdržení se závadného jednání do budoucna. Nutno 

však zmínit, že kumulativní použití obou nároků nelze použít vždy. 

4.3.3 Přiměřené zadostiučinění 

 Nárok na přiměřené zadostiučinění se řadí mezi náhradové prostředky 

ochrany proti nekalé soutěži. Z formulace § 53 odst. 1 ObchZ lze vyvodit, že takto 

vyjádřený prostředek ochrany proti nekalé soutěži plní satisfakční funkci, může být 

požadován a přiznán v nehmotné či výslovně jmenované peněžní podobě (popř. 

v obou těchto formách souběžně), má být ve svém rozsahu přiměřený a není vázán 

na nekalosoutěžní jednání zaviněného charakteru. Přiměřené zadostiučinění slouží 

jako nástroj k odstranění újmy nehmotného charakteru, nikoliv jako náhrada za 

způsobenou materiální škodu. Nehmotnou újmou může být například poškození 

dobré pověsti podniku, ztráta jedinečnosti, prestiže nebo rozlišovací schopnosti. 

Z pohledu žaloby je důležité, aby pravděpodobnost vzniku újmy nebyla určitým 

způsobem vykalkulovaná, ale byla skutečně reálná.75 

 Nehmotné (nemateriální) přiměřené zadostiučinění má přednost před jeho 

peněžní formou. Satisfakce v imateriální podobě bude zpravidla spočívat ve veřejné 

či neveřejné omluvě nebo v odvolání pomluv a nepravdivých výroků. Přiměřené 
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zadostiučinění v penězích je možno požadovat až tehdy, pokud nepeněžité 

zadostiučinění újmu nevykompenzovalo dostatečně. Materiální plnění bývá 

využíváno u všech typů nekalého jednání, avšak přednostně bude uplatňováno 

v případech, kdy zásahem do nehmotné sféry soutěžitele došlo také k újmě v jeho 

majetkové sféře. Co se týká přiměřenosti zadostiučinění, ta je posuzována výlučně 

soudem. Soud musí brát na vědomí všechny okolnosti daného případu a snažit se 

najít rovnováhu mezi dostatečnou sankcí pro rušitele a vyrovnáním újmy dotčeného 

subjektu. Obecně by nemělo být zadostiučinění pro žalovaného likvidační, ani by 

nemělo vést k nepřiměřenému obohacení žalobce.76 

 Nárok na přiměřené zadostiučinění nelze ztotožňovat s nárokem na náhradu 

škody, neboť u nároku na náhradu škody hrozí dotčené osobě hmotná újma. 

Přiměřeného zadostiučinění se může soutěžitel po rušiteli domáhat u kterékoli 

skutkové podstaty nekalé soutěže. V případě, kdy budou přímo ohrožena či 

porušena práva spotřebitelů, mohou se ve vybraných skutkových podstatách nekalé 

soutěže domáhat přiměřeného zadostiučinění i oni. Na rozdíl od předchozích dvou 

prostředků ochrany nemohou podat žalobu právnické osoby oprávněné hájit zájmy 

soutěžitelů nebo spotřebitelů. Ať už bude žalobce požadovat materiální nebo 

nemateriální podobu přiměřeného zadostiučinění, bude muset prokázat, že 

v důsledku nekalosoutěžního jednání utrpěl určitou nemajetkovou újmu. Navíc bude 

muset prokázat závažnost a rozsah nemateriální újmy tehdy, pokud bude požadovat 

peněžní zadostiučinění. 

4.3.4 Náhrada škody 

 Dalším z právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži je nárok na 

náhradu škody. Speciální úprava tohoto nároku není v obchodním zákoníku přímo 

obsažena. Právní režim náhrady škody způsobené nekalou soutěží se proto na 

základě rozšiřujícího odkazu obsaženého v § 757 ObchZ řídí ustanoveními § 373 a 

násl. ObchZ, které regulují odpovědnost za škodu způsobenou porušením smluvní 

povinnosti. „Kdo poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinen nahradit 

škodu tím způsobem druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo 

způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.“ 77  
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Předpoklady odpovědnosti za škodu jsou určité nekalosoutěžní jednání, vznik 

škody, příčinná souvislost mezi nekalosoutěžním jednáním a vznikem škody a 

neexistence okolnosti vylučující odpovědnost za škodu. Příčinnou souvislost mezi 

nekalým jednáním a vznikem škody je často velice obtížné dokázat, proto 

uplatňování nároku na náhradu škody není v české právní praxi příliš obvyklé a také 

jen výjimečně úspěšné. Jurisdikce si pomáhá tak, že i hmotné škody prezentuje jako 

nehmotné újmy a domáhá se přiměřeného zadostiučinění v penězích.78 

Náhrada škody se uplatňuje, když rušitel svým nekalým soutěžním jednáním 

způsobí dotčené osobě hmotnou (materiální) újmu. V žalobě je nutno uvést přesnou 

peněžitou částku, která byla žalobci nekalosoutěžním jednáním způsobena. Výše 

škody je tak vyjadřována většinou v peněžních jednotkách a zahrnuje jak skutečnou 

škodu, tak ušlý zisk.79 Skutečná škoda vystihuje, o kolik se zmenšil majetek 

poškozeného oproti stavu před vznikem dané události. Ušlý zisk vyjadřuje rozdíl mezi 

majetkovou hodnotou, které poškozený opravdu dosáhl a majetkovou hodnotou, 

které by nepochybně dosáhl nebýt škodlivé události. Prokázání ušlého zisku je velice 

složité, neboť v hospodářské soutěži je možný zisk závislý na mnoha faktorech a i 

předběžné kalkulace samotných soutěžitelů nejsou vždy přesné. S ohledem na 

povahu porušených práv si může dotčená osoba na základě vlastního požadavku 

vyžádat místo peněžité náhrady i uvedení v předešlý stav. 

Pro kvalifikaci určitého jednání jako nekalosoutěžního se uplatňuje objektivní 

odpovědnost za škodu, na rozdíl od subjektivní odpovědnosti za škodu podle 

občanského zákoníku. Rušitel tedy za škodu způsobenou nekalým jednáním 

odpovídá bez ohledu na zavinění, což není obvyklé ani ve vyspělých zemích. 

Příkladem může být situace, kdy stejný postih hrozí rušiteli, který si nemusel 

uvědomit dosah svého jednání a rušiteli, který chtěl jiného soutěžitele či spotřebitele 

přímo poškodit. Z tohoto důvodu se někdy zvažuje, zda by nebyla občanskoprávní 

úprava odpovědnosti vhodnější. 

4.3.5 Vydání bezdůvodného obohacení 

 V souladu s ustanovením § 53 ObchZ se mohou subjekty dotčené nekalou 

soutěží dožadovat též vydání bezdůvodného obohacení. Bližší úprava nároku na 
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vydání bezdůvodného obohacení v obchodním zákoníku není, proto se uplatní na 

základě ustanovení § 1 odst. 2 ObchZ právní regulace v zákoníku občanském (§ 451 

ObčZ). Bezdůvodné obohacení v občanském zákoníku není vymezeno obecně, ale 

taxativním výčtem konkrétních případů, kdy k němu může dojít: „Bezdůvodným 

obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním 

z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i 

majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.“ 80  

Pro problematiku nekalé soutěže bude z vyjmenovaných případů využitelný 

pouze majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. Interpretace nepoctivého 

zdroje se v zákoně neobjevuje, obecně však za něj považujeme způsob nabytí 

hodnot, který není uznáván právním řádem.81 Opět je na místě zdůraznit, že nelze 

ztotožňovat nepoctivost v obchodním prostředí s nepoctivostí, jak ji chápe široká 

veřejnost. Představme si třeba soutěžitele, který začne používat určité logo. 

Soutěžitel se dopustí nekalosoutěžního deliktu, díky kterému se může bezdůvodně a 

nepoctivě obohatit, protože je jeho logo zaměnitelné s logem již zažitého soutěžitele. 

Z pohledu veřejnosti však o nepoctivost v morálním smyslu nejde. 

Osoba, která se majetkově bezdůvodně obohatí na úkor jiného, je povinna 

toto obohacení vydat. Pokud nelze dotčenou osobu zjistit, musí se obohacení vydat 

státu. Vyčíslení výše získaného majetkového prospěchu je velice složité a často tak 

vznikají problémy při stanovení předmětu sporu. Povinnost prokázat rozsah 

bezdůvodného obohacení je vždy na žalobci, ačkoliv potřebné údaje k určení 

konkrétní částky má pouze žalovaný. Záleží pak pouze na soudu, aby vhodnými 

prostředky donutil žalovaného k předložení potřebných údajů, na jejichž základě by 

bylo možné upřesnit uplatňovaný nárok. 

Obdobně jako u nároku na náhradu škody se nemůže vydání bezdůvodného 

obohacení domáhat právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo 

spotřebitelů. Domáhat těchto nároků se mohou pouze sami soutěžitelé (ve všech 

skutkových podstatách nekalé soutěže) a spotřebitelé (ve vybraných skutkových 

podstatách).  

                                                           
80

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. § 451 odst. 2 
81

 ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. 

s., 2010. (strana 131) 



 
 

45 

4.4 Trestněprávní postih nekalé soutěže 

 S účinností od 1. 1. 2010 byl nahrazen zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, 

novým právním předpisem. Tím se stal zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže je vymezeno trestním 

zákoníkem v § 248: 

(1) Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v 

hospodářské soutěži dopustí 

a) klamavé reklamy, 

b) klamavého označování zboží a služeb, 

c) vyvolávání nebezpečí záměny, 

d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, 

e) podplácení, 

f) zlehčování, 

g) srovnávací reklamy, 

h) porušování obchodního tajemství, 

i)  ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí, 

a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo 

opatří tím sobě neb jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody, bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím 

věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

b) spáchá-li takový čin opětovně, 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, 

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, 

c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek. 
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 Jak je psáno v prvním odstavci, pachatel porušující jiný právní předpis o 

nekalé soutěži tím, že při účasti v hospodářské soutěži svým jednáním naplní 

některou ze skutkových podstat nekalé soutěže podle § 44 – 52 ObchZ, může být 

určitým způsobem potrestán. Při citaci zákona jsem se záměrně vyhnul druhému 

odstavci, který není náplní mé bakalářské práce. 

 Trestní odpovědnost je možno uplatňovat jen pokud jsou naplněny tři základní 

podmínky generální klauzule ve spojení s některou zvláštní skutkovou podstatou 

uvedenou v trestním zákoníku § 248 odst. 1 a) až i). Tím byla zúžena možnost trestní 

odpovědnosti za nekalou soutěž oproti obchodněprávní úpravě, kde postačí pouze 

naplnění generální klauzule.82 

4.5 Zhodnocení právní regulace nekalé soutěže 

 Na začátku devadesátých let se uvažovalo o komplexním zákoně, který by 

reguloval celou oblast hospodářské soutěže. Nakonec však bylo od toho záměru 

upuštěno, neboť zatímco ochrana hospodářské soutěže má převážně veřejnoprávní 

charakter, nekalá soutěže je především soukromoprávním institutem. Pro rozdělení 

obou těchto oblastí do zvláštních zákonů mluvila kromě tradice ještě potřeba 

urychleného legislativního řešení problematiky kartelů v souvislosti se zahájením 

přestavby ekonomiky. Situace se tedy vyvinula tak, že ochrana hospodářské soutěže 

se stala předmětem samostatného zákona a úprava nekalé soutěže byla začleněna 

do obchodního zákoníku. 

 Jasným problémem české právní úpravy nekalé soutěže je její roztříštěnost, 

kdy vedle obchodního zákoníku nalezneme ustanovení týkající se nekalé soutěže 

také v dalších právních předpisech. Z důvodu větší přehlednosti a transparentnosti 

úpravy odborná literatura navrhuje alternativní řešení v podobě samostatného 

právního předpisu. Již prvorepublikový zákon proti nekalé soutěži jako ucelený právní 

předpis v sobě zahrnoval ochranu soukromoprávní, ochranu trestní a také 

ustanovení správní. Koncentroval tedy to, co je nyní roztroušeno v různých zákonech 

českého právního řádu. Dle mého názoru je ucelenější náhled na danou 

problematiku žádoucí, avšak do jisté míry těžko dosažitelný. Stanovení 

samostatného právního předpisu by si totiž vyžádalo také změnu ostatních předpisů, 

které dosud nekalou soutěže upravovaly, jinak by mohlo dojít ke zdvojování těchto 
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institutů. Proti vytvoření samostatného zákona hovoří také současné tendence 

legislativy EU (vyjádřené ve směrnicích), které oddělují regulaci vztahů mezi 

soutěžiteli a spotřebiteli na jedné straně a mezi soutěžiteli navzájem na straně druhé. 

 Generální klauzuli, klíčové a stěžejní ustanovení právní úpravy nekalé 

soutěže, hodnotím jako stále velmi vyhovující, zejména pro její pružnost, kterou 

dokáže reagovat na změny a vývoj obchodních vztahů a efektivnost postihování 

neustále nových forem a způsobů nekalosoutěžního jednání. Jednotlivé znaky 

generální klauzule jsou vhodně formulovány a jejich případná změna by mohla být ve 

svém důsledku kontraproduktivní. Co se týká jednotlivých skutkových podstat, jejich 

výčet se mi jeví dostatečný, avšak v budoucnosti po získání dalších zkušeností v této 

oblasti bude možná nutno nové skutkové podstaty do obchodního zákoníku 

implementovat. Za nadbytečný však považuji výčet obsažený v § 44 odst. 2 ObchZ a 

navrhoval bych jeho vypuštění z tohoto ustanovení. K této úvaze mě vede, že stejné 

skutkové podstaty jsou zvlášť upraveny v § 45 a násl. ObchZ. Řečeno jinými slovy, 

ustanovení § 44 ObchZ by napříště obsahovalo pouze generální klauzuli a 

následující ustanovení by upravovaly jednotlivé zákonem stanovené skutkové 

podstaty nekalosoutěžních deliktů. Na druhou stranu samotnou kombinaci obecného 

ustanovení a jednotlivých skutkových podstat shledávám za vhodnou a účelnou. 

 Domnívám se, že současná právní úprava má určitý nedostatek v otázce 

aktivně legitimovaných osob ve sporech z nekalé soutěže. Často je složité stanovit, 

kdo je v konkrétním případě aktivně legitimován a jaké žalobní nároky může uplatnit, 

v krajní situaci dokonce zcela nelogicky postrádá některá z oprávněných osob 

možnost zahájit soudní spor. Například § 54 odst. 1 ObchZ vylučuje, aby právnická 

osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů mohla podat žalobu ve 

věci zneužití srovnávací reklamy, ačkoliv neexistuje relevantní důvod jejího vyloučení 

z okruhu osob oprávněných bránit se v tomto sporu. K vyřešení problému by mohlo 

pomoci samostatné vymezení jednotlivých aktivně legitimovaných osob (soutěžitelů, 

spotřebitelů, právnických osob oprávněných hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů 

a jiných osob) v novele zákona. 

 Jako nedostatečná se mi jeví trestněprávní úprava nekalé soutěže obsažená 

v trestním zákoníku, která nepostihuje nekalosoutěžní jednání komplexně a jednotně. 

Jak již bylo dříve zmíněno, rušitel může být trestně postihnut pouze v případě 

kumulativního splnění tří hlavních znaků generální klauzule ve spojení s naplněním 
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některé ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže. Pachatelem trestného činu 

tedy není podle výkladu práva ten, kdo se dopustil nekalé soutěže pouze splněním 

podmínek stanovených generální klauzulí. Drtivá většina trestných činů nekalé 

soutěže byla vždy páchána podle vyjmenovaných skutkových podstat, nikdy však 

nelze vyloučit eventuelní výskyt trestných činů páchaných přímo podle generální 

klauzule. Zastávám proto názor, že se nejedná o příliš šťastné řešení dané 

problematiky a hranicí mezi postihem dle obchodního zákoníku a postihem podle 

trestního zákoníku by měla být výše a závažnost způsobené újmy, nikoliv 

podřaditelná nekalost. 

 Za určitou nespravedlnost naší právní úpravy nekalé soutěže považuji 

objektivní charakter odpovědnosti za nekalosoutěžní jednání, kdy není rozlišováno 

mezi nedbalostí a zaviněním. Navrhoval bych rozlišovat mezi úmyslným jednáním a 

jednáním soutěžitele, který sice jednal nekale, avšak učinil tak z nedostatečné 

informovanosti či opomenutí svých povinností. Proti soutěžitelům jednajícím 

nezaviněně by pak byly uplatňovány jen některé žalobní nároky, o to přísnější 

sankce a vyšší částky by pak hrozily soutěžitelům dopouštějícím se nekalé soutěže 

úmyslně. Problémem tohoto rozlišování je fakt, že v praxi by mohlo být velmi obtížné 

rozhodnout, zda bylo jednání úmyslné nebo bylo učiněno z nedbalosti. 

 Právní úprava nekalé soutěže v českém právním řádu je považována za 

poměrně kvalitní a v evropském měřítku konkurenceschopnou. Zákonodárce se totiž 

bezesporu nechal inspirovat prvorepublikovou úpravou nekalé soutěže a také 

platnými úpravami v okolních státech, především německou právní úpravou. I přes 

tuto skutečnost nelze považovat žádný zákon za dokonalý a vždy se najde prostor 

pro odstranění jeho případných nedokonalostí a nepřesností.  

Každý odborník pohybující se v oblasti nekalé soutěže by si dozajista dovedl 

představit nespočet drobných legislativních úprav této problematiky. Já sám jsem při 

zhodnocení právní regulace vyzdvihl pouze její nejvýraznější nedostatky, které mi 

připadaly jako stěžejní. I přes tyto nedostatky považuji stávající právní úpravu nekalé 

soutěže za víceméně dostačující a v dohledné době neočekávám žádnou revoluci 

v této oblasti. Pokud by se však měla právní úprava v budoucnosti měnit, nejspíše to 

bude z důvodu rostoucího vlivu informačních technologií nebo v důsledku stále větší 

míry evropské integrace.  

 



 
 

49 

5. ZÁVĚR 

 Spory z nekalé soutěže mohou laikům a snad i některým zasvěceným připadat 

vedle vražd nebo mnohamilionových podvodů jako bezvýznamné, ve skutečnosti 

jsou však tyto nekalosoutěžní praktiky velmi nebezpečné. V případě, kdy bychom je 

začali brát jako přirozený jev dravého konkurenčního trhu, by se mohly rozrůst do 

obřích rozměrů, které by pak bylo z ekonomiky velmi obtížné odstranit. 

Musíme si také uvědomit, že boj proti nekalé soutěži nemůže být nikdy 

ukončen, vždy lze tyto projevy pouze udržovat v přiměřených mezích. K tomu je 

důležité umět veškeré její projevy pojmenovat, včas rozpoznat a v konečném 

důsledku také potrestat. 

 Tato bakalářská práce popisující právní a ekonomické aspekty nekalé 

soutěže, byla zacílena čtyřmi směry. Cílem první kapitoly bylo popsat vývoj a 

současnou právní úpravu nekalé soutěže a také vymezit její postavení v soutěži 

hospodářské. Nezbytné bylo i osvětlení souvisejících pojmů a subjektů, kterých se 

dotýká nekalá soutěž. Myslím, že tento cíl se mi podařilo i za pomoci odborné 

literatury splnit. 

 Cílem druhé části práce bylo charakterizovat nejčastější typy 

nekalosoutěžního jednání. Mimo skutkových podstat nekalosoutěžních deliktů 

výslovně zahrnutých v obchodním zákoníku jsem se okrajově zaměřil také na formy 

zakázané reklamy a nejčastější nepojmenované nekalosoutěžní delikty, které jsou 

postihovány dle obecných znaků generální klauzule. Aby se práce nepohybovala 

pouze v teoretické rovině, v určitých případech jsem uvedl příklady z judikatury, které 

měly a většinou také potvrdily předešlý výklad jednotlivých skutkových podstat. 

 Ve třetí kapitole jsem se zavázal popsat příčiny a důsledky vedoucí soutěžitele 

k nekalým praktikám. Ukázalo se, že soutěžitelé se dopouštějí nekalé soutěže 

především z ekonomických příčin, takže lze vyvodit úzký vztah mezi nekalou soutěží 

a ekonomikou. Nekalosoutěžní jednání s sebou vedle ekonomických důsledků 

přináší také důsledky právní, a proto jsem považoval za důležité vysvětlit také 

soukromoprávní a veřejnoprávní prostředky ochrany nekalé soutěže. Jak jsem však 

záhy zjistil, rozsah této problematiky by sám o sobě naplnil obsah další bakalářské 

práce, tudíž jsem se nakonec rozhodl popsat jen prostředky ochrany obsažené 

v obchodním zákoníku a postihy zanesené v trestním zákoníku.  
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Závěrečným cílem bakalářské práce bylo zhodnotit právní úpravu nekalé 

soutěže a vyjádřit možnosti jejího zlepšení. Věřím, že svým subjektivním pohledem 

na danou věc jsem závěrečný cíl naplnil, i když je (jak jsem dříve zmínil) jasné, že 

každý odborník zkoumající soutěžní právo by si bezesporu dokázal představit jiné 

změny stávající právní úpravy. 

Při zpracování práce jsem došel k zajímavému zjištění, že v posledních letech 

ubývá soudních sporů z nekalé soutěže. Někoho by mohlo napadnout, že čeští 

soutěžitelé se polepšili a nedopouští se již tak často nekalosoutěžních praktik. Dle 

mého názoru jsou však spíše dnešní podnikatelé mnohem vyspělejší a nepouští se 

zbytečně do všemožných konfliktů, jejichž výsledek a dostatečné zadostiučinění jsou 

vždy nejisté. Proto namísto podání žaloby raději využívají svépomocná opatření a 

některé právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži, jež je možno využít bez 

nutnosti podání žaloby. 

Faktem zůstává, že soutěžení subjektů na hospodářském poli je právem velmi 

těžce regulovatelné. Může za to skutečnost, že v žádné jiné oblasti práva nemusí 

zákonodárce nebo soudce reagovat na tak rozsáhlou a nepředvídatelnou lidskou 

kreativitu. Úlohou těchto subjektů je tak zabezpečit prostor pro co největší soutěžní 

svobodu na jedné straně a zabránit stanovením určitých restrikcí deformaci 

soutěžních vztahů nekalými praktikami na straně druhé.  

Po důkladném prostudování problematiky nekalé soutěže se domnívám, že 

nekalá soutěž se z ekonomického hlediska bohužel soutěžitelům vyplatí. K této 

úvaze mě vede fakt, že racionálně uvažující soutěžitelé by se nekalosoutěžních 

praktik nedopouštěli, pokud by pro ně nebyly určitým způsobem přínosné. 

 Jsem rád, že jsem si jako námět své bakalářské práce zvolil problematiku 

nekalé soutěže, protože se bezpochyby jednalo o velice zajímavé téma. 

Zpracováním práce jsem si nejen ověřil své znalosti nabyté v průběhu studia, ale 

také mě bezesporu studium rozličné literatury a zákonů obohatilo získáním nových 

poznatků, jež doufám v budoucnosti využiju. 
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