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1. Úvod 

Jedním z pilířů Evropské unie (dále jen EU) je vnitřní trh, který je obecně vymezený ve 

Smlouvě o fungování EU jako „prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb 

zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv“.Jednotný vnitřní trh je 

seskupením 28 zemí, kde se mohou spotřebitelé a firmy neomezeně pohybovat a obchodovat. 

Výhodou pro spotřebitele je přístup k širší nabídce zboží za mnohdy lepší ceny, a navíc se 

zaručenou ochranou ve všech státech. Odpadají jim starosti se cly, daněmi, a pokud se 

pohybujeme v eurozóně, tak i se směnnými kurzy. 

Evropská unie má za cíl zkvalitňování života všech svých občanů, a aby tohoto úkolu byla 

schopna dosáhnout, musí provádět kroky i v oblasti ochrany spotřebitelů. Unie se snaží 

zajistit, aby se spotřebitelé nebáli nakupovat výrobky a služby v jiných státech a garantuje jim 

stejná práva a povinnosti ve vztahu k ostatním ekonomickým subjektům, a to na národní 

úrovni i v rámci celého evropského prostoru. Sladění pravidel v oblasti ochrany spotřebitele je 

důležité v rozvoji jednotného vnitřního trhu, neboť spotřebitel, který se bojí nakupovat 

v zahraničí, je překážkou tohoto rozvoje.  

Ochrana spotřebitele a její úprava na nadnárodní úrovni je poměrně novou právní 

disciplínou, provádí se pomocí sekundárního práva, tj. směrnicemi, nařízeními, rozhodnutími, 

stanovisky a doporučeními. Nutnost vysoké úrovně ochrany spotřebitele byla podrobněji 

začleněna do práva EU Jednotným evropským aktem s platnosti od 1. 7. 1987. Cílem této 

úpravy je nejen nastavení pravidel pro podnikatele, ale i ochrana slabší strany, kterou je 

spotřebitel. Bez této úpravy by se jen těžce domáhal svých práv proti velkým společnostem 

sídlících v zahraničí. Ochrana spotřebitele se stala docela rozsáhlým systémem různých 

institucí, zákonů, spotřebitelských organizací a aktivit, které jsou zaručené zákony a 

prostupují celou společností.  

Ochranu spotřebitele můžeme rozdělit do dvou větších větví, z nichž první má za cíl 

ochraňovat spotřebitelovo zdraví a bezpečnost, a druhá se zaměřuje na ochranu 

ekonomických zájmů spotřebitele. Tato diplomová práce se bude zabývat druhou větví 

ochrany, a to ochrany ekonomických zájmů spotřebitele v souvislosti s uzavíráním 

spotřebitelských smluv.  

Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na specifickou část ochrany 

spotřebitele, která se zaměřuje na ochranu ekonomických zájmu spotřebitele, a to hlavně 

v oblasti reklamy a nekalé soutěže. V této práci budou rozebrány směrnice 2006/114/ES o 
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klamavé a srovnávací reklamě a směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči 

spotřebitelům na vnitřním trhu. V první části práce se budu zabývat celkově smyslem ochrany 

spotřebitele na vnitřním trhu. V dalších částech už se úzce zaměřím na problematiku reklamy 

a nekalých obchodních praktik.  

Spotřebitel musí být chráněn v celém procesu nakupování, a to už od rozhodování o svém 

nákupu až po následnou reklamaci, pokud se na daném výrobku vyskytnou vady. Musí mít 

volnost ve svém rozhodování při výběru prodejce i předmětu nákupu. Jelikož prodejce 

disponuje větší silou, může ji využít v ovlivnění spotřebitele a přesvědčit spotřebitele proti 

jeho vůli, aby si koupil zrovna výrobek daného prodejce. Tato práce se bude zabývat právě 

jednou části rozhodovacího procesu, a to je regulace reklamy. Problematiku reklamy reguluje 

směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě, neboť i pomocí reklamy může 

obchodník zapůsobit na zákazníka a sdělit mu tak nepravdivé údaje. 

Ochrana se vztahuje i na stádium uzavírání smlouvy a na distribuční praktiky prodejců. 

V tomto stádiu by měl být spotřebitel vždy správně informován o výrobku, který si chce 

koupit. Obchodní rozhodnutí musí být vždy vykonáno dobrovolně, bez nátlaku či donucení. 

V diplomové práci budu řešit ochranu spotřebitele před nekalými praktikami prodejců ve 

stádiu uzavírání smluv, i po uzavření smlouvy. Tuto část v procesu uzavírání smluv reguluje 

směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu.  

Celkově můžeme uvést, že v hospodářské soutěži je to jako ve hře. Důležité je, aby 

jednotliví hráči hráli fair play. Výsledek, který na konci hry bude, nemusí být vždy 

spravedlivý, záleží to na schopnostech jednotlivých hráčů, trochu i na štěstí. Žádná hra by 

nemohla existovat, kdyby k ní nebyla pravidla. Stejně tak v hospodářské soutěži, kde existuje 

místo pravidel právní regulace.  
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2. Smysl ochrany spotřebitele v Evropské unii 

Na začátku své práce pro lepší pochopení stručně nastíním minulý vývoj ochrany 

spotřebitele. K vytvoření jednotného vnitřního trhu EU bylo důležité zavést regulaci práva na 

ochranu spotřebitele. Do pozornosti vrcholových představitelů se tato problematika dostala až 

v 70. letech minulého století. V té době představila Evropská komise Předběžný program EHS 

o ochraně spotřebitele a informační politice. V tomto programu z roku 1975 bylo zakotveno 

pět základních spotřebitelských práv: 

 Ochrana zdraví a bezpečnosti  

 Ochrana ekonomických zájmů 

 Právo na náhradu škody 

 Právo na informace a vzdělávání 

 Právo na zastoupení
1
 

Tyto smlouvy nasměrovaly další vývoj, a oblast ochrany spotřebitele se začala rozvíjet o 

další právní akty.K nejdůležitějšímdokumentům patří Jednotný evropský akt, Maastrichtská a 

Amsterdamská smlouva. Tento vývoj vyústil až v současný stav, kdy ochrana spotřebitele 

dosáhla vysoké úrovně ochrany. Smlouvy výše uvedené jsou základem primárního práva EU. 

V dnešní době je spotřebitel chráněn i sekundárním právem, které je tvořeno směrnicemi, 

nařízeními, rozhodnutími, doporučeními a stanovisky. 

V posledních letech jsme svědky dlouhodobého hospodářského růstu, s kterým souvisí i 

růst životní úrovně obyvatelstva. Druhou polovinu 20. století a počátek 21. století můžeme 

označit jako období, ve kterém společnost užívá masovou spotřebu. Během 20 let se jednotný 

trh EU rozrostl z 345 miliónů spotřebitelů v roce 1992 na více než 500 miliónů spotřebitelů. 
2
  

Nezvětšuje se však jen počet spotřebitelů, ale i počet firem sídlících na evropském trhu. V EU 

existuje téměř 20 miliónu malých a středních podniků.
3
 A do budoucna EU počítá se stále se 

zvyšujícím počtem spotřebitelů a podniků. Společenství se snaží této situaci přizpůsobit 

právní předpisy, aby obchod mezi tolika zeměmi byl bezpečný. Pokud bude správně fungovat 

obchodní politika mezi jednotlivými zeměmi, tak se bude rozvíjet i celkový vnitřní trh. Jak 

uvádí Michel Barnier, evropský komisař pro vnitřní trh a služby, „lepší fungování evropského 

                                                             
1
SCHELLE, Karel. Aktuální otázky práva ČR a EU 2009. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2009. 

2Vnitřní trh: z krize k novým příležitostem - prosperita pro občany a podniky [online]. Luxembourg:Publications 
Office, 2014 [cit. 2015-01-20]. Dostupné z:http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/cs/internal_market_cs.pdf 
3 tamtéž 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/cs/internal_market_cs.pdf
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trhu je klíčovým faktorem evropského růstu“
4
. Aby mohl evropský trh správně fungovat, je 

zapotřebí bezpečného nákupu všech výrobků a také dostatečné ochrany spotřebitele. 

V případě, že by se spotřebitelé obávali nákupu v evropském měřítku, tak by obchod mezi 

zeměmi existoval jen minimálně.  

Spotřebitelská politika se stále snaží přizpůsobovat novým situacím na trhu a aktualizovat 

v tomto směru i právní předpisy. V programu na ochranu spotřebitele jsou vytyčeny čtyři 

hlavní cíle. Prvním cílem je posílení bezpečnosti spotřebitele. Obsahem tohoto cíle je hlavně 

posílení právního rámce a zlepšení dozoru nad spotřebitelským trhem. Druhým cílem je lepší 

vymáhání práv a sjednávání nápravy. Aby mohl právní systém vůbec fungovat, je nutné právo 

nějak vymáhat. Třetím bodem je přizpůsobení politik změnám, které se dějí ve společnosti. 

Příkladem může být současná digitalizace obchodů a přizpůsobení práva spotřebitele 

digitálnímu světu. Posledním bodem je pak zvyšování informovanosti spotřebitele.
5
 

Spotřebitele jsou hnací silou jednotného hospodářského trhu, neboť více než polovinu 

HDP EU (58%) tvoří spotřeba občanů. A v budoucnu lze předpokládat další růst nákupu a 

prodeje výrobků a služeb. Důležité je, aby spotřebitelé prodejcům důvěřovali, a byli si jistí, že 

se domohou svých práv. Nutné je, aby spotřebitel byl chráněn v celém procesu nákupu. 

Existují tři stádia ochrany spotřebitele v procesu nákupu, které můžeme pojmenovat jako 

stádium prekonsensuální nebo předsmluvní, kontraktace a posmluvní. V diplomové práci se 

budeme zabývat hlavně jednou části stádia prekonsensuálního, což je regulace reklamy na 

unijní úrovni. Další část pak bude zahrnovat všechny tři stádia, kdy se bude jednat o regulaci 

nekalé soutěže.  

V prekonsensuálnímstádiu, tedy v procesu rozhodování spotřebitele, s kým smlouvu 

uzavře, a na jaký předmět ji uzavře, je velice důležitá pravdivá a úplná informovanost 

zákazníka. Pokud je na trhu asymetrie informací, což znamená, že zákazník není dostatečně 

informován, může si vybrat zboží či prodejce, kterého by si se správnými informacemi 

nevybral. Asymetrie informací většinou způsobí, že si zákazník koupí méně kvalitní či méně 

bezpečný výrobek nebo se mu zúží možnost výběru. Na trhu máme širokou nabídku téměř 

každého druhu zboží, a pro spotřebitele není jednoduché se v tak rozsáhlém okruhu zboží 

                                                             
4Vnitřní trh: z krize k novým příležitostem - prosperita pro občany a podniky [online]. Luxembourg:Publications 
Office, 2014 [cit. 2015-01-20]. Dostupné z:http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/cs/internal_market_cs.pdf, str. 1. 
5
EVROPSKÁ KOMISE. Nový evropský program pro spotřebitele – v zájmu posílení důvěry a růstu je třeba zaměřit 

jednotný trh na spotřebitele. [online]. 2014 [cit. 2015-01-21]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-12-491_cs.html 
 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/cs/internal_market_cs.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-491_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-491_cs.htm
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orientovat. Prodejci jsou o dost lépe informováni o daném výrobku než spotřebitel, který se 

ho chystá koupit.Příkladem si můžeme uvést situaci, kdy obchodník se snaží prodat ojeté auto 

zákazníkovi. Prodejce má větší přehled o technickém stavu vozidla, skrytých vadách, počtu 

najetých kilometrů, nehodách, předchozích majitelích a záleží jen na něm, které informace 

zákazníkovi sdělí. Samozřejmě, že zákazník by měl být informován o všem, ale existují 

prodejci, kteří některé informace zatajují a tím klamou zákazníka. Cílem práva na ochranu 

spotřebitele je srovnání nerovností mezi množstvím informací, které má prodejce a 

nedostatkem znalosti na straně spotřebitele.  

2.1. Spotřebitel 

Spotřebitel je ten, kdo nakupuje výrobky či služby. Pokud se pohybujeme v konkurenčním 

tržním prostředí, tak je důležité, aby měl spotřebitel a obchodník stejnou obchodní pozici a 

veškerá rozhodnutí, která učiní, musí být na základě svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku 

nebo neodůvodněné výhody. V reálném konkurenčním prostředí můžeme být svědky výskytu 

nesrovnalostí mezi obchodníky a spotřebiteli, a to nejen v informační sféře, ale i ve 

schopnosti správně se rozhodnout a uzavřít výhodný smluvní vztah. Z tohoto důvodu zde 

máme právní regulaci, která vyrovnává tyto nerovnosti a posiluje pozici spotřebitele. 
6
 

Dále se zaměříme na definici pojmu „spotřebitel“, neboť její vysvětlení je zásadní pro tuto 

práci. Pokud si rozebereme přímo slovo spotřebitel, tak se jedná o někoho, kdo spotřebovává, 

konzumuje. Můžeme říct, že spotřebitel je konečným příjemcem služeb a zboží. Spotřebitel je 

účastníkem trhu a subjektem právních vztahů mezi ním a prodejcem na základě uzavírání 

smluv. Spotřebitel nevyužívá produkty a služby pro podnikání, má je ke své osobní či rodinné 

spotřebě. Chová se tedy jako neprofesionál ve vztahu k prodejci.
7
 

V literatuře můžeme najít nesčetně mnoho definic, které se snaží pojem spotřebitele 

vymezit. Jedna z nich uvádí, že „spotřebitelem je jednotlivec, který jedná nikoliv jako 

podnikatel či obchodník, a který uspokojuje své vlastní nebo rodinné potřeby zbožím nebo 

jinými výkony“.
8
 

                                                             
6

, Blanka. . 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2011.  
7KLABUSAYOVÁ, Naděžda. Vybrané aspekty ochrany spotřebitele. 1. vyd. Frenštát pod Radhoštem: Veronika, 
2001, 114 s.  
8TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011, lii, 953 s. Právnické učebnice (C.H. Beck). 
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Za zmínku stojí jedna nepravda, která mě zaujala, kdy „kupující má stejná práva, i když 

věc kupuje od souseda“.
9
 Na takové postavení dvou subjektů v rámci nákupu bychom si měli 

dát pozor, neboť zde neplatí pravidla regulující ochranu spotřebitele. Jedna ze stran by měla 

jednat za účelem své podnikatelské činnosti. 

Důležité je ještě definovat, co vlastně znamená ochrana spotřebitele. Jedná se o 

„systematickou, cílevědomou činnost občanů a vlády státu, směřující k posílení postavení 

spotřebitele na trhu a k zajištění a udržování přiměřené ochrany mezinárodně uznávaných 

práv spotřebitelů“
10

.  

V další části této práce již upustíme od základních definic a přejdeme přímo k nekalé 

soutěži, regulaci reklamy a obchodních praktik. Spotřebitelovo rozhodnutí může ve velké 

míře ovlivnit reklama nebo obchodní taktika, tím závažnější je následek, pokud se jedná o 

nekalou formu. Spotřebitel si své rozhodnutí nemusí ani v dané chvíli uvědomit, rozpoznat 

nebo vyhodnotit. Právní úprava se snaží, aby měl spotřebitel vždy dostatek času na 

rozmyšlení si nákupu. Chce zabránit takovým smluvním vztahům, které by nevznikly nebýt 

nekalé praktiky prodejce. Jedním z cílu práva na ochranu spotřebitele je odstranění nekalých 

praktik a podvodných marketingových či reklamních triků. 

2.2. Nekalá soutěž  

Jak už bylo uvedeno, tak ve 20. století společně s rozvojem obchodu, již nebylo tak 

jednoduché se na trhu prosadit. Konkurence stále vzrůstala a obchodníci hledali nové cesty, 

kterými by si udrželi svou obchodní pozici. O úspěchu na trhu tak stále méně rozhoduje 

umění produkt vyrobit, ale důležitým prvkem je umět výrobek prodat. Boj o zákazníka se tedy 

přesunuje do mimovýrobní oblasti, jednou z této oblasti je marketingová soutěž. Se vzrůstající 

tendencí této soutěže, začali obchodníci využívat neférové chování vůči konkurenci. 

Nekalou soutěž bychom tedy mohli vysvětlit jako neférové chování vůči konkurenci a 

spotřebitelům, které jim může přivodit újmu. Neférové chování musí být spjato 

s hospodářskou soutěží, nemůže to být soutěž politická, soutěž ve sportu nebo jiná. 

Hospodářskou soutěž můžeme definovat jako proces střetů různých zájmů účastníků trhu, na 

který vstupují s cílem získat hospodářský prospěch. Dnes se místo hospodářské soutěže 

používá spíše pojem hospodářský styk. Tento pojem vznikl, aby se česká právní úprava 

                                                             
9

, Blanka. . 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2011,str. 
20. 
10

HOROVÁ, Olga. Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie. 1. vyd. Praha: Vysoká škole ekonomická v 
Praze, 2006. 
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přizpůsobila směrnici o nekalých obchodních praktikách. Tento pojem není vymezen ve 

vztahu ke konkrétní osobě, rozhodující je povaha chování, jeho souvislosti. Máme na mysli 

např. prodej zboží spotřebiteli, propagace výrobků atd. Jednání v hospodářské soutěži může 

být i úprava interiéru prodejny, úprava jejího okolí, jednání s dodavateli a odběrateli nebo i 

jednání s úřady. Jedním z hlavních cílů hospodářské soutěže je dosažení hospodářského 

prospěchu. V této soutěži ve většině případů platí, že újma jednoho subjektu často a zpravidla 

znamená prospěch subjektu jiného. Není tomu tak vždy, ne všichni usilují o hospodářský 

prospěch, příkladem mohou být nadace a charity, které s hospodářskými hodnotami také 

nakládají. U charit znamená získání hospodářského prospěchu jen vedlejší cíl, který slouží 

k naplnění cíle hlavního, a to použití prostředků ke společensky potřebným účelům. I nadace 

mohou mezi sebou soupeřit o příspěvky dárců, kteří je většinou poskytnou jen jedné 

organizaci.
11

 

Co se týče soutěžního vztahu, tak musí existovat alespoň dva subjekty. Ve většině případů 

se nekalosoutěžní jednání uskutečňuje mezi subjekty s podobnými službami. Jsou ale i 

případy, kdy se vyskytují u odlišných výrobků či služeb. Například, pokud obchodník použije 

slogan, „Co darovat za vysvědčení? Zkuste místo obvyklé knihy stavebnici“. Obchodník 

s hračkami se zde dostává do soutěžního vztahu s knihkupcem, neboť ho ve svém sloganu 

uvedl. Nekalosoutěžního chování se může rovněž dopouštět i monopolní výrobce. Neboť 

spotřebitelé mají jen jeden rozpočet, který se rozhodují vynaložit na nákup výrobků či služeb. 

I monopolní výrobce soutěží o to, aby spotřebitel utratil své peníze právě za jeho výrobky.
12

 

Dalším případem nekalé soutěže je porušení dobrých mravů soutěže. Vymezení pojmu 

dobrých mravů není jednoduché. Dobré mravy soutěže nelze chápat jen jako uplatňování 

etiky. Díky dobrým mravům se prokazuje soutěžní morálka. Dobrým mravům soutěže 

nemůžeme také rozumět jako zdvořilostní, kultivované či uhlazené způsoby. Zde se již jedná 

o slušnostní konvence, což je rozdílný pojem od dobrých mravů soutěže. Někteří si dobré 

mravy spojují se zvyklostmi soutěže, což nemusí být také vždy pravda. Některé užitečné 

obchodní praktiky, jako například leasing a franchising, vyvolávaly zprvu pochybnosti, neboť 

zde nebyly zavedené zvyklosti, které by je jednoduše povolily. Je důležité dát možnost 

rozvoje novým soutěžním metodám, které mohou být užitečné. Hodnocení zda je soutěžní 

                                                             
11

ŠVESTKA, Jiří, Petr HAJN, Jan DVOŘÁK. Občanský zákoník: komentář: Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer a.s., 
2014. 
12

HAJN, Petr. Právo nekalé soutěže: (systematický výklad). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994, Spisy 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
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chování v rozporu s dobrými mravy se v průběhu času mění. Co bylo jindy zakázáno, je dnes 

povoleno.
13

 

Posledním znakem nekalosoutěžního jednání je způsobení újmy jiným soutěžitelům nebo 

zákazníkům. Újma nemusí vždy vzniknout, stačí jen způsobilost přivodit újmu. Zákon zde 

nehovoří o škodě, ale o újmě, což je širší pojem. Újma v sobě zahrnuje i škody nehmotného 

charakteru např. poškození obchodní pověsti.
14

 

Kdyby takové soutěžní chování nebylo regulováno, tak by hospodářská soutěž nemohla 

fungovat. Každý soutěžitel by mohl jednat na úkor jiného soutěžitele a vedlo by to k tzv. 

zdivočení soutěžních mravů. Regulace v této oblasti nesmí zasahovat do svobody 

jednotlivých soutěžitelů, ale musí v hospodářské soutěži pouze tlumit její projevy. 
15

 

Nekalé obchodní praktiky a klamavá a srovnávací reklama se řadí do problematiky nekalé 

soutěže. Dále se zde řadí klamavé označování výrobků a služeb, vyvolávání nebezpečí 

záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, 

zlehčování, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního 

prostředí. Příkladem nekalé soutěže si můžeme uvést nepřiměřenou formu lákání zákazníka, 

kdy ve výloze obchodu je vylepený plakát, na kterém je uvedeno „sleva 70% na vybrané 

zboží“. Zákazník je nalákán do obchodu, ale poté zjistí, že taková nabídka ve skutečnosti 

vůbec neexistuje a je navíc přemlouván ke koupi dražšího stejného výrobku.  

Práce se bude dále soustředit nejdříve na klamavou a srovnávací reklamu, poté na nekalé 

obchodní praktiky. Jednou z  výhod směrnic o klamavé reklamě a nekalých obchodních 

praktikách, kromě těch které si uvedeme v následujícím textu, je mnohem jednodušší cesta 

k trestání těch, kteří se dopustili nějakého přestupku či jiného deliktu v rámci nekalé soutěže. 

Snadnější je i vymáhání pokut a s tím související bezpečnější jednotný vnitřní trh. 

2.2.1. Subjekty nekalé soutěže 

Na trhu, který je regulovaný nekalosoutěžními předpisy, existuje několik subjektů. Avšak 

jsou zde dva hlavní subjekty, kterými se budeme dále zabývat. Prvním subjektem je osoba, jež 

se svým jednáním dopouští nekalosoutěžního chování. Taková osoba je prodejce zboží nebo 

poskytovatel služby, ve směrnici 2006/114/ES je nazvaná jako obchodník. Obchodník může 
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být fyzická i právnická osoba, která jedná za účelem provozování svého obchodu. Nemusí to 

být vždy jen vlastník firmy, ale může to být kterákoliv osoba, jež jedná jménem obchodníka.  

Druhým subjektem jsou osoby, které jsou nekalosoutěžním chováním poškozeny. Jsou to 

osoby slabší a ve většině případů méně informované než obchodník. Spotřebitel je ve 

směrnici 2005/29/ES brán jako osoba, která má přiměřené množství informací a je v rozumné 

míře opatrný a pozorný. Toto pojetí se nazývá jako model tzv. průměrného spotřebitele, který 

vznikl z rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-210/96 „Gut Springenheide“ ze dne 16. 

července 1998.  

Stanovení typické reakce spotřebitele na určitou soutěžní situaci však závisí hlavně na 

vnitrostátních soudech a jiných orgánech, které musí přihlédnout k platné judikatuře Soudního 

dvora EU. Dle mého názoru se zde mohou vyskytovat, díky vyhodnocení vnitrostátních 

soudů, určité rozdíly v rozsudcích jednotlivých zemí a regulace ochrany spotřebitele se zde 

může lišit. Na druhou stranu ve společnosti existují jedinci, kteří jsou více zranitelní, než 

průměrný spotřebitel definovaný výše. Takovými osobami mohou být např. děti, starší lidé či 

psychicky nemocné osoby. Při posuzování nekalosti jednání prodejce se bere v potaz 

zranitelnější postavení, a spotřebitel se určuje jako průměrný člen této zranitelnější skupiny. 

Příkladem uvedu rozhodnutí rakouského soudu v kauze na reklamu na antimikrobiálně 

upravené punčochové kalhoty. Reklama na punčochy tvrdila, že v tomto výrobku nohy 

nezapáchají. To se však nelíbilo konkurenci a výrobek napadla s tvrzením, že se jedná o 

reklamu klamavou, neboť může ve spotřebiteli vyvolat dojem, že nošením punčoch je možné 

upustit od základní tělesné hygieny a praní či výměnu punčoch. Soud se ale prodejce zastal 

s odůvodněním, že hygienické návyky jsou v Rakousku na rozvinuté úrovni, tudíž průměrná 

žena punčochy pravidelně mění, pere a dbá o čistotu nohou bez ohledu na danou reklamu. 

Nejvyšší soudní dvůr v Rakousku tedy usoudil, že taková reklama nemůže uvést určitou část 

veřejnosti v omyl. Z toho vyplývá, že pokud by se případ řešil v zemi, kde nejsou tak 

rozvinuté hygienické návyky, případ by nejspíš vyhrála žalující firma.
16

 Průměrný spotřebitel 

je tedy zástupce ženské populace. Je to racionálně uvažující žena, která se nedá jen tak lehce 

oklamat reklamou.  

                                                             
16

HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. Spisy 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
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3. Pravidla týkající se reklamy 

Regulace reklamy je další prostředek, kterým můžeme chránit spotřebitele. Reklama se 

stala důležitým nástrojem obchodních praktik prodejců na vnitřním trhu EU. A to z toho 

důvodu, že poskytuje spotřebiteli informace, na základě kterých se může rozhodnout. Ne 

každá reklama musí podávat informace, existuje třeba i obrázkové sladění nebo např. 

fotografie známé osobnosti může ve spotřebiteli vyvolat touhu si daný výrobek koupit. 

Marketingové triky na vnitřním trhu EU jsou neuvěřitelně silným tržním mechanismem, 

kterým se podnikatelé snaží ovlivnit zákazníka. Reklama má schopnost dostat se 

k zákazníkovi velmi rychle a to s téměř jakýmkoliv obsahem, který neporušuje právní úpravu 

EU.  

Spotřebitel se s reklamou setkává v různých podobách prakticky na každém kroku. Každý 

reklamní prostředek, který spotřebitel shlédne, může ovlivnit jeho rozhodnutí, aby si danou 

věc koupil. Právní úprava reklamy je však velmi výhodná i pro druhou stranu, prodejce, kteří 

si mohou být jistí, že je konkurence nebude ve svých reklamních kampaních napadat. 

Důležitost regulace reklamy vidím i v ochraně tzv. slabších skupin, jako jsou děti, starší lidé 

atd. Děti si ještě do plné míry neuvědomují, že jde jen o marketingový tah společností. Sama 

jsem byla v postavení dítěte, a když jsem v televizi viděla holčičku, která si hrála s panenkou, 

okamžitě jsem toužila tu samou panenku mít. Také jsem byla svědkem situace, kdy se 

maminka ptala dítěte v supermarketu, jaký jogurt by chtělo, a dítě jí odpovědělo, že chce 

„jogurt s velkými kousky ovoce, ten z televize“. 

Právní harmonizace reklamy na unijní úrovni je důležitá, neboť reklama je stále častější 

marketingový nástroj, který využívají téměř všechny firmy na trhu. Jak již bylo řečeno, tak 

regulace nechrání pouze spotřebitele, ale ochraňuje i obchodníky, kteří vykonávají obchod, 

řemeslo, živnost nebo svobodné povolání. Obchodníky chrání před klamavou reklamou a 

jejími nekalými důsledky. Harmonizace reklamy je na unijní úrovní prováděna pomocí 

směrnic, a to hlavně směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě. Směrnice mají 

zabezpečit, aby byli spotřebitele chránění ve všech zemích EU, kde budou dotčeny jejich 

zájmy.  

3.1. Reklama  

Reklama je fenoménem posledního století, neboť v minulosti lidé reklamu nepotřebovali. 

Ten, kdo vlastnil hodně zboží, pozemků, hmotných produktů či jiných komodit, měl vždy dost 

zájemců, neboť zboží bylo nedostatek. A ani právní regulace reklamy nebyla v té době 
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potřebná, předpisy se vztahovaly pouze na produkty. Hodně prodejců žilo v přesvědčení, že 

reklama je zbytečná, pokud je zboží kvalitní, tak se vždy prodá. Až v 19. a 20. století přišla 

změna, začala růst produktivita práce a najednou bylo možné vyrobit více zboží, než 

spotřebovat. Tato situace se rozvíjí hlavně po 2. světové válce. Obchodníci tedy začali hledat 

nové způsoby jak si získat zákazníka, a začíná se rozvíjet reklama.
17

 

Na evropské úrovni však po 2. světové válce o této problematice není zatím vůbec 

zmínka, neboť se to při zakládání EU nejeví jako hlavní cíl. Prvním krokem v regulaci 

reklamy byl vznik směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě v roce 1984. Byla zde však 

upravena jen klamavá reklama, úprava srovnávací reklamy zde chybí. Do budoucna se ale 

s její úpravou počítá, neboť už v preambuli této směrnice je uvedena možnost její následné 

harmonizace.V další směrnici 97/55/ES z roku 1997 o klamavé a srovnávací reklamě se oblast 

právní úpravy rozšiřuje i na srovnávací reklamu. Obě směrnice jsou dnes aktualizovány ve 

směrnici 2006/114/ES.  

Spotřebitel je čím dál více imunní vůči marketingovým zásahům ze strany prodejců. 

Situaci v ČR ale i v dalších postkomunistických státech nejlépe vystihl Filip Winter, který 

tvrdí že „není bez zajímavosti, že západní reklamní stratégové byli po roce 1989 šokováni tím, 

jak čeští spotřebitelé ukázněně plní jejich reklamní poselství a kupují druhý den přesně to, co 

včera viděli v televizi. To se za patnáct let svobodného trhu v Česku razantně změnilo a cena 

za oslovení zákazníka také významně vzrostla, byť ve srovnání třeba s USA jsme údajně stále 

ještě dětinskými reklamními adresáty“
18

. Pokud se zamyslíme nad následujícím tvrzením, tak 

vidíme, že spotřebitel je stále více odolný proti reklamním zásahům, a ze strany prodejců je 

nutnost vytvářet stále nové marketingové strategie, kterými spotřebitele zaujmou. To co bylo 

před 20 lety reklamní novinkou a spotřebitelé se na to nechali lehce nachytat, je v dnešní době 

k pousmání. Otázkou je, jak bude tato vývojová reklamní tendence vypadat v budoucnu. 

Obchodníci využívají reklamu hlavně ze dvou důvodů. Prvním důvodem je informační 

funkce reklamy, kdy se snaží zákazníky upozornit na existenci určitého výrobku či služby, 

nebo upozornit na jeho vlastnosti, cenu nebo na některé další vlastnosti. Druhým důvodem je 

přesvědčovací funkce reklamy, kdy se obchodník snaží přesvědčit spotřebitele, aby si jeho 

výrobek koupil. Firmy se tak snaží své zákazníky nějakým způsobem zaujmout a povzbudit je 

ke koupi jejich výrobků.  

                                                             
17

WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. 
18 tamtéž, str. 72. 
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Dle článku 2 směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, se reklamou rozumí „každé 

předvedení související s obchodem, živností, řemeslem nebo svobodným povoláním, jehož 

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

Reklama je placená i neplacená forma propagace výrobků, služby, společnosti, myšlenky 

nebo obchodní značky. Nezáleží na tom, kde je reklama umístěná, může být televizní, 

novinová, internetová, rozhlasová, plakátová i jiná, ale regulace je vždy stejná.  

Můžeme říct, že reklama je jakýmsi motorem, který popohání vpřed hospodářskou soutěž, 

a udržuje konkurenční boj, jenž dnes neodmyslitelně patří do hospodářského života, politiky 

či kultury.
19

Důležitou otázkou je, proč vůbec reklamu regulovat? Hlavním cílem Evropské 

unie je jednotný vnitřní trh bez bariér. V případě, že by každá země měla jinou právní regulaci 

v oblasti reklamy, tak by to mohlo zbrzdit rozvoj vnitřního trhu. Zkusme se vžít do role 

společnosti, která obchoduje na celém evropském vnitřním trhu. Pokud bude chtít udělat 

reklamní kampaň pro celou EU najednou, tak bez evropské harmonizace by společnost byla 

nucena připravit jednu reklamní myšlenku v 28 odlišných variantách pro každou zemi zvlášť. 

V tomto vidím překážku volného obchodu mezi zeměmi a určitě je pro takovou společnost 

lepší připravit jen jednu variantu, se kterou může na trh všech 28 zemí.  A navíc by rozdílná 

harmonizace reklamy v různých členských zemích EU mohla vést k diskriminaci spotřebitelů 

z některých států EU. 

V závěru této části bych ráda ještě uvedla myšlenku ve článku Paula Wragga, která mě 

velice zaujala. Ve svých úvahách bere v potaz článek 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských 

práv, ve které se řeší svoboda projevu. Píše se zde, že „Každý má právo na svobodu projevu. 

Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo 

myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice“
20

.Každá země pohlíží na 

hranici mezi svobodou projevu a regulaci reklamy trochu jiným způsobem.
21

 

3.2. Klamavá reklama 

Dříve než přejdeme k samotnému vysvětlení pojmu klamavá reklama, je důležité si 

vysvětlit, co to vlastně znamená model tzv. průměrného spotřebitele a jak souvisí s daným 

tématem. Dále je také vhodné si uvědomit, zda se u daného tématu jedná o maximální neboli 

plnou harmonizaci, nebo jen harmonizaci minimální.  

                                                             
19

VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 
20

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu č.11. Strasbourg: Kancelář 
Evropského soudu pro lidská práva, 2003. 
21

DEVENNEY, James a Mel KENNY. European consumer protection: theory and practice. New York: Cambridge 
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Regulace klamavé reklamy v EU je obsažena hlavně v sekundárním právu, ve směrnicích. 

Jednou z povinnosti členských států je implementace směrnic do jejich právních řádů. 

Směrnice nejsou obecně závazné pro všechny subjekty, harmonizují jen ty subjekty, kterým 

jsou určeny a to mohou být výhradně členské státy. Směrnice nepředepisují metodiku, pomocí 

které má být směrnice uplatněna, předepisují pouze výsledek, kterého má být dosaženo. 

Členským státům je ponechána lhůta, kdy má dojít k implementaci do národních práv.
22

 

V případě regulace reklamy se jedná o směrnice regulující klamavou a srovnávací reklamu, 

tabákové výrobky, léčiva atd. 

Trh EU je tvořen smíšením dvou protikladných zájmů. Prvním je zájem spotřebitele na 

tom, aby nebyl nikdy oklamán. Pro spotřebitele by bylo velice náročné, aby pokaždé, když 

uvidí nějakou reklamu, začali zkoumat a analyzovat její pravdivost či klamavost 

pomocí různých dostupných zdrojů. Na druhou stranu zde existuje druhý zájem, zájem 

obchodníků. Obchodníci jsou kreativní složkou trhu, neboť mají v sobě dravost, nápaditost a 

taky přiměřenou obchodní lstivost. S těmito vlastnostmi se stávají motorem hospodářské 

soutěže. V dnešní době existuje převis nabídky nad poptávkou, a proto je tak důležitá zdravá a 

kreativní hospodářská soutěž, která je správně chráněna. Je tedy v zájmu trhu chránit určitou 

kreativní, nápaditou a inovativní komerční komunikaci. Je tedy důležité najít nějaký přirozený 

kompromis mezi uvedenými protikladnými zájmy. Tvůrci práva museli najít spravedlivou 

cestu mezi legální mírně klamavou reklamou, a již protiprávní klamavou reklamou. Tuto 

cestu nalezl ESD v tzv. průměrném spotřebiteli.
23

 

3.2.1. Model tzv. průměrného spotřebitele 

V zemích EU se vývoj regulace klamavé reklamy nevyvíjel stejně. Právní předpisy 

regulující reklamu jsou často dotvářeny soudcovským rozhodováním. A i z toho důvodu byla 

regulace klamavé reklamy interpretována v evropských zemích odlišným způsobem. 

Diferenciace právní úpravy v různých zemích záležela na kulturní, právní tradici i na 

hospodářské situaci země. V Německu si pod pojmem spotřebitel představovali průměrného, 

povrchně vnímajícího konzumenta, jenž nepozorně sleduje reklamu, a tím jí může být často 

oklamán. Naopak v zemích latinské kultury pohlíželi na spotřebitele příznivěji. Tvrdili, že je 

dostatečně bystrý, aby prohlédl klamavou reklamu a snadno nenakoupil.
24
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23ŠTĚPÁNEK, Petr. Principy reklamy klamavé, nepravdivé a reklamní nadsázky. Vysoká škola ekonomická v 
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Z rozsudku Soudního dvora EU ze dne 6. července 1995 C-470/93 můžeme vidět příklad 

odlišného pohledu na spotřebitele v Německu a v latinsky mluvících zemích. Jednalo se o 

reklamu na tyčinku Mars, ve které firma nabízela tyčinku o 10% větší, než bylo tehdy obvyklé 

provedení. Na obalu byla informace o větším provedení tyčinky uvedena, ale tato informace 

přesahovala graficky více než 10% obalu tyčinky. V zemi výrobce, ve Francii, nebyl takový 

způsob posuzován jako protiprávní. Při dovozu tyčinky do Německa, ale německé soudy 

rozhodly, že se jedná o klamání spotřebitele. Případ poté přešel k Soudnímu dvoru EU, který 

rozhodl, že v případě povolení takové reklamy v jedné zemi, a jejímu zákazu v zemi druhé, by 

výrobci vznikly finanční výdaje se změnou obalu a na reklamu při exportu zboží do jiných 

zemí EU. Soud zde poukázal na to, že spotřebitel průměrně inteligentní ví, že není nutná 

spojitost mezi velikosti výrobku v reklamě a v realitě. Na tomto příkladu vidíme rozdíl mezi 

německou a francouzskou soudní praxí. Přitom můžeme předpokládat, že průměrný 

spotřebitel v obou zemích je stejně inteligentní.
25

 

Sbližování práva EU v oblasti volného obchodu donutilo tvůrce evropských předpisů 

k vytvoření jednotné právní úpravy v oblasti regulace klamavé reklamy. Pokud by každá 

země měla odlišná pravidla pro danou regulaci, tak by to mohla být překážka v jednotném 

vnitřním trhu EU. Jedním z prvních kroku v této problematice bylo sjednotit pojetí 

spotřebitele.  

Koncept průměrného spotřebitele se snažil nastínit ESD ve věci C-261/96 „Walter Rau v. 

De Smedt“. Tehdy ESD dospěl k závěru, že spotřebitel nejedná úplně iracionálně, a vyžaduje 

se od něho určité kontrolní úsilí, aby zjistil, jaké zboží si doopravdy kupuje.
26

 

V dnešní době je průměrný spotřebitel vymezen ESD ve věci C-210/96 „Gut 

Springenheide“. U soudu se řešila kauza společnosti Gut Springenheide, která byla 

producentem vajec. Na deseti baleních vajec umísťovala slogan „6 zrn – 10 vajec“, čímž 

chtěla zaujmout spotřebitele, neboť slepice snášející vejce jsou krmeny šesti druhy zrn. Uvnitř 

každého balení vajec společnost umístila leták, kde popisovala kvalitu svých vajec, neboť 

slepice jsou krmeny šesti druhy zrn. Což by nebylo nic zvláštního, ale společnost uvedla že 

šestizrnná směs tvoří jen 60% celkové potravy nosnic. Proto úřad v dané zemi toto označení 

zakázal a prohlásil ho za klamavé, společnosti byla uložena pokuta. Úřad své tvrzení obhájil 

tím, že běžný spotřebitel si myslí, že slepice jsou krmeny pouze šestizrnnou směsí, přičemž je 

                                                             
25HAJN, Petr. Ochrana spotřebitele proti klamavé reklamě. Právní fórum. 2004, 1.ročník, č. 2. 
26
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toto tvrzení z části klamavé. Záležitost poté přešla k ESD, který díky této kauze vymezil, jak 

posuzovat klamavost určité obchodní praktiky. K určení klamavosti označení, ochranné 

známky nebo reklamního označení je důležité brát v úvahu předpokládané očekávání 

průměrného spotřebitele. Tvrdí, že tento spotřebitel by měl být dobře informovaný a 

v rozumné míře pozorný a opatrný. Pokud by ESD neměl dostatek informací, ponechá 

rozhodnutí na národních soudech, které mohou vykonat průzkum veřejného mínění 

spotřebitelů. Procento spotřebitelů, kteří byli oklamání, je ponecháno také na národních 

soudech.
27

 

Průměrný spotřebitel je imaginární osoba, která byla vymyšlena tvůrci evropského práva, 

jako zástupce všech spotřebitelů na jednotném vnitřním trhu. Pojem průměrného spotřebitele 

se vyvinul z judikatury Soudního dvora EU. V současnosti máme tímto pojmem na mysli 

spotřebitele, který je opatrný, obezřetný, pozorný a v rámci jeho možnosti informovaný. 

Pokud některá reklama oklame i průměrného spotřebitele, tak je považována za nekalou. Není 

to však pojem, který by byl určen nějakým matematickým vzorcem. Zvážení okolností a 

určení průměrného spotřebitele je úkolem vnitrostátních soudů, které se opírají o evropskou 

judikaturu. 

Jako příklad pro lepší pochopení pojmu průměrný spotřebitel jsem vybrala reklamu na 

doplněk stravy, který jsem vložila do přílohy této práce. Výrobce by měl poskytnout 

spotřebiteli pravdivé informace, které jsou spojené s výrobkem a průměrný spotřebitel má 

právo takovým informacím důvěřovat. Na obrázku je uvedeno, že se jedná o jediný přípravek, 

který pomáhá proti rakovině. Nelze ale použít argumentaci, že přece všichni víme o 

neexistenci podobného přípravku proti nádorovým onemocněním. Průměrný spotřebitel podle 

evropské judikatury takové informace nemá, a reklama ho uvádí v omyl, jedná se o klamavou 

reklamu. 

Reklamní praktika, která je zaměřena na určitou skupinu, musí být posuzována vždy podle 

průměrného člena této skupiny. Nemůžeme stejně posuzovat podle celkového ideálního 

průměrného spotřebitele výrobek určený pro biologické vědce a pro děti. Proto pokud se 

zaměříme v propagaci na časopis určený pro mladistvé, tak při posuzování klamavosti 

nemůžeme brát do okruhu lidí, kteří určují průměrného spotřebitele třeba dospělé či seniory.  

                                                             
27
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Dále je ještě nutno dodat, že existují tzv. zranitelné skupiny, které je třeba chránit ještě 

více než průměrné spotřebitele na vnitřním trhu. Do zranitelné skupiny osob můžeme zařadit 

celou škálu spotřebitelů, záleží také na tom, jaký výrobek máme zrovna na mysli, a na koho 

daný výrobek může působit zranitelněji. Takovou obecnou skupinou zranitelných spotřebitelů 

mohou být děti, senioři, či osoby psychicky nebo fyzicky postižené atd. 

3.2.2. Princip minimální a maximální harmonizace 

Právo EU je možné harmonizovat pomocí minimální nebo maximální harmonizace. 

Minimální harmonizace je zavedení minimální nutné úrovně právní ochrany. Tuto ochranu 

musí všechny členské státy implementovat do svých předpisů. Při minimální harmonizaci 

mohou členské země přijmout také přísnější pravidla, než jsou dána právem EU. Dává však 

spotřebitelům i podnikatelům záruku, že právě tato úroveň regulace a omezení je prosazována 

na celém území EU. Spotřebitel si je jistý, že ochrana zaručující EU mu bude poskytnuta ve 

všech členských zemích. Pravým opakem je maximální harmonizace, při které jsou daná 

pravidla, které již dále nemohou být měněny. Jednotlivé státy je musí do svých právních řádů 

vložit tak, jak je vytvořila EU. Spotřebitelé a podnikatelé tak mají jistotu, že žádná země po 

nich nebude požadovat více, než co je uvedeno v právních předpisech EU. Mají pak jistotu, že 

pokud dodrží evropskou legislativu, tak je to garance legálního postupu.
28

 

Ve sféře regulace reklamy je již v dnešní době maximální harmonizace v širokém rozsahu. 

Téměř všechny oblasti jsou plně harmonizovány. Pokud vezmeme v úvahu tuto část 

diplomové práce, tak je plně harmonizována jen úprava srovnávací reklamy. Klamavá 

reklama podléhá pouze minimální harmonizaci.
29

 

3.2.3. Klamavá reklama 

Nyní přejdeme přímo k pojmu klamavá reklama. Každá reklama, která může uvádět 

v omyl osoby, jimž je určená, je zakázána. Klamavá reklama není dovolena hlavně z toho 

důvodu, že může ovlivňovat ekonomické chování spotřebitelů či obchodníků nebo poškodit 

jiného soutěžitele.
30

Taková reklama může vést k negativnímu ovlivňování rozhodnutí 

spotřebitelů a jejich rozhodování na vnitřním trhu.  
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Ve článku 2 směrnice 2006/114/ES je klamavá reklama „každá reklama, která jakýmkoli 

způsobem, včetně předvedení, klame nebo pravděpodobně může klamat osoby, kterým je 

určena nebo které zasáhne, a která pro svůj klamavý charakter pravděpodobně ovlivní jejich 

ekonomické chování, nebo která z těchto důvodů poškodí nebo může poškodit jiného 

soutěžitele“.  

Ačkoliv by se mohlo zdát, že ustanovení směrnice 2006/114/ES slouží výhradně 

k ochraně spotřebitelů, není tomu tak. Směrnice slouží také soutěžitelům na trhu EU a 

v zájmu ochrany spotřebitele se uplatňuje pouze, je-li spotřebitel dotčen klamavou či 

srovnávací reklamou. Směrnice tak umožňuje obchodníkům na vnitřním trhu snadnější prodej 

výrobků a poskytování služeb, aniž by se museli soustředit na soulad jejich reklamních 

praktik s národními legislativními úpravami. 

Za klamavou reklamu můžeme nazvat šíření nesprávných nebo klamavých údajů o 

vlastním či cizím podniku, o jeho výrobcích nebo výkonech. Klamavými údaji se prodejci 

snaží získat určitý prospěch v hospodářské soutěži. Dle směrnice 2006/114/ES se při 

posuzování klamavosti reklamy berou v úvahu vlastnosti výrobku či služby, dostupnost, 

charakter, provedení, složení, výrobní postup a datum výroby nebo dodávky, účel a možnosti 

použití, množství, specifikace, země původu nebo výroby, očekávané výsledky použití nebo 

výsledky zkoušek.  

Příkladem klamavé reklamy je výrobek Kinder mléčný řez. U klamavé reklamy si 

zákazníci myslí, že kupují zdravé potraviny plné vitamínu, ale vždy to tak být nemusí. 

Německá organizace Foodwatch se zaměřila na potravinový průmysl a objevila docela široký 

seznam klamavých údajů. Jedním z nich byl právě výrobek Kinder mléčný řez, jehož 

reklamní slogan zní: „Nechte se zlákat báječnou chutí našlehaného mléka ochuceného medem 

uprostřed kakaových piškotů. To vše nabízí Kinder Mléčný řez, chlazená svačinka, která si 

uchovává kvality čerstvého mléka, je bez barviv a konzervačních látek. Skvěle chutná, je 

lehká, výživná s obsahem vitamínů a minerálních látek
31

“.Organizace Foodwatch naopak 

tvrdí, že jde o produkt, jenž se skládá z 60% z cukrů a tuků a obsah vitamínu a minerálních 

látek je zanedbatelný. V průměru prý i šlehačkový dort obsahuje méně kalorií. 
32
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Dalším prvkem, který bereme v úvahu při posuzování klamavosti reklamy je cena zboží či 

služby. Nebere se v potaz jen cena samotná, ale i způsob, jakým je cena vypočítána nebo 

podmínky, za kterých je zboží dodáváno. Cena je argument, na který zákazníci často reagují.  

Dle mého názoru se klamavá cena v reklamě vyskytuje poměrně často. Několikrát jsem již 

byla v situaci, kdy jsem si správně neuměla spočítat konečnou cenu. Příkladem bych uvedla 

prodejce mobilních tarifů, kteří se snaží skutečnou cenu tarifů zašifrovat. Velice často uvádějí 

ceny tarifů bez DPH, což může zmást zákazníky, neboť mohou být v přesvědčení, že daná 

služba je levnější než ve je skutečnosti. Dalším příkladem, s kterým jsem se v minulosti 

setkala, byl prodej letenek. Uvedená cena letenky byla jen málokdy konečná. K ceně se 

přičítaly daně, letištní poplatky atd. Ještě dnes se např. u společnosti Ryanair můžeme při 

objednávání letenek setkat s poplatky za kreditní kartu, za rezervaci místa (které není 

povinné) a než systém objednávání letenek přejde ke konečné ceně, tak je nám nabídnuto 

hodně zpoplatněných služeb, u kterých jsem si nebyla jistá, jestli jsou povinné nebo nikoli. Při 

konečném placení mi navíc vyjela cena vyšší, než která měla původně být, a to díky 

směnnému kurzu. Konečná cena byla dvakrát směněna aktuálním kurzem. 

Na problematiku s konečnou cenou letenek a přepočtem měny upozorňuje i Evropské 

spotřebitelské centrum Česká republika. Ve svém článku neuvádí přímo název letecké 

společnosti, ale zákazníci si zde stěžovali na vyšší cenu letenek, než původně měla být. 

Důvod je jednoduchý, ceny letenek jsou uváděny v jiné měně než v české koruně a v procesu 

platby dochází ke dvěma přepočtům měny. Nejdříve podle kurzu dopravce a posléze i podle 

vydavatele platební karty. Klient tak může přijít až o stovky korun na jedné transakci.
33

 

V mém případě byla konečná cena letenek přibližně o 200 Kč vyšší. 

Poměrně nová směrnice o právech spotřebitelů řeší skryté poplatky při nákupu na 

internetu a transparentnost cen. V případě, že spotřebitelé nejsou řádně informování o 

skrytých poplatcích, nemusí je platit. Nově se zakazují i předem zatrhávána políčka při 

objednávce služeb přes internet. S čímž jsem se setkala při objednávání letenek, a než jsem si 

letenku koupila, musela jsem všechna políčka odznačit. Směrnice zakazuje i účtování 

dodatečných poplatků za kreditní kartu. Další velkou výhodou je i konec s tzv. hot linkami, 

nově si jejich provozovatelé nebudou moci účtovat více, než je běžná cena hovorů v jejich 

státech. 
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Dalším příkladem bych uvedla případ z roku2011, kdy pražský Dopravní podnik dostal 

stotisícovou pokutu, díky nabídce jízdného zdarma pro děti a seniory. Podle ČOI se jednalo o 

klamavou reklamu, neboť ve svých propagačních materiálech podnik sliboval jízdné pro 

určité věkové skupiny zdarma. Nikde ale nebylo uvedeno, že zákazník si musí opatřit kartu 

Opencard, která ho bude stát 120 Kč. Takové jednání bylo vyhodnoceno ČOI jako nekalé.
34

 

Grafické příklady klamavé reklamy uvádím dále v příloze této práce. 

Jednotlivé ceny produktů reguluje směrnice 98/6/ES o ochraně spotřebitelů při označování 

cen výrobků nabízených spotřebiteli. Správné označení cen výrobků, které si spotřebitel 

zamýšlí pořídit, je důležitým krokem pro jeho dobrou informovanost. U všech výrobků musí 

být uvedená prodejní a jednotková cena. Prodejní cenou znamená uvedení konečné ceny a 

určité množství produktu. Důležité je, aby cena byla opravdu konečná, tzn. aby v sobě 

zahrnovala všechny poplatky, včetně DPH a ostatních daní. Ještě do nedávna někteří prodejci 

používali označení ceny, ve které nebylo uvedeno DPH. Dnes již takové nekalé praktiky 

z trhu pomalu mizí.  

Jednotkovou cenou máme na mysli cenu za určitý objem produktu, např. jeden litr, 

kilogram atd. S jednotkovou cenou se můžeme setkat v supermarketu u nákupu masa nebo 

salámů, kde jsou ceny uváděné většinou za 100 gramů. Prodejní cena nemusí být uváděná jen 

u produktů, které se měří v přítomnosti spotřebitele. Povinnost uvádět jednotkovou i prodejní 

cenu produktů je důležitá z toho důvodu, aby se zákazníci lépe orientovali v nabízeném zboží. 

Možnost porovnání různých značek stejného typu produktů, či jejich ceny při nákupu 

rozdílného množství, jsou pro spotřebitele důležité. Zákazník by si měl vždy dokázat spočítat, 

kolik ušetří, pokud koupí výhodné balení produktu.  

Klamavá reklama a označování zboží cenami jsou úzce provázána témata. Pokud např. u 

produktu neuvedeme cenu nebo uvedeme cenu nesprávnou, tak je to považováno za klamavou 

reklamu. Pokud máme reklamu na určitý výrobek, a máme u něho označenou cenu, je 

povinnosti prodejce uvést za jaké množství je tato cena platná. Pokud má např. supermarket 

billboard s reklamou na zeleninu –papriky, a má u nich uvedenou pouze cenu, tak se to 

posuzuje jako klamavá reklama, neboť zde chybí údaj za jaké množství je daná cena platná. 

                                                             
34KUDLÁČKOVÁ, Lucie. Inspekce: Praha klame cestující, jízdné zdarma se platí. [online]. [cit. 2015-02-10]. 
Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/inspekce-praha-klame-cestujici-jizdne-zdarma-se-
plati/r~i:article:714802/ 

http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/inspekce-praha-klame-cestujici-jizdne-zdarma-se-plati/r~i:article:714802/
http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/inspekce-praha-klame-cestujici-jizdne-zdarma-se-plati/r~i:article:714802/
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Posledním bodem, který podle článku 3 směrnice 2006/114/ES musíme vzít v úvahu, při 

posuzování klamavosti reklamy je podstata, charakteristické rysy a práva zadavatele 

reklamy.Právem zadavatele reklamy máme na mysli jeho totožnost, majetek, způsobilost a 

práva průmyslového a duševního vlastnictví, práva nebo jeho ocenění a vyznamenání.  

Dle mého názoru je regulace klamavé reklamy krokem vpřed a pro vnitřní trh je důležitá. 

Na druhou stranu jsou dnešní spotřebitelé vůči podobným praktikám imunní a nenechají se 

lehce oklamat, pokud nebereme v úvahu skupiny lehce ovlivnitelných spotřebitelů, jako jsou 

děti a důchodci. Pokud jdu do obchodu pod záminkou určité slevy, která zde vůbec neexistuje, 

tak jsem zklamaná, a příště do takového obchodu již nepřijdu. Proto si myslím, že klamavou 

reklamu využívají jen ti obchodníci, kteří plánují na trhu zůstat jen krátkou dobu, neboť 

spotřebitele se k nim nebudou vracet. Naopak obchodníci, kteří mají zájem o dlouhodobější 

podnikání, se k takovým praktikám ubírat nebudou, protože si tak odlákají zákazníky. 

Na druhou stranu se dnes setkáváme s reklamou na každém rohu. Reklama je všude okolo 

nás, a je stále více se objevující obchodní praktikou. Myslím si tedy, že vzrůstající tendenci 

šíření reklamy je nutno regulovat, neboť by časem přestala být udržitelná. Samoregulace 

reklamy trhem může fungovat jen v případech, kdy výskyt reklamy není tak intenzivní jako 

v dnešní době. Představme si, že by najednou přestaly platit pravidla regulující reklamu. Co 

by se asi stalo? Firmy by přešly do úplně jiného druhu boje, a to pomocí reklamy. Každá by 

slibovala něco, co není pravda, jen aby si získala tržní prostor. Nejvíce by na to samozřejmě 

doplatil spotřebitel, který se takovým tržním praktikám sám nemůže bránit. 

3.3. Superlativní reklama 

Existuje křehká hranice mezi klamavou a srovnávací reklamou a běžnou reklamní 

nadsázkou, neboli superlativní reklamou. Nemusí být vždy jednoznačné, zda se již jedná o 

klamavou reklamu, která je zakázána, nebo jen o povolenou nadsázku. Tento druh reklamy 

využívá ve svém provedení superlativ, která ukazují největší míru vlastnosti při srovnání. 

Průměrný spotřebitel by měl reklamní nadsázku lehce poznat a rozlišit ji, neměl by jí být 

oklamán. Obvyklým reklamním přeháněním jsou například slova jako nejlepší, milión 

spokojených zákazníků, nejvíce zábavy ve vašem mobilu, miliónkrát prověřeno atd. Myslím 

si, že hranice mezi klamavou reklamou a reklamní nadsázkou je v některých případech 

křehká, a není snadné rozlišit mezi těmito dvěma pojmy.   

Tento pojem není v naší republice nic nového, již prvorepubliková úprava, která se týkala 

klamavé reklamy, řešila problém nadsázky. Známý je rozsudek Nejvyššího soudu ve věci 
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reklamy na dětské vozíky Hiko. Na dětský vozík vznikla reklama, ve které bylo uvedeno, že 

vozík Hiko je „nejlepší vozík v Československé republice“a poté bylo uvedeno „před všemi“. 

Již v době první republiky soud uvedl, že se jedná jen o ničím nedoložené přehnané 

vychvalování, kterým se spotřebitel nedá zlákat. Poté formuloval dodnes pravdivou větu, 

"Reklamě nelze ukládati takové meze, by se vůbec stala nemožnou. Jest připustiti příkrasy a 

nadsázky, poněvadž by jinak každá reklama přestala býti působivou, zůstala by 

nepovšimnutou a nebyla by reklamou".
35

 

Otázkou obvyklého reklamního přehánění se v dnešní době zabýval také Vrchní soud 

v Praze. Soud připustil, že pokud se v reklamě objeví obvyklé reklamní přehánění s odkazem 

na další informace ohledně nabízeného produktu, tak takovou praktiku nemůžeme považovat 

za klamání spotřebitele. Soud uvedl, že smyslem reklamy je snaha zaujmout co nejvíce 

spotřebitelů, a tím pádem je v ní užito hlavně stručného sdělení, kde je dovolena nadsázka a 

přehánění. Taková prezentace by měla odkazovat na podrobné informacea způsob jak tyto 

informace získat. Pak se z toho nedá odvozovat zpravidla klamání možných spotřebitelů.
36

 

Typickým příkladem bych uvedla reklamní slogan „Blesk-víme víc!“. Je zde nadsázka, 

která je pro běžného spotřebitele pochopitelná. Spotřebitel se zde už nedozví, co navíc vědí. 

Ani nad tím nepřemýšlí, neboť to chápe jako nadsázku. Pokud by se mělo jednat o 

nekalosoutěžní jednání, tak by reklamní slogan musel např. reagovat na jiného konkurenta, 

jenž má slogan „Víme mnoho!“. 

Extrémem, který souvisí se superlativní reklamou je přehánění, tzv. „pouťová“ razance, 

neboli reklama dryáčnická (barnumská). Takový typ reklamy není zakázaný. Jako příklad 

dryčnické reklamy bych uvedla reklamu na komentované vydání směnečného řádu, 

zpracovaného Fr. Roučkem. Nakladatelství toto dílo propagovalo „veliký, do všech 

myslitelných podrobností jdoucí komentář, jenž odpovídá s nezlomnými důvody na každou 

sebe subtilnější otázku; veledílo, které podrží svoji praktickou cenu pro mnoho generací“.
37

 

Takový reklamní slogan mi přijde přehnaný, a asi bych mu jen těžko uvěřila. 

                                                             
35

ČERMÁK, Karel. Česká právní úprava klamavé a srovnávací reklamy v kontextu komunitárního práva. Právní 
rádce. 2009. 
36Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7.listopadu 1994, sp. zn. 3 Cmo 813/93 
37

ELIÁŠ, Karel. Kurz obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002. 
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3.4. Srovnávací reklama 

Na úvod kapitoly bych uvedla jeden úryvek z knížky, který se mi líbil a hodí se k dané 

problematice. „Úspěch každé reklamy závisí na tom, co si o ní myslí zákazníci. Reklama nesmí 

chválit sama sebe, nebo tupit konkurenta, nýbrž musí sloužit zákazníkovi“.
38

Tento úryvek je 

sice z neaktuální knížky z roku 1932, ale pořád je pravdivý. U srovnávací reklamy je 

nejdůležitější, abychom netopili svého konkurenta, musíme ho stavět na stejnou pozici, na 

které jsme v reklamě my. U tohoto druhu reklamy by mělo jít o čisté srovnání, aniž jednoho 

konkurenta vyvyšujeme nad druhého. 

Když se vysloví slovní spojení srovnávací reklama, tak mnoho lidí si i dnes pod tímto 

pojmem představuje něco zakázaného. V minulosti byla srovnávací reklama skutečně 

zakázána, a to do data 1. 1. 2001. Nejvyšší soud první Československé republiky se 

k přípustnostisrovnávací reklamy vyjadřoval zamítavě, tvrdil že „příčí se dobrým mravům 

soutěže, obírá-li se někdo bez zvláštního popudu a nejsa k tomu nucen zvláštními okolnostmi 

případu poměry jiného podnikatele tak, že zasahuje rušivě do jeho zájmů a pokračuje-li v 

takovém jednání, i když byl na závadnost jeho upozorněn".
39

Rozsudek byl vynesen v dnešním 

světě velice kuriózní věci, jednalo se o srovnávací reklamu na osobní automobil Aero, kdy 

výrobce srovnával automobilovou a vlakovou dopravu.
40

Tento pohled na srovnávací reklamu 

trval až do roku 2000.V roce 2001 došlo k novelizaci obchodního zákoníku, ve kterém bylo 

povoleno srovnávání v reklamě. V dnešní době je srovnávací reklama regulována, podobně 

jako reklama klamavá, na unijní úrovni ve směrnici 2006/114/ES o klamavé a srovnávací 

reklamě. 

Srovnávací reklama není povolena ve všech podobách, pokud má být reklama umístěna na 

trhu, tak musí splňovat podmínky dané právními předpisy. Srovnávací reklama je již 

maximálně harmonizována, což znamená nemožnost změny této úpravy jednotlivými 

členskými státy. Firmy si mohou být jisté, že pokud vytvoří srovnávací reklamu ve své zemi, 

tak bude legální i v ostatních zemích EU. 

Na trhu můžeme rozeznat různé druhy srovnávací reklamy. Podle vztahu ke 

konkurenčním výrobkům rozeznáváme srovnávací reklamu kritizující, opěrnou nebo osobní. 

Kritizující reklama je taková, kdy se soutěžitel snaží vyzdvihnout lepší vlastnosti svých 

                                                             
38

RŮŽIČKA, Karel. Obchod bez reklamy? Krátká učebnice reklamy. Mělník: Vlastním nákladem, 1932. 
str. 20. 

39Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR (Rc) Rv I 1850/37, č. Vážného sbírky 16579/1937. 
40

ČERMÁK, Karel. Česká právní úprava klamavé a srovnávací reklamy v kontextu komunitárního práva. Právní 
rádce. 2009. 



27 
 

výrobků a služeb, a porovnává je s horšími vlastnostmi výrobků a služeb konkurenta. 

Srovnávány mohou být provozní náklady, delší trvanlivost nebo nižší cena. V případě opěrné 

reklamy se jedná o nově přicházejícího soutěžitele na trh, který se snaží svůj výrobek nebo 

službu prosadit oproti tradičním již zavedeným výrobkům. Své nové výrobky nebo služby 

porovnává tedy s již zavedenými tradičními. Posledním typem je osobní srovnávací reklama, 

která je spíše druhem reklamy, kde soutěžitel neprosadí jen sebe, ale i svého konkurenta. Je to 

výhodná varianta pro nově vstupující firmy na trh. Podnik zdůrazňuje určité vlastnosti a 

charakteristiky jiného soutěžitele a srovnává se s nimi. Může jít o získanou kvalifikaci, 

morální vlastnosti, podnikové tradice atd.
41

 

Dalšími druhy srovnávací reklamy jsou i takové, u kterých není uveden soutěžitel, jeho 

výrobky nebo služby. Můžeme je rozdělit na reklamu s abstraktním srovnáním, s vnitřním 

srovnáním a se systémovým srovnáním. Reklama s abstraktním srovnáním nahrazuje výrobek 

konkurenta jiným, bezejmenným, anonymním výrobkem. U nás můžeme často vidět srovnání 

např. s „běžným čisticím prostředkem“
42

. Reklamu s vnitřním srovnáním nemůžeme 

považovat za úplnou srovnávací reklamu. Používají ji spíše na trhu zavedení soutěžitele, kteří 

srovnávají svůj nový výrobek s výrobkem starším. Zdůrazňují zde, že se snaží o vývoj svých 

výrobků. Posledním druhem je reklama se systémovým srovnáním. Soutěžitel v této reklamě 

se snaží o systémové srovnání jednotlivých druhů výrobků nebo způsobů výroby či 

pracovních postupů. Nesrovnává s konkrétním výrobkem nebo soutěžitelem. Může srovnávat 

např. novou technologií, výrobní postup, použitý materiál atd. Příkladem bych uvedla 

srovnání výhody klasické střešní krytiny oproti krytině betonové. Tento druh reklamy taky 

nelze považovat za čistou srovnávací reklamu, i když se soutěžitel může dopustit nekalého 

jednání v této reklamě. Srovnání různých materiálů může zlehčovat jiného soutěžitele.
43

 

3.4.1. Účel srovnávací reklamy 

Z pohledu ekonomie může být srovnávací reklama faktorem, který napomáhá zefektivnění 

trhu. Na rozdíl od reklamy klamavé, která vývoj trhu spíše brzdí. V případě, že se na trhu 

stane srovnávací reklama běžnou záležitostí, tak se firmy mezi sebou začnou srovnávat, což 

                                                             
41VEČERKOVÁ, Eva. K současné právní úpravě srovnávací reklamy v nekalé soutěži. Právní fórum. 2004, 
1.ročník., 3.č. 
42Před přijetím směrnice se používal tento způsob také v mnoha jiných evropských státech, kde byla srovnávací 
reklama zakázána např. ve Španělsku, Řecku či Portugalsku. Některé země vylučovaly i tuto formu srovnání 
např. Německo nebo Belgie. Zdroj: Beller, J. D., The Law of Comparative Advertising in the United States an 
Aroud the World: A Practical Guide for U.S. Lawyers and Thein Clients; 1995, dostupné z 
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals 
43 VEČERKOVÁ, Eva. K současné právní úpravě srovnávací reklamy v nekalé soutěži. Právní fórum. 2004, 
1.ročník., 3.č. 



28 
 

začne tlačit na zlepšování ceny a kvality zboží. Spotřebitel se tak stane lépe informovaný o 

výrobcích a bude nakupovat jen ty výrobky, které jsou pro něho výhodnější. Což by mohlo 

ještě více nastartovat konkurenční boj, a mohlo by to vést k zefektivnění trhu.  

Jiný případ je situace, kdy firmy zaujaté svým konkurenčním bojem začnou porušovat 

mantinely dané zákonem, a srovnávací reklama přesáhne hranice právních předpisů. Taková 

praktika se stává neférovou vůči konkurenci, a můžeme ji zařadit do nekalé soutěže. 

V České republice se srovnávací reklama zatím moc nepoužívá. Obchodníci jsou 

v případech srovnávací reklamy velice opatrní, a myslím si, že zde není ještě zavedena praxe 

v této oblasti. Jednotlivé firmy se obávají s tímto druhem reklamy vystoupit jako první, a také 

se bojí následných soudních sporů, které by mohly vzniknout. Dle mého názoru podniky 

očekávají spuštění tzv. první vlny srovnávací reklamy ze strany jiných podniků, aby následně 

mohli sami začít aplikovat srovnávaní v reklamě. V dnešním konkurenčním boji je využití 

srovnávací reklamy dobrá příležitost jak se odlišit od konkurence. 

Pravým účelem srovnávací reklamy je budování dobré pověsti výrobku či podniku a to 

pomocí přímého nebo nepřímého srovnávání. Jednou velkou nevýhodou přímého srovnávání 

je skutečnost, že reklamujeme do jisté míry jak sebe, tak i svého konkurenta. Pro podniky, 

které jsou na trhu již zaběhnuté, je to na uvážení. Přímá srovnávací reklama je výhodnější 

spíše pro nováčky na trhu, kteří tímto způsobem na sebe mohou upozornit a oznámit 

spotřebitelům, že jsou schopni konkurovat velký značkám.  

Jednou z výhod srovnávací reklamy je ta, že zákazníci jí věnují větší pozornost.
44

 Ze své 

zkušenosti mohu říct, že se se srovnávací reklamou setkávám jen výjimečně, a pokud se s ní 

setkám, tak mě zaujme a prohlídnu si ji. Zákazníci poté nad reklamovanou značkou zbystří, 

věnují jí větší pozornost a výrobek si v podvědomí k uvedené značce přiřadí. A výsledkem je 

větší množství nákupů dané značky ze strany spotřebitelů. 
45

 

Nevýhodou naopak je skutečnost, že firmy nemají většinou moc přehled o právní úpravě 

srovnávací reklamy a bojí se ji použít. Obávají se, že by mohly začít reklamní války nebo se 

dostat do soudních sporů s konkurenty. Další nevýhodou je, že srovnávání jednotlivých 

značek může u zákazníků vyvolat zmatek mezi značkami a jejich záměnu.
46

 

                                                             
44PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003. 
45

 tamtéž 
46tamtéž 
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3.4.2. Srovnávací reklama 

Pojem srovnávací reklama je v článku 2 ve směrnici 2006/114/ES vysvětlen jako „každá 

reklama, která výslovně nebo nepřímo označuje soutěžitele nebo zboží či služby nabízené 

soutěžitelem“. Definice je poměrně široká a nechává tak prostor soudům jednotlivých zemí, 

aby posoudily konkrétní případy. 

Srovnávací reklama je povolena jen, pokud splňuje podmínky uvedené ve směrnici. První 

podmínkou je srovnávání zboží nebo služeb, které slouží stejným potřebám či jsou určeny pro 

stejný účel (článek 4).Pokud například srovnáváme zubní pasty, tak musí být srovnány vždy 

pasty stejné značky a stejného množství.  

Srovnání samozřejmě nesmí být klamavé a musí objektivně srovnávat jeden nebo i více 

základních rysů, které mohou být důležité nebo charakteristické pro dané zboží či služby. 

Mezi srovnávanými parametry může být i cena (článek 4). Srovnávány musí být pouze 

podstatné znaky výrobku či soutěžitele, nelze srovnávat různé maličkosti. Jak bylo uvedeno, 

tak srovnávaným argumentem na trhu může být i cena. Taková reklama je typická pro 

obchodní řetězce, jako např. Tesco nebo Hypernova.V příloze můžeme vidět srovnávací 

reklamu Tesca, na které nevidím nic protizákonného. Tesco pravdivě srovnává výrobky své a 

Hypernovy. Ve srovnávací reklamě je také důležité uvést den, ke kterému byly ceny 

srovnávány. Neboť se může stát, že srovnávaný konkurent si to nenechá líbit, a své ceny sníží. 

Reklama se tak může snadno stát klamavou, neboť už neodpovídá aktuálním cenám na trhu. 

Pokud je zde ale uveden den srovnání, tak reklamě není co vytknout. 

Další podmínkou k přípustnosti srovnávací reklamy je, že nesmí mít za následek oslabení 

důvěryhodnosti či znevážení ochranné známky, obchodní firmy, jiného rozlišovacího znaku u 

zboží, služeb, činnosti a také postavení konkurenta. Řeší se zde i produkty s označením 

původu, kde se odvolává na produkty se stejným označením. Soutěžitel nesmí protiprávně 

těžit z dobré pověsti ochranné známky, obchodní firmy či jiných rozlišovacích znaků svého 

konkurenta. V oblasti ochranných známek je zakázáno představovat služby, které jsou 

napodobeninou jiného zboží nebo služeb, které nesou ochrannou známku. Výrobek, služba, 

ochranná známka či jiný prvek v reklamě nesmí vést k záměně mezi obchodníky (článek 4). 

Tento bod bude více rozebrán níže v kapitole „Použití ochranných známek“.  

Při splnění všech výše uvedených podmínek, je srovnávací reklama povolena. Pokud 

zadavatele reklamy všechny podmínky nesplní, tak je zde nebezpečí oklamání spotřebitele či 

poškození konkurence. Se srovnávací reklamou je spojeno nebezpečí zneužití, neboť je zde 
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křehká hranice mezi dovolenou a klamavou srovnávací reklamou. Jedním z mýtů mezi 

zadavateli reklamy je, že se mohou vyhnout podmínkám srovnávací reklamy, tak že přímo 

neuvedou konkurenta, ale spotřebitelům ho připomenou jen nepřímo jeho typickými 

vlastnostmi, např. barvou, jeho znělkou nebo sloganem. Taková praktika je považována za 

nekalou srovnávací reklamu. Příkladem uvedu v naší republice hlavní mobilní operátory a 

jejich typické barvy, T-mobile růžová, Vodafone červená a O2 modrá. Pokud by T-mobile 

vytvořil reklamu, ve které by jen uvedl modrou barvu a k ní třeba přiřadil cenu, už by se 

jednalo o srovnávací reklamu.  

Velice úsměvná srovnávací reklama se objevila v Americe mezi společnostmi Burger 

King a Mc Donald´s (reklama je uvedena v příloze). V této reklamě jde o zlehčování 

konkurence, kdy postavička objevující se v reklamě na Mc Donald´s, jde nakoupit do 

společnosti Burger King. 

Na závěr uvedu jednu poznámku, že jedním z důvodů, kdy může členský stát uvalit na 

některou reklamu omezení, je v souladu s čl. 30 Smlouvy ES důvody, jako morálka, 

mravnost, veřejný pořádek či ochrana průmyslového a obchodního vlastnictví. Příkladem je 

např. reklama obsahující pornografické prvky. 

3.4.3. Použití ochranných známek 

ESD se ve své judikatuře zabýval také používáním ochranných známek konkurenta ve své 

srovnávací reklamě. Ochranná známka je majetkem podniku, ESD řešil otázku, jak se bude 

řešit využívání ochranné známky konkurencí při srovnávací reklamě. ESD stál před nelehkým 

rozhodnutím, zda chránit ochranné známky jednotlivých firem nebo spíše volné užití 

srovnávací reklamy. ESD dal nakonec přednost srovnávací reklamě. A to také díky tomu, že 

již v preambuli směrnice 2006/114/ES je uvedena nutnost využití ochranné známky 

konkurenta, pokud je to nutné k identifikaci výrobků a služeb. Důležité je, aby nedošlo 

k vyvolání záměny, k diskreditaci či zlehčování ochranné známky konkurenta. Zadavatel 

reklamy nesmí v žádném případě těžit z dobrého jména konkurenta. Zadavatelé reklamy 

mohou použít konkurentův obchodní název firmy, jeho logo a vyobrazení fasády jeho 

obchodu.
47

 Příklad, kdy ESD dal přednost srovnávací reklamě před ochrannou známkou, 

můžeme vidět níže v rozsudku ESD C-112/99. 
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Judikatura ESD se zabývala také využitím známek k označení původu ve srovnávací 

reklamě. Jednalo se o případ srovnání dvou výrobků, z nich jeden měl označení původu, 

druhý nikoli. ESD nakonec takové srovnání povolil, pokud zadavatel reklamy netěží 

z dobrého jména konkurence. V nejasných případech je důležité rozlišit, zda bylo srovnání 

s výrobkem, který měl označení původu za účelem rozlišení výrobků od sebe, nebo chtěl 

výrobky zaměnit a těžit z dobré pověsti.
48

 

Ochranné známky jsou pro firmu vzácný majetek, který vypovídá o její dobré pověsti a 

určuje jí na trhu lepší postavení. Dle mého názoru je srovnání výrobku či služeb s ochrannou 

známkou a bez ní, do jisté míry těžení z dobré pověsti druhé strany. Podnik se získáním 

ochranné známky k ní dostává i určitá práva, o která ho tato judikatura trochu okrádá.  

Názorný příklad v této situaci dokládá judikatura ESD ve věci C-487/07. Jednalo se o 

případ, kdy si firma dotčená reklamou stěžovala na porušení práv k ochranné známce, tím že 

konkurent její známku využil. ESD se tehdy vyjádřil, že pokud se chce dotčená firma takto 

bránit, tak musí jít o zásah do jiných než základních funkcí ochranné známky, např. funkcí 

komunikačních, investičních, garančních nebo reklamních. Pokud ale zadavatel srovnávací 

reklamy uvede, že se jedná o imitaci daného výrobku s ochrannou známkou, jak to bylo 

v případě C-487/07, kdy se jednalo o uvedení imitace parfému, tak překračuje hranice 

dovolené srovnávací reklamy. V takovém případě není důležité, zda se sdělení týká 

napodobení výrobku, které mají ochrannou známku jako celku, nebo jen jeho jedné 

charakteristické vlastnosti.
49

 

3.4.4. Judikatura 

Judikatura ESD je ve věcech klamavé a srovnávací reklamy velice bohatá. Pomocí této 

judikatury byly vytvořeny přesné hranice, kde jednotlivé firmy mohou se svou reklamou zajít. 

Judikatura je příkladem pro soudy jednotlivých členských zemí EU, které se podle ní musí 

řídit, při řešení obdobných případů. Tato judikatura bude mít určitě do budoucna významný 

vliv i na rozhodnutí českých soudů. Myslím si, že pro české soudy se v budoucnu rozšíří 

žaloby, které se budou týkat srovnávací reklamy, neboť právě ta se bude rozvíjet. Vybrala 

jsem pár příkladu usnesení ESD ve věcech, které se týkají klamavé a srovnávací reklamy.  

                                                             
48

ČERMÁK, Karel. Česká právní úprava klamavé a srovnávací reklamy v kontextu komunitárního práva. Právní 
rádce. 2009. 
49Rozsudek Evropského soudního dvora Evropského soudního dvora ve věci C-487/07 z 18. června 2009, 
L#234#Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie ca Bellure NV, Malaika 
Investments Ltd, Starion International Ltd, odst. 5 a 58. 



32 
 

Srovnávací reklama je zčásti tvořena judikaturou Soudního dvora EU, který se vyjadřuje 

už k samotnému pojmu srovnávací reklama. Soudní dvůr ve věci C-112/99 Toshiba vs. Katun 

přihlédl k preambuli směrnice 2006/114/ES a snaží se objasnit velmi široké pojetí srovnávací 

reklamy. Z rozsudku vyplývá, že srovnávací reklama je komunikace v jakékoliv podobě, která 

přímo či nepřímo poukazuje na druhého soutěžitele nebo na jeho výrobky či služby. V této 

věci se jednalo o dvě společnosti. První společnosti Toshiba distribuuje kopírky, náhradní díly 

a další výrobky související s kopírováním. Své zboží popisuje názvem modelu, př. Toshiba 

1340. Druhá společnost je Katun, která prodává náhradní díly, jež mohou být použity i do 

kopírek společnosti Toshiba. Katun má ve svém katalogu rozdělené náhradní díly podle názvů 

modelů společnosti Toshiba, navíc uvádí i stejná originální čísla modelů jako společnost 

Toshiba. Společnosti Toshiba se to nelíbilo a podala žalobu k ESD. Namítala, že Katun 

uváděním originálních čísel produktů vedle svých produktů klame zákazníky. Důvodem 

uvedla, že zákazníci si mohou myslet, že produkty společnosti Katun mají stejnou kvalitu jako 

její produkty, a tím může těžit z reputace společnosti Toshiba. Argumentem společnosti 

Katun bylo, že uvedení originálních čísel společnosti Toshiba je důležité pro přesné určení 

produktu, a umožňuje tak spotřebitelům srovnat ceny. Soudní dvůr se nejprve snažil zjistit, 

zda je taková reklama srovnávací. Soudní dvůr dal nakonec za pravdu společnosti Katun a 

uvedl, že používá pouze srovnávací reklamu, která objektivně srovnává základní, důležité, 

ověřitelné a charakteristické vlastnosti produktu. 
50

 

Dalším rozhodnutím Soudního dvora v této záležitosti je rozhodnutí ve věci C-381/05. 

ESD zde uvádí, že za srovnávací reklamu lze považovat i pouhý odkaz na druh výrobku, 

nemusí být při tom jmenován konkrétní výrobek nebo podnik. Není důležité, že takto můžeme 

definovat i více konkurentů dané firmy, která vytvoří reklamu.
51

 Z rozsudků vyplývá, že není 

důležité, zda poukazujeme na konkurenta přímo nebo nepřímo, pokaždé se jedná o srovnávací 

reklamu.  

Ve sporu Pippig Augenoptik vs. Hartleuer máme opět dvě společnosti, první Pippig 

Augenoptik, která provozuje obchody zaměřené na optiku. Ve svých obchodech prodává 

brýle od asi šedesáti dodavatelů. A obchodní řetězec Hartlauer, jež prodává brýle i méně 

známých značek za nižší ceny. Společnost ve svých letácích využila srovnávací reklamu a své 

ceny brýlí srovnávala s cenami specializovaných obchodů, mimo jiné i společnosti Pippig 
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Augenoptik. Ve svém reklamním letáku tvrdila, že společnosti mají vysoké zisky z prodeje a 

srovnávala cenu stejného modelu brýlí, které nabízí ona a společnost Pippig Augenoptik. Při 

svém srovnání však vycházela z brýlí, které sice vypadaly stejně, měly však odlišné čočky, 

což se odrazilo i do ceny. Odlišnost čoček však v reklamním materiálu uvedena nebyla. ESD 

se v této záležitosti vyjádřil tak, že uvedením loga společnosti Pippig Augenoptik obchodní 

řetězec jednal v souladu s právem, neboť ve srovnávací reklamě není vyloučeno používat logo 

jiných společností. Na druhou stranu Harlauer pochybil v tom, že srovnával brýle jiných 

čoček, což ESD vyhodnotil jako klamání spotřebitele.
52

 ESD zde naznačuje, že je na 

svobodném rozhodnutí podniku, jakým způsobem bude při srovnávání postupovat. Tím máme 

na mysli, např. kolik srovnání provede. ESD říká, že i srovnání v oblasti cen je dovoleno, 

nesmí ale vést k zlehčování soutěžitele, který má vyšší ceny. Srovnávat se mohou i výrobky 

nakoupené jinými distribučními kanály.
53

 

Spor Lidl vs. Colruyt vznikl mezi dvěma obchodními řetězci Lidl a Colruyt, které 

prodávají zboží běžné denní konzumace s označením Lidl a Colruyt. Společnost Colruyt se 

rozhodla pro takovou formu reklamy, kdy zaslala svým zákazníkům dopis, ve kterém byla i 

informace počítající kolik ušetří rodina za jeden rok při nákupu za 100 eur týdně v jejich 

obchodě. Podle toho rozděluje konkurenční obchodní řetězce do tří skupin,  skládající se 

z cenových škál podle ušetřené částky. Navíc Colruyt rozdával reklamní letáčky, kde 

propagovala výrobky běžné spotřeby s červenou etiketou a nápisem BASIC. Jedním z tvrzení 

na letáčku bylo: „BASIC: absolutně nejnižší ceny v Belgii“. Takové jednání se nelíbilo 

společnosti Lidl, která reklamu považovala za neobjektivní, neověřitelnou a klamavou. A to 

z toho důvodu, neboť reklama neuvádí konkrétní srovnání výrobku, ale uvádí více výrobku 

najednou. Dále tvrdí, že reklama neuvádí cenu výrobku ani jejich, ani konkurence, tím pádem 

neodlišují jednotlivé soutěžitelé. ESD zkoumal, zda je přípustná srovnávací reklama, i pokud 

se jedná o celý sortiment zboží. Usoudil, že pokud by takovou skutečnost zakázal, tak by se 

jednalo o překážku na vnitřním trhu, srovnáním celého sortimentu může spotřebitel získat 

užitečné informace. Oba sortimenty zboží se však musí skládat ze stejných výrobků. Za 

účelem dosažení objektivity při srovnávání, musí být jednotlivé rysy ověřitelné. Srovnávané 

údaje by měly být uvedeny přímo v reklamě nebo by v ní mělo být uvedeno, kde tyto údaje 

spotřebitel nalezne. Tento rozsudek byl převratem pro všechny obchodní řetězce. V naší 
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republice podobný typ srovnávací reklamy používá např. Tesco v kampaních „Garance 

nejnižší ceny ve městě“ nebo „10 000 cen pod kontrolou“. 
54

 

Mohli bychom si uvést ještě jeden případ z oblasti klamavé reklamy, který řešil ESD. 

Jednalo se o věc C-220/98, kdy společnost Lancaster vyráběla krém na obličej, součásti názvu 

krému bylo slovo „lifting“, přesněji „Monteil Firming Action Lifting Extreme Creme“. 

Druhou stranou případu byla žalující společnost Estée Lauder, která měla námitky k použití 

slova „lifting“ v názvu přípravku, tvrdila klamavost názvu z toho důvodu, že u spotřebitele to 

může vzbudit dojem, že používáním přípravku může dosáhnout stejného účinku, jako kdyby 

podstoupil operační proceduru liftingu. Společnost se netajila tím, že krém nemá podobné 

účinky jako liftingová operace, na svou obhajobu ale tvrdila, že má výrazně zpevňující efekt 

na pokožku. Současně ale zapřela, že by název krému mohl vyvolat mylný dojem ve 

spotřebiteli. Na svou obranu také uvedla, že v ostatních státech nebyla vznesena proti názvu 

krému žádna námitka, produkt je v ostatních členských státech běžně prodáván a spotřebitelé 

klamáni nejsou. Dalším faktem bylo, že pokud by musela společnost měnit název, obal a 

všechny součásti, kde je uveden název při vývozu svého produktu, vznikly by ji dodatečné 

náklady a mohlo by to způsobit překážku volného pohybu zboží. Což je v rozporu s článkem 

34 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť se jednalo o překážku, která bránila dovozu 

mezi členskými státy. ESD vydal dle mého názoru překvapující rozhodnutí, neboť uvedl, že je 

na národních soudech, aby posoudily klamavost daného názvu pro spotřebitele v jejích 

zemích.
55

 Osobně si myslím, že ESD vždy dávala jako primární cíl volný pohyb zboží a 

jednotný vnitřní trh, ochrana spotřebitele byla až cílem sekundárním. V tomto rozsudku je 

tomu naopak. 

3.4.5. Transpozice klamavé a srovnávací reklamy do českého právního řádu 

Česká republika vstoupila v roce 2004 do EU, což s sebou neslo i implementaci právních 

předpisů EU do svých zákonů. Výjimkou nebyla ani oblast nekalé soutěže a v ní klamavé a 

srovnávací reklamy. I v případě soudních sporů se česká rozhodovací praxe musí opírat o 

rozsudky vydané ESD.  

Na úvod uvedu něco málo z české historie regulace reklamy. Počátky vidím v roce 1860, 

kdy vyšel nový liberální živnostenský řád. Tento řád zcela uvolnil podmínky výroby i 
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propagace zboží. Dával zde podnikatelům právo, aby si veřejně označili svou prodejnu, avšak 

nezkoumal závadnost reklamy. V roce 1862 vyšel další Tiskový zákon, který se již reklamě 

okrajově věnoval, řešil však jen regulaci lepení reklamních plakátů a tiskopisů. Po 1. světové 

válce nastává vzestup reklamy společně se vzestupem průmyslu. Na přelomu 19. a 20. století 

se již společnosti i reklama potýkala s problémy nekalé soutěže. První zákon kde se řešila 

přímo klamavá reklama byl zákon č.111/1927 Sb.z. a n., o ochraně proti nekalé soutěži.
56

 

Nástupem komunistů u nás byl rozvoj reklamy zabrzděn. Neboť neexistoval volný trh a s ním 

ani potřeba regulace. Nové nastartování marketingové aktivity podniků dochází po jejich 

pádu. Nyní přejdeme k současné regulaci reklamy v naší republice. 

Primárními předpisy v této problematice jsou Ústava a Listina základních práv a svobod. 

Z ustanovení vztahujících se na reklamu uvedu na úvod čl. 15 ods. 2 Listiny, podle něhož je 

svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby zaručena, dále čl. 17 říkajíc, že svoboda 

projevu a právo na informace jsou zaručeny, nebo čl. 10, který uvádí právo každého na 

zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a chráněného jména atd.
57

 

V ČR je regulace reklamy řešena jak nástroji práva veřejného, soukromého a navíc 

etickou samoregulací. V rámci veřejného práva je od 1. 4. 1995 řešena reklama hlavně 

zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Tento zákon je jakýmsi základem, o který se 

celá regulace reklamy opírá popisující, které druhy reklamy jsou žádané, a které nikoliv. Je 

zde rozvedena regulace reklamy na tabákové výrobky, alkohol, humánní léčivé přípravky, 

zbraně atd. 

V letech 2000-2002 nastal v ČR proces nazývaný „legislativní smršť“. Jednalo se o proces 

svázaný se vstupem naší republiky do EU. Nutnosti bylo sladění předpisů, které se událo 

v tomto období. V oblasti marketingu se jednalo o nový autorský zákon v roce 2000 a zákon o 

ochraně osobních údajů. V roce 2000 dále vznikl tiskový zákon, který ukládá odpovědnost 

zadavatele za obsah reklamy. Důležitou změnou pro oblast reklamy byla novela obchodního 

zákoníku v roce 2001, která povolila srovnávací reklamy. Důležitá byla také novela zákona o 

regulaci reklamy v roce 2002. Rozsah změn byl rozsáhlý, takže se spíš než o novelu, jednalo o 

nový zákon. V tomto zákoně se projevily evropské směrnice. Reklamní průmysl v té době 
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moc s novelou nesouhlasil, v posledním vydáním časopisu Marketing a média, před vstupem 

do EU, byl dokonce na titulní stránce nadpis „poslední týden svobody“.
58

 

Druhým zdrojem regulace reklamy, zdrojem soukromoprávním, je zákon č. 89/2012 Sb., 

nový občanský zákoník, kde je přesně vymezená klamavá a srovnávací reklama.Klamavá 

reklama je v §2977definována, jako„taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo 

povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, 

včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným 

způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit 

hospodářské chování takových osob“.Česká definice klamavé reklamy je rozsáhlejší než 

definice evropská, což evropské právo umožňuje. V české definici je evropská definice více 

rozvedená, čímž chce docílit lepšího ujasnění klamavé reklamy. Následné podmínky, kterými 

posuzujeme klamavost reklamy, jsou již stejné jako podmínky evropské.  

V ČR je klamavá reklama docela častou záležitosti. Nejčastěji se klamavá reklama 

objevuje v souvislosti s cenou. Například společnost UPC slibovala v reklamě výrobky za 

„jedinečnou cenu, která platí napořád“. V roce 2013, i přes tuto reklamu, zdražila. Český 

telekomunikační úřad jí za to udělil pokutu jeden milión korun. 

Dalším příkladem, který je uveden v příloze této práce, je reklama na automobil Toyota 

Auris, kterou Rada pro reklamu označila jako klamavou a neetickou. Neboť skutečná cena 

vozu je o několik stovek tisíc vyšší, cena základní verze automobilu, jenž je uveden na 

obrázku se pohybuje od 549 999 Kč. Uvedená cena se týkala jiné řady automobilů, které jsou 

nehybridní. Komise zde uvedla, že reklama porušuje etický kodex, kde je uvedeno, že 

klamavý údaj může být sám o sobě pravdivý, pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem, za 

nichž byl učiněn, může uvést v omyl.
59

 Myslím, že v dnešní době můžeme být svědky více 

takových podobných reklam, na kterých je obrázek a cena odlišná sedící k úplně jinému 

výrobky z rozdílné řady. 

Srovnávací reklama je také definována v NOZ jako reklama, která „přímo nebo nepřímo 

označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží či služby“
60

. Tato definice je téměř stejná jako 

definice v evropské směrnici. A to z toho důvodu, že v oblasti srovnávací reklamy EU 

přikázala používat pouze plnou harmonizaci, od které se členské státy nemohou odchýlit.  
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Osoba, jejíž právo bylo porušeno či ohroženou nekalou klamavou nebo srovnávací 

reklamou, se může porušitele dožadovat, aby se takového jednání zdržel či odstranil závadný 

stav. Může také požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného 

obohacení.
61

 

Evropská unie ukládá členským státům, aby zajistily přiměřené a účinné prostředky k boji 

proti klamavé reklamě a nekalé srovnávací reklamě. Jako prostředky pro boj mám na mysli 

buď podání žaloby ohledně takové reklamy, nebo možnost napadnout takovou reklamu u 

správního orgánu, který dá následně podnět k zahájení soudního řízení. (Směrnice 

2006/114/ES) 

Srovnávací reklama je u nás poměrně nový druh reklamy, který, jak jsem uváděla výše, 

byl v minulosti zakázaný a EU ho povolila v roce 1998, ČR v lednu 2001. První srovnávací 

reklamy u nás byly takové, které porovnávaly svůj výrobek s „běžným výrobkem“, a ještě se 

dlouze diskutovalo o tom, zda taková reklama není neférová. Dnes už se boj mezi podniky 

v této oblasti začíná rozvíjet. Ze začátku se firmy obávaly jmenovat svého konkurenta ve 

svých srovnávacích reklamách, dnes již s tímto fenoménem začínají. Důležité je, aby 

zadavatele tohoto druhu reklamy dodržovali meze stanovené zákonem, jinak mohou poškodit 

nejen konkurenci, ale i spotřebitelé a další osoby. 

Příkladem rozvoje srovnávací reklamy je ČEZ, který nedávno zaútočil se svou reklamou 

na konkurenční společnosti E. ON a Pražská energetika. Konkurenti nebyli v reklamě 

výslovně jmenování, ale každému racionálně uvažujícímu spotřebiteli došlo, na které 

společnosti se útočí. V reklamní kampani, kterou jsem uvedla do přílohy, společnost uvádí, že 

je levnější a přesvědčuje spotřebitele, aby přešli k ČEZu. Kampaň je zaměřena na jížní Čechy 

a jížní Moravu, kde dominuje společnost E. ON a na Prahu, kterou ovládá Pražská energetika. 

Již na první pohled je vidět, že společnost silně útočí na své konkurenty. Jako argument ke 

své reklamní kampani uvedl mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž, že „podstatou kampaně je 

snaha rozhýbat trh s elektřinou i u drobných zákazníků“.
62

 Myslím si, že takový argument je 

docela slabý na to, aby omluviljednání společnosti, které mohlo poškodit své konkurenty. 

ČEZ ve své reklamě útočí na konkurenci, aniž by uvedl, z čeho usuzuje, že spotřebitele 

přeplácí účty nebo že je levnější. Chybí zde zásadní informace o tom, jak k takové zprávě 
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došli. Konkurenční společnosti navíc uvádějí, že domácnosti jsou rozděleny na 6 základních 

tarifů, a ČEZ je levnější jen v jednom z nich. Informaci o tarifech měla společnost ve své 

reklamě uvést. Trefné porovnání měl z konkurenční společnosti Vácha, který uvádí, že „Je to 

jako kdyby se pekař chlubil, že je levnější než konkurence, protože má levnější jeden konkrétní 

rohlík. Na jiné pečivo ale zapomíná“.
63

 Ještě bych dodala, že u srovnávací reklamy je navíc 

zakázáno zlehčování konkurence. 

Známkou, že srovnávací reklama u nás se neustále rozvíjí, je i takové jednání mezi 

společnostmi, které se odehrálo v městských ulicích. Například Poštovní spořitelna postavila 

po zavírací době České spořitelny, před její vchod hlídky, které nabádaly kolemjdoucí, ať si 

zřídí účet u Poštovní spořitelny, kde je stále otevřeno.
64

 

Společnosti si začínají hledat cestičky, kterými prorazí se svou srovnávací reklamou na 

trhu. Konkurence se vyostřuje a je potřeba hledat stále nové způsoby jak zaujmout zákazníky. 

Srovnávací reklama je v dnešní době způsob, jakým je spotřebitele ještě možno zaujmout, 

neboť na takový druh reklamy nejsou ještě moc zvyklí. Například v USA je srovnávací 

reklama již běžnou reklamou, kterou společnosti používají. V budoucnu to bude tak i u nás, a 

podobné reklamy, jako vytvořila společnost ČEZ, se nebudou tak bouřlivě diskutovat, neboť 

se, podle mého názoru, stanou reklamami běžnými.  

3.4.5.1. Rada pro reklamu 

Třetím zdrojem regulujícím reklamu u nás je samoregulace prováděná Radou pro reklamu 

(dále jen RPR). Na dnešním trhu, který je přeplněný různými druhy reklamy, je důležitá 

kontrola její etičnosti prováděná RPR. Hlavním cílem této organizace je dosažení čestné, 

decentní, legální a pravdivé reklamy. PRP je nestátní organizace, která nemá zisk a funguje 

jako sdružení s vlastní právní subjektivitou. Činnost této organizace je financována 

reklamním průmyslem, který přispívá členskými příspěvky.
65

 

Pojem samoregulace reklamy chápeme jako neexistenci regulace státem, která přechází na 

soukromé subjekty neboli na RPR. Organizace je tedy tvořena samotným reklamním 

průmyslem, který sám sebe reguluje. Regulace probíhá na základě Kodexu reklamy, což je 

předpis kde jsou uváděna pravidla, která stanovují etičnost reklamy. Výhodou samoregulace 
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je rychlé přizpůsobení se změnám, které se dějí na vyvíjejícím se trhu. Jelikož trh se vyvíjí 

rychlým tempem a podniky se tomuto tempu snaží přizpůsobit, tak neustále rozvíjejí a inovují 

i svou reklamu. Pokud by samoregulace neexistovala, tak reakce na nový druh reklamy či 

reklamní praktiky, by nebyla dostatečně rychlá.  

Etický kodex reklamy není ve všech státech stejný, vyvíjí se s historickými, 

společenskými a legislativními podmínkami. Hlavním orgánem RPR je Arbitrážní komise, 

nezávislý expertní orgán. V této komisi jsou zastoupení zadavatelé reklamy, reklamní 

agentury, média a různí odborníci. RPR je oprávněná zahájit rozhodovací proces v případech, 

kdy obdrží stížnost na konkrétní reklamu nebo z vlastního podnětu. Nevýhodou této instituce 

je, že pokud shledá reklamu závadnou, tak nemůže udělat pokuty, jen doporučení. Pokud 

doporučení není vyhověno, tak může podat stížnost ke Krajskému živnostenskému úřadu pro 

další řešení. Krajský živnostenský úřad může již udělovat pokuty.
66

 

Závěrem této kapitoly chci dodat, že sen EU „jednotný vnitřní trh, jedna reklama“ ještě 

stále není naplněn. Je velice obtížné dosáhnout toho, aby při vývozu zboží mohl výrobce 

s ním vyvážet i reklamu. Neboť v každé zemi jsou trochu odlišná pravidla na regulaci etiky a 

existují stále i místní legislativní překážky. Tím pádem se obchodníci stále musí 

přizpůsobovat požadavkům jednotlivých států. Na druhou stranu, byl již dnes udělán velký 

krok vpřed, a hodně zábran již bylo odstraněných, obchodníci to mají dnes o dost jednodušší 

než v minulosti.  

4. Ochrana proti nekalým obchodním praktikám 

Lidé jsou již od narození soutěživé bytosti, které se snaží hledat nové možnosti, jak být 

lepší než ostatní, a tím získat pro sebe větší užitek. Soutěživé chování nelze u lidí potlačit, 

proto je nutné je alespoň regulovat. Soutěž probíhá i v rámci obchodu, kde jednotliví 

podnikatelé chtějí pro sebe získat co největší užitek na úkor jiných. Někteří obchodníci 

používají i praktiky, které nejsou zcela spravedlivé pro jiné osoby, a aby byla rovnost na trhu 

zajištěna, existují právní předpisy, jenž brání užívání nekalých obchodních praktik. 

Spotřebitel, který disponuje právem svobodného rozhodnutí, má tuto svobodu i u 

rozhodnutí, které výrobky či služby nakoupí od prodejců. Spotřebitel má také právo na 

obdržení pravdivých informací ohledně kupovaného výrobku nebo služby. Obchodníci nesmí 

spotřebitele přesvědčovat nekalými praktikami, kterým bude věnována následující část práce. 
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V této kapitole si vysvětlíme podstatu nekalých obchodních praktik a uvedeme si práva a 

povinnosti spotřebitelů a obchodníků. 

EU se rozhodla harmonizovat i tuto část nekalé soutěže a v květnu 2005 přijala směrnici 

2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách. Lhůta k implementaci směrnice do českého 

zákona a zákonů dalších zemí byla do 12. června 2007. Komise nemůže zasahovat přímo do 

transpozice směrnice do národního práva jednotlivých zemí, neboť je to úkolem národních 

orgánů a soudů. Státy jsou povinny zavést i účinné sankce, aby zajistili dostatečné 

zadostiučinění v případě porušení této směrnice. Historii zavedení směrnice uvedu na 

následujícím obrázku. 

Obrázek 4.1:  Historie zavedení směrnice o nekalých obchodních praktikách,  

Zdroj: EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ. Směrnice o nekalých obchodních praktikách. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2006. ISBN 92-79-02683-6. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/consumer-
marketing/unfair-trade/unfair-practices/is-it-fair/pdf/ucp_cs.pdf 

 

 Cílem této směrnice je dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele. V preambuli 

směrnice jsou vytyčeny také další cíle, jako rozvoj přehraniční činnosti, omezení překážek na 

vnitřním trhu, rozvoj hospodářské soutěže. Přijetí směrnice má také význam na vytvoření 

důvěry spotřebitele v přeshraniční transakce, kdy si budou jistí, že jsou chránění před 

nekalými praktikami v kterémkoliv členském státě. Také pro obchodníky má svůj význam, 

neboť si mohou být jistí, že stejné pravidla jako mají ve svém státě, budou mít i v jiných 

členských zemích. 

Spotřebitel má v dnešní době možnost volby, zda daný obchod uzavřít či nikoli. Může se 

obrátit na celé portfolium konkurence, které působí na trhu. Je zde však velmi důležitý dohled 

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/unfair-practices/is-it-fair/pdf/ucp_cs.pdf
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států nad zachováním konkurenčního prostředí a ochranou před soutěžně nekalými způsoby. 

Základní ochranou na trhu je určitá samoregulace, kdy spotřebitel může předražené, 

nekvalitní či jiné zboží odmítnout a jít nakoupit ke konkurenci. Tato ochrana však v dnešním 

světě není dostatečná, neboť spotřebitel může být oklamán, aniž by o tom v procesu nákupu 

tušil. 

Při svém prodeji používají prodejci různé obchodní praktiky, aby k sobě přivábili 

zákazníky. Obchodní praktiku můžeme dle směrnice definovat jako“obchodní jednání, 

opomenutí,chování nebo prohlášení, obchodní komunikace včetně reklamy a uvedení na trh ze 

strany obchodníka přímo související s propagací, prodejem nebo dodáním produktu 

spotřebiteli“.Obchodní praktiky mohou mít jak pozitivní, tak negativní stránku. V případě, že 

je obchodní praktika v mezích zákona, může být prostředkem pro inovace a rozvoj trhu. 

Naopak, pokud zákon překročí, tak se může snadno stát přítěží. Takové praktiky nazýváme 

nekalé obchodní praktiky. V dnešní době mohou být nekalé obchodní praktiky pro 

spotřebitele velkým problémem, stále je však prodejci zkouší používat. Pokud totiž se svou 

nekalou praktikou uspějí, může se stát, že si přetáhnou část zákazníků od konkurence. Tyto 

zákazníky však oklamou a je pak otázkou, zda se k nim ještě vrátí. 

Do oblasti působnosti této směrnice spadá i propagace prodeje. Tím máme na mysli 

obchodní praktiky jako vázané nabídky, rabaty, slevy, propagační prodej, výherní hry, soutěže 

a poukázky.
67

 

Velký omyl obchodníků spočívá v tom, že někteří mohou být v přesvědčení, že ochrana 

spotřebitele poskytována směrnicí se vztahuje jen na předprodejní praktiky. Pravdou však je, 

že ochrana se rovněž vztahuje na poprodejní praktiky a praktiky po uzavření kupní smlouvy. 

Není povinností obchodníka, aby měl vždy poprodejní služby. Poprodejní služby jsou vhodné, 

pokud chování obchodníka ke spotřebiteli poukazuje, že tyto služby normálně poskytuje. 

Poprodejní služby by měly vždy zahrnovat vše, co obchodník před nákupem produktu slíbil.  

Pokud slíbil ke službě „internet do domácnosti“ router zdarma, tak si za něj nesmí započítávat 

žádné následné poplatky.  
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4.1. Informační povinnost 

Evropská unie se snaží, aby asymetrie informací byla co nejmenší. Asymetrii informací 

mám na mysli skutečnost, že obchodník může mít, a většinou má, lepší informace než 

spotřebitel. Teorie zabývající se asymetrií informací analyzuje na trhu sumu, kvalitu a rozsah 

informací, které mají subjekty na straně nabídky a poptávky, informace o produktu, jenž má 

prodejce a spotřebitel. Příklad uvedu na prodeji a nákupu ojetého automobilu. Neboť prodejce 

auta má velice dobrý přehled o jeho používání, opravách, autonehodách atd. Na druhé straně 

zájemce tyto informace nemá, čímž se dostává do horší pozice v procesu nákupu. Informace 

si může vyvodit z ceny, prohlídkou, projížďkou, v servisu nebo jinak, ale i tak je zde pořád 

asymetrie informací, která škodí hlavně spotřebiteli, jenž se ocitá ve slabší pozici.
68

 

Informační povinnost je jedna z nejdůležitějších povinností, které má obchodník vůči 

spotřebiteli. Dobře informovaný spotřebitel je základem rozvoje trhu, neboť se nebojí 

nakupovat. Aby se jednotný vnitřní trh mohl rozvíjet, je potřebná stejná informovanost 

spotřebitelů ve všech členských zemích. Spotřebitel poté bude moct volně nakupovat, ve 

kterékoliv členské zemi, kde ho nakupovat napadne. Někteří obchodníci využívají špatné 

informovanosti spotřebitele, čímž se dostávají do rozporu se zákonem. 

Prodejci mají celou řadu povinností, pokud se jednáo informování spotřebitele. Hlavními 

povinnostmi jsou označení provozovny, informovanost o vlastnostech výrobků, správné 

označení výrobků a informace o ceně.
69

Důležitá je informovanost o vlastnostech výrobků, 

neboť pokud spotřebitel nemá veškeré informace o produktu, může si koupit výrobek, který 

původně vůbec nechtěl. Prodávající musí buď písemně, nebo ústně informovat zákazníka o 

vlastnostech výrobku, způsobu užívání a údržby a o všech nebezpečích spojených 

s výrobkem. Označení výrobků musí být taktéž v souladu se zákony. Každý výrobek musí mít 

na sobě uvedeny určité informace, např. název, hmotnost, množství atd. Popis jednotlivých 

povinností prodejců je ale nad rámec této diplomové práce. Informace o ceně již byla v této 

práci zmíněna, v kapitole klamavá a srovnávací reklama.  

V rámci směrnice o nekalých praktikách je důležité, aby obchodník uvedl informace 

vztahující se k hlavním znakům produktu.Identifikovat hlavní znaky produktu nemusí být 

vždy jednoduché, neboť ne všechny produkty jsou stejné. U složitějších produktů je nutné 
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poskytovat více znaků, než u produktů jednodušších. Dále by měl prodejce uvádět informace 

o adrese obchodníka, úplné ceny včetně daní, ujednání o platebních podmínkách, dodání, 

plnění a vyřizování reklamací a existence práva na odstoupení nebo zrušení kupní smlouvy. 

Cílem je tedy dostatečně informovaný spotřebitel, který nemůže být uveden v omyl.
70

 

Dle směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů jsou požadavky na informace o 

smlouvách, které jsou jiné, než jsou smlouvy uzavřené na dálku či mimo obchodní prostory 

následující. Obchodník je povinen poskytnout jasným a srozumitelným způsobem informace 

o hlavní vlastnosti zboží či služeb, totožnost obchodníka, celkovou cenu včetně daní a 

veškerých dalších poplatků, případně podmínky platby, dodání a plnění. Prodejce by měl 

připomenout zákazníkovi existenci zákonné záruky, dobu platnosti smlouvy, pokud není na 

dobu neurčitou. U technických věcí je povinen oznámit funkčnost digitálního obsahu včetně 

příslušných technických opatření. 

U smluv uzavřených na dálku musí dle této směrnice obchodník uvést ještě navíc náklady 

na prostředky komunikace na dálku použité pro uzavření smlouvy, podmínky a lhůtu pro 

případné odstoupení od smlouvy, a informaci o tom, kdo ponese náklady na vrácení zboží. Při 

odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen uhradit obchodníkovi přiměřené náklady, musí 

být však o této skutečnosti informován před uzavřením smlouvy. Také mu musí poskytnout 

informace o případné poprodejní asistenční službě. Při uzavírání smluv na dálku pomocí 

elektronických prostředků, které zavazují spotřebitele k platbě, musí obchodník zajistit, aby 

při učinění objednávky vzal spotřebitel na vědomí, že ho objednávka zavazuje k platbě. Při 

smlouvě uzavřené na dálku má spotřebitel právo od ní odstoupit do 14 dnů, tuto informaci 

musí obchodník také sdělit spotřebiteli. Pokud mu ji nesdělí, lhůta může být prodloužena až 

na jeden rok. 

Směrnice o právech spotřebitelů je poměrně novou právní úpravou, která by měla být do 

českého práva implementována do 13. prosince 2013. Směrnice byla u nás implementována i 

do nového občanského zákoníku. V této směrnici jsou upravena i práva a povinnosti obou 

smluvních stran při prodeji na dálku, proto je směrnice velice důležitá. Přeshraniční prodej je 

nezbytný k rozvoji vnitřního trhu a obchod na dálku se stává nezbytnou součástí obchodu 

mezi členskými státy. Tato směrnice byla zavedena, aby se spotřebitel cítil ještě bezpečněji. 

Například účtování dodatečných poplatků za kreditní kartu je díky této směrnici minulostí. 
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Výhodou je i uvedení lhůty 14 dnů pro vrácení zboží bez udání důvodů, neboť v minulosti 

byla tato lhůta na evropské úrovni 7 dnů. Lhůta začíná běžet od dodání zboží, nikoli od 

uzavření kupní smlouvy jak tomu bylo v minulosti. Směrnice zpřísňuje i pravidla pro 

podomní prodej, již nebude důležité, zda byl vyžádaný nebo nikoli. Růst přeshraničního 

prodeje na dálku je velice rychlý a musí se mu přizpůsobovat i právní úprava.  

Směrnice o právech spotřebitelů se mi velice líbí, neboť řeší problematiku, která 

v minulosti komplikovala život spoustě občanů. Tak např. společnosti nebudou moci účtovat 

dodatečné náklady za platbu kartou, zakázaná je i přehnaná cena tzv. hot linek, cena musí být 

stejná, jako cena normálních hovorů v daném členském státě. Směrnice přináší hodně výhod a 

ochrana občanů je o krok blíž k dokonalosti. 

4.2. Nekalé obchodní praktiky 

Nekalou obchodní praktikou rozumíme jednání obchodníka vůči spotřebiteli, které není 

v souladu s požadavky odborné péče a je schopno ovlivnit spotřebitelovo ekonomické 

rozhodnutí. Tím pádem může spotřebitel učinit rozhodnutí, které by normálně neučinil. Aby 

byla nekalá praktika potvrzena, musí být splněny obě podmínky, nedostatky v odborné péči a 

ovlivnění spotřebitelova ekonomického rozhodnutí. Směrnice rozlišuje dva druhy nekalých 

praktik, praktiku klamavou a agresivní. 

Pojem odborná péče neboli náležitá profesionální péče je ve směrnici definován„úroveň 

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

očekávat a která odpovídá poctivým obchodním praktikám nebo obecným zásadám dobré víry 

v oblasti obchodníkovy činnosti“(článek 2).  

Dalším neurčitým pojmem v definici nekalých obchodních praktik je „podstatné narušení 

ekonomického chování spotřebitele“. Tím směrnice rozumí užití obchodní praktiky, která 

snižuje spotřebitelovu schopnost učinit informované rozhodnutí, a učiní tak rozhodnutí, jež by 

jinak neučinil. Ve směrnici již není uvedeno, co je podstatným a nepodstatným narušením 

ekonomického chování spotřebitele. Toto posouzení nechává na soudech, které musí zvážit 

okolnosti každého případu zvlášť. Dalším úkolem soudu je zvážení, zda by spotřebitel přijal 

danou transakci, pokud by nedostal klamavé informace. Pro soudy to může být nelehký úkol, 
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neboť předvídat, jak by se spotřebitel choval, v případě zákonných obchodních praktik, 

nemusí být vždy jednoduché.
71

 

Směrnice upravuje obchodní praktiky, které přímo ovlivňují rozhodnutí spotřebitele o 

obchodní transakci. Nevýhodou této směrnice je, že neupravuje právní požadavky na vkus a 

slušnost. Z toho důvodu vzniká rozdílnost v právních úpravách jednotlivých zemí. Každý stát 

má rozdílné praktiky, které považuje za nevkusné a neslušné, může to být např. pouliční 

prodej, který není v některých členských státech z kulturního hlediska žádoucí (směrnice 

2005/29/ES). Dalším příkladem může být reklama, ve které se ženy objevují s odhalenými 

ňadry. Taková reklama již neovlivňuje ekonomické chování spotřebitele, proto nespadá do 

posouzení dle evropské směrnice. V těchto oblastech mohou být rozdíly mezi jednotlivými 

státy. 

V definici je dále uvedena formulace „obchodníkovo rozumné očekávání“. Evropská 

Komise tento pojem vysvětluje ve svém dokumentu, kdy říká, že by se toto kritérium mělo 

vykládat v souladu s prvkem přiměřenosti. Důležité tedy je pokládat obchodníky za 

odpovědné z nekalé obchodní praktiky jen tehdy, pokud je možné očekávat nepříznivý dopad 

na kategorii zranitelných spotřebitelů. Pro rozvoj trhu by určitě nebylo vhodné, kdyby 

obchodníci byli odpovědni za každý myslitelný výklad jejich obchodní praktiky ze strany 

spotřebitelů, např. důvěra spotřebitele v to, že „boloňské špagety“ byly skutečně vyrobeny 

v Boloni. Evropská Komise zdůrazňuje, že účelem této směrnice je postihnout případy 

nepoctivých tržních praktik, a ochránit tak spotřebitele a různé zranitelnější skupiny 

zákazníků. 
72

 

Právní předpisy EU zakazují všechny podoby nekalých obchodník praktik. Ať už se jedná 

o obchodní praktiky před uzavřením smlouvy, v jejím průběhu nebo až po uzavření smlouvy. 

Veškerá tvrzení prodejců by měla být srozumitelná, jasná, doložená a přesná. Hlavním cílem 

této směrnice je zajistit, prosazovat a ochraňovat hospodářskou soutěž v oblasti obchodních 

praktik.  

Nekalá obchodní praktika se posuzuje podle průměrného člena skupiny, na kterou tato 

praktika působí. Jak již bylo vysvětleno v kapitole o klamavé a srovnávací reklamě, bere se 
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zde také v potaz hledisko tzv. průměrného spotřebitele. Kdy ve skupinách, které jsou slabší, 

např. děti, důchodci, psychicky nemocní spotřebitelé, je působnost nekalé praktiky brána jako 

kdyby působila na průměrného člena této skupiny. 

Samotná koncepce tržního hospodářství, které je postaveno na funkční hospodářské 

soutěži, nemusí zajišťovat rovné postavení mezi obchodníky a spotřebiteli. Proto EU vytvořila 

směrnici o nekalých obchodních praktikách, neboť se zaměřuje hlavně na spotřebitele, kteří 

jsou směrnici chránění přímo. Díky této ochraně spotřebitele jsou nepřímo chránění i prodejci, 

neboť se to tím pádem dotkne i jich.   

4.3. Hranice působnosti směrnice o nekalých praktikách 

Směrnice ochraňuje pouze ekonomický zájem spotřebitele, neuplatňuje se na žádné další 

oblasti, jako např. zdraví nebo bezpečnost. Vkus a slušnost nejsou v oblasti úpravy této 

směrnice, neboť oblast mravnosti není ochrana ekonomického zájmu. Dále taky očerňování 

konkurence a otrocké napodobování nespadají do oblasti této směrnice, reguluje je směrnice o 

klamavé a srovnávací reklamě. Obchodní praktika by musela poškozovat ekonomický zájem 

spotřebitele např. obchodní marketing, který je směrnicí upravován. Směrnice se také 

nezabývá soutěžním právem mezi jednotlivými podniky, jako jsou kartelové dohody, 

zneužívání dominantního postavení, fúze či akvizice. Neupravuje ani smluvní právo, nemá 

tedy žádný dopad na podmínky vytváření, účinnosti a platnosti smlouvy. Stručně řečeno 

směrnice se zabývá jen nekalými praktikami mezi obchodníkem a spotřebitelem, nereguluje 

chování dvou podniků k sobě navzájem.
73

 

Směrnice uvádí, že chrání pouze ekonomické zájmy spotřebitele. Co když jsou ale 

dotčeny spotřebitelské zájmy neekonomické? Na tyto zájmy se směrnice nevztahuje, členské 

státy mohou v této oblasti přijmout svá přísnější opatření. 

Směrnice o nekalých obchodních praktikách se nevztahuje na případy, kdy členské státy 

provádějí omezení a zákazy obchodních praktik z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti 

spotřebitele. Příkladem mohou být předpisy jednotlivých států v oblasti alkoholu, tabáku či 

léčiv. Nevztahuje se ani na finanční služby a nemovitosti, neboť jsou svou povahou a riziky, 

z nich vyplývajících, složitějším produktem, který je potřeba regulovat detailněji. 
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Obchodní praktiky zahrnují jen praktiky v souvislosti s přímou propagací, prodejem nebo 

dodáním produktu spotřebiteli. Jedná se tedy pouze o ochranu spotřebitele, opačný případ, 

kdy by spotřebitel dodával produkty prodejci, směrnice neřeší. Jsou zde však výjimky, ve 

kterých můžeme vidět souvislost mezi nákupem produktu od spotřebitele ze strany 

obchodníka a propagací, prodejem nebo dodáním produktu spotřebiteli. Příkladem můžeme 

zmínit obchod s motorovými vozidly, kdy často se můžeme setkat s tím, že při nákupu nového 

vozidla nám od něj odečtou cenu starého, jenž od nás vykoupí. Spotřebitel tedy uzavírá kupní 

smlouvu na dodání na protiúčet, jedná se o dvoufázovou praktiku. Neboť nákup vozidla 

obchodníkem se děje nezávisle na prodeji automobilu spotřebiteli. Na takovou praktiku se 

směrnice rovněž vztahuje.
74

 

Směrnice se nevztahuje na pravidla jednotlivých států, které se týkají takových praktik, 

jako je uvádění na trh a reklama v souvislosti s ochranou lidské důstojnosti, předcházení 

diskriminace z důvodu pohlaví, rasy či náboženství nebo zobrazování nahoty, násilí a 

společensky nebezpečného chování. Příkladem uvedeme vnitrostátní zákazy upravující 

uvádění internetových videoher zobrazující násilí na trh, zakazující reklamy na hračky 

s vojenskou tématikou, které jsou určeny dětem, atd.
75

 

Obchodníci vymýšlejí stále nové možnosti jak nalákat zákazníky, což způsobuje neustálý 

vývoj nekalých obchodních praktik, a je potřeba tomuto vývoji přizpůsobit i právní úpravu. O 

legalitu obchodních praktik prodejců se starají soudy nebo také spotřebitelé sami. Hlavním 

soudem, který vytváří judikaturu je ESD, podle něhož rozhodují národní soudy jednotlivých 

členských států. Spotřebitelé se mohou bránit sami pomocí různých spotřebitelských 

organizací, které se snaží tyto nekalé praktiky minimalizovat. 

4.4. Klamavá obchodní praktika 

Těžkým úkolem při posuzování nekalosti obchodní praktiky je určit, zda se jedná o lákání 

spotřebitele prodejcem nebo o klamavou obchodní praktiku. Lákání zákazníka je právními 

předpisy povoleno, ale všechno má své mantinely. Hranice mezi lákáním a klamavostí je 

velice křehká, a o její vyjasnění usilují soudy. 

Klamavé obchodní praktiky jsou ve směrnici o nekalých obchodních praktikách děleny do 

dvou skupin, na klamavé jednání a klamavé opomenutí. Obě skupiny nekalých praktik jsou 
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vždy zakázány, neboť klamat spotřebitele jakýmkoliv způsobem je v rozporu s právními 

předpisy na ochranu spotřebitele. Ještě podotknu, že tato směrnice upravuje i oblast klamavé 

reklamy, kterou jsme se zabývali v minulé kapitole. Je zde uveden obecný zákaz klamavé 

reklamy. 

„Obchodní praktika je považována za klamavou, pokud obsahuje nesprávné informace, a 

je tedy nepravdivá, nebo pokud jakýmkoli způsobem, včetně celkového předvedení, uvádí nebo 

je schopná uvést průměrného spotřebitele v omyl, k jednomu z níže uvedených bodů, i když 

informace jsou věcně správné, což v obou případech vede nebo může vést k rozhodnutí 

spotřebitele o obchodní transakci, které by jinak neučinil“(směrnice 2005/29/ES, článek 2).  

Definice klamavé obchodní praktiky vypadá složitě, složitá však není. Prodejce nesmí 

zákazníkovi v žádném případě poskytnout nesprávné informace, které by ho mohly ovlivnit 

v jeho rozhodnutí.Příkladem může být používání značky jakosti, na kterou prodejce nemá 

právo, třeba značku bio u některých potravinových doplňků. V některých případech může 

prodejce podat i informace založené na pravdivosti, ale stejně uvádějí spotřebitele v omyl. 

Problémem může být formulace, že obchodník navede spotřebitele k obchodní transakci, 

kterou by jinak neučinil. V některých případech může být složité určit, zda by spotřebitel 

danou transakci učinil nebo nikoliv. Nákupní chování spotřebitele nemusí být vždy určeno jen 

tím, co prodejce spotřebiteli tvrdí, spotřebitel se může rozhodnout o koupi sám, neboť 

rozhodnutí o nákupu je do jisté míry určováno limbickým systémem v mozku. A tím se může 

stát, že spotřebitel málokdy uvažuje jen racionálně. Ironický postřeh v této oblasti 

harmonizace je, že advokát, jenž připravuje žalobu z nekalé soutěže, si musí myslet, co si 

bude myslet soudce, že si myslel spotřebitel.
76

 

4.4.1. Klamavá jednání 

Obchodník nesmí spotřebitele oklamat produktem, jeho hlavními znaky, dostupnosti, 

riziky, provedením, složením, příslušenstvím, službami po prodeji výrobku, reklamacemi, 

výrobním postupem či datem výroby, dodáním, účelem použití, množstvím, zeměpisným 

původem, výsledky zkoušek a dalšími. Nesmí ho oklamat ani svou firmou, čím mám na 

mysli, rozsah závazků obchodníka, motivy pro obchodní praktiku a podstatu prodejního 

postupu, symboly týkající se sponzorování i nepřímého. Další zákaz je v klamání spotřebitele 

cenou nebo způsobem jejího výpočtu, cenovými výhodami. Klamat nesmějí ani 
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charakteristické rysy obchodníka nebo jeho zástupce, například totožnost, majetek, 

způsobilost, duševní vlastnictví, ocenění atd. Správně musí být uvedeny i práva spotřebitele, 

včetně práva na náhradní dodání nebo vrácení kupní ceny, záruky na zboží (směrnice 

2005/29/ES). 

Velice častou obchodní praktikou obchodníků je nekalé jednání, kdy uvádějí výrazné 

ceny. Háček je v tom, že uměle navýší původní cenu, a díky tomu mohou ve spotřebitelích 

vyvolat dojem, že existuje velký rozdíl mezi cenou původní a současnou. Taková praktika je 

zakázaná, ale stále používána. Podobnou praktikou je i uvedení procenta, o která se daná cena 

snížila, přitom při výpočtu zlevněná cena k procentu vůbec nesedí. 

Obchodní praktika je považována za nekalou, pokud ve věcných souvislostech vede 

k tomu, že průměrný spotřebitel učiní rozhodnutí o nákupu, které by jinak neučinil, pokud se 

jedná o uvádění produktu na trhu, včetně srovnávací reklamy, kdy je možno produkt zaměnit 

za jiný, ochranné známky, obchodní firmy či jiných rozlišovacích znaků. Nesprávné 

rozhodnutí spotřebitele se může vztahovat i ke skutečnosti nedodržování obchodních závazků 

obsažených v kodexu chování, pokud se k nim zavázal, a uvádí to v obchodní praktice.
77

 

Směrnice upravuje takové odvětví ochrany spotřebitele, kde nejsou na unijní úrovni žádné 

zvláštní odvětvové právní předpisy. Podnikatelům tedy zakazuje vytvářet klamavou představu 

o povaze svých produktů. Nejdůležitější je to u složitých produktů s vysokou mírou rizika, 

jako některé produkty finančních služeb.
78

 Finanční služby jsou velice rizikové produkty, u 

nichž je důležitá důsledná regulace, která není v silách zákonodárců EU. Z toho důvodu, mají 

státy dovoleno tuto oblast regulovat i na své úrovni, tedy v oblasti finančních služeb neplatí 

maximální harmonizace, ale jen minimální. To samé platí i u regulace nemovitého majetku. 

Dle nových poznatků z behaviorální ekonomie má vážný dopad na reakci spotřebitelů 

nejen obsah poskytnutých informací, ale rovněž způsob předložení informací. Proto je ve 

směrnici uvedeno, že spotřebitele nelze uvést v omyl „jakýmkoliv způsobem, včetně 

celkového předvedení“, přitom nezáleží na tom, zda jsou informace správné či nikoli. 
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Vnitrostátní soudy mají za úkol posoudit, zda jsou obchodní praktiky klamavé, přihlíží přitom 

k vývoji současných vědeckých poznatků.
79

 

Nejčastější příklady klamavých obchodních jednání dle Sdružení ochrany spotřebitele jsou 

např. nesprávné užívání značky jakosti, v září 2007 používaly nesprávně značku 

bionásledující výrobky: Bio koenzym Q10 (výrobce Bio Commerce), Bio Drain (výrobce 

New Nordic Pharmabrands Ltd.), BioExtra (výrobce Bio healthcare, s.a.), Biopron (výrobce 

Valosun s.r.o.). Výrobce také často tvrdí, že určitý produkt může vyléčit nemoci, poruchu či 

postižení. Obchodníci poskytují také nepravdivé informace o tržních podmínkách, kdy 

výrobce tvrdí, že toto zboží lze tady pořídit za bezkonkurenčně nejnižší ceny, přitom posléze 

zjistí, že produkt byl předražený. Takové praktiky jsou neférově hlavně pro zranitelnější 

skupiny, př. důchodci, osoby trpící různými psychickými poruchami atd.
80

 

Úprava obchodních praktik na unijní úrovni se mi zdá velice praktická, neboť při 

vzpomínce pár let zpátky, byly některé obchodní praktiky na trhu běžné. Tyto obchodní 

praktiky již téměř vymizely, prodejci se ale snaží o objevení nových, které ještě nejsou 

regulovány, a s kterými by mohli prorazit na trhu. Není to tak dávno, co nápisy s malými 

sotva čitelnými písmenky byly používány u obchodních praktik prodejců, dnes již téměř 

nejsou k vidění. Často jsem byla svědkem i klamavé obchodní praktiky, kdy obchodník psal 

přes celou výlohu prodejny „totální likvidace prodejny, výprodej“, přitom když jsem 

procházela okolo prodejny o měsíc později, byla opět doplněná novým zboží a v provozu. 

V minulosti byly takové obchodní praktiky povoleny, dnes jsou již zakázány, otázkou je, jak 

bude regulace obchodních praktik vypadat v budoucnu. 

4.4.2. Klamavá opomenutí 

Klamavá opomenutí jsou velikým přínosem směrnice o nekalých obchodních praktikách. 

Neboť je rozdíl mezi jednáním, kdy obchodník danou praktiku provede nebo opomenutím, 

kdy zapomene uvést některé důležité údaje. V některých případech prodejce neuvede důležité 

údaje schválně, aby si vybudoval konkurenční výhodu či z jiného důvodu. Obě tyto praktiky 

jsou považovány za nekalé.  
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Klamavým opomenutím máme na mysli jednání podnikatele, kdy ve svých věcných 

souvislostech opomene uvést závažné informace, které spotřebitel v daném momentu 

potřebuje pro rozhodnutí o učinění dané transakce. Posuzují se rysy, okolnosti a omezení 

sdělovacího prostředku. Podnikatel tedy může způsobit, že díky tomuto opomenutí, 

spotřebitel provede transakci, kterou by normálně neučinil. Klamavé opomenutí je i zatajení 

důležitých informací či jejich poskytnutí nejasným, nesrozumitelným, dvojznačným 

způsobem nebo poskytnutí v nevhodný čas (směrnice 2005/29/ES).  

Příkladem klamavého opomenutí bych uvedla na prodejci automobilů, který prodá 

automobil zákazníkovi, jenž si přeje auto do 50 000 najetých kilometrů. Prodejce mu prodá 

auto, které má na tachometru 40 000 najetých kilometrů. Transakce vypadá v pořádku, 

zákazník ale po nějaké době zjistí, že na autě musí neustále provádět opravy a při 

podrobnějším zkoumání se dozví, že auto má určitě najeto více kilometrů, než prodejce 

uváděl. Obchodník opomenul zákazníkovi uvést, že při servisu daného auta přetočili 

tachometr. Taková praktika je považována za klamavou, zákazník je v tomto případě v právu. 

Směrnice ale také zdůrazňuje, že je nutné jednotlivé případy posuzovat vzhledem 

k použitému sdělovacímu prostředku. Je nutné posoudit prostor a čas, který obchodník měl 

pro potřebné upozornění spotřebitele a také posoudit, zda ho upozornil dostatečně vzhled 

k možnostem, které měl.
81

 Posuzovat by se mělo i to, zda obchodník navedl spotřebitele na 

možnosti, jenž mu umožní získat dodatečné informace k danému produktu.Ujednání této 

směrnice platí zvláště na billboardech a v televizi. Od zákazníka se zde očekává snaha 

dohledání si potřebných informací na uvedených místech, které obchodník poskytuje. 

Otázkou jde, zda takové ujednání nesnižuje spotřebitelovu ochranu.  

Za závažné informace můžeme u výzvy ke koupi shledat následující informace. Příkladem 

uvedu pojišťovnu, která působí v soukromém pojišťovnictví. Závažné informace se mohou 

vyskytnout u hlavních znaků produktu nebo odvětví, do kterého spadá. V případě pojišťovny 

se jedná o informaci o pojistitelných rizicích, možnosti slev či bonusů, nejzákladnější výluky. 

Dále je nutné podat informace o adrese a totožnosti obchodníka, v našem případě to je adresa 

pojišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele. Důležité jsou také pravdivé informace 

v oblasti ceny, která musí být uvedena včetně daně a dalších doplatku (za dopravu, dodání, 

poštovné). V případě pojišťovny musí být uvedeny základní znaky výpočtu pojistného a musí 
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být uvedeny všechny další poplatky vztahující se k ceně pojistky. Povinnosti podnikatele je 

seznámit zákazníka s platebními podmínkami, dodáním, plněním, vyřizováním reklamací a 

stížností, pokud se odchylují od požadavků profesionální péče. Musíme tedy seznámit 

zákazníka s pojistnými podmínkami, určit způsob platby pojistného, seznámit ho s potřebou 

vyplnění dokumentů při pojistné události, s oceňovacími tabulkami a dalšími dokumenty, 

které jsou nutné dodat, aby vznikl nárok na pojistné plnění. V neposlední řadě je důležité 

klienta informovat o možnostech a důsledcích odstoupení nebo výpovědi od smlouvy.
82

 

Osobně souhlasím s tím, že rozdělení na klamavé jednání a opomenutí je velice vhodné, 

neboť to není jedno a totéž. Pokud prodejce opomene spotřebiteli uvést důležité údaje 

vztahující se k produktu a on si produkt přesto koupí, tak se stal oběti klamavého jednání 

obchodníka. Dále mi připadá velice důležitá skutečnost, že opomenutí i jednání je posuzováno 

jako stejný protiprávní čin. Kdyby to tak nebylo, tak by obchodníci cíleně využívali 

zatajování informací, které by určitě neprospělo volnému obchodu v rámci EU. Nevýhodou je 

soudní posuzování situace, kde se snaží objasnit, jak by se spotřebitel v procesu rozhodování 

choval, kdyby mu byla poskytnutá daná informace.  

4.5. Agresivní obchodní praktika 

Horší obdobou klamavých obchodních praktik je obchodní praktika agresivní.Již z názvu 

vyplývá, že ze strany obchodníka vůči spotřebiteli je uplatňován určitý typ agrese. Nemusí se 

vždy jednat o fyzickou agresi, i když i ta je možná, jedná se spíše o psychologický agresivní 

útok obchodní praktikou.  

Agresivní obchodní praktika zhoršuje svobodnou volbu či chování průměrného 

spotřebitele ve vztahu k produktu, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke 

všem jejím rysům a okolnostem dochází k obtěžování, donucování s možnosti použití fyzické 

síly či nepatřičného ovlivňování. Takové jednání může opět způsobit, že spotřebitel rozhodne 

o obchodní transakci, kterou by jinak neučinil (směrnice 2005/29/ES). 

Příkladem agresivní obchodní praktiky uvedu na pojišťovací společnosti. Ta bude nabízet 

určitý produkt, který bude rozesílat svým zákazníkům s oznámením, že vyšel nový zákon, 

který určité části populace přikazuje, aby se pojistila na daný produkt, který je údajně 

dostupný jen u dané pojišťovny. Ve skutečnosti žádný takový zákon nevyšel, ale pojišťovna 

naléhá na zákazníka, aby si dané pojištění sjednal. Zákazníkovi tedy nezbude nic jiného než si 
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pojištění sjednat. Daná obchodní transakce byla uskutečněna pod tlakem, takže se jedná o 

agresivní obchodní praktiku, kdy navíc pojišťovna uvedla klamavý údaj o vydání nového 

zákona. 

Při posouzení, zda obchodní praktika používá donucování, obtěžování nebo nepatřičné 

ovlivňování se bere v úvahu její načasování, místo, povaha či doba trvání. Rozebírá se, jestli 

byl použitý výhrůžný nebo urážlivý jazyk nebo chování. V úvahu se bere i vědomé využití 

jakéhokoliv neštěstí ze strany obchodníka, které může vést ke zhoršení úsudku spotřebitele či 

jeho ovlivnění ve vztahu k produktu. Dále se uvažuje, zda byly použity obtížné nebo 

neúměrné mimosmluvní překážky uložené prodejcem, pokud chce spotřebitel uplatnit svá 

smluvní práva, včetně práv na vypovězení smlouvy nebo přechod na jiný produkt či k jinému 

´prodejci. V úvahu se bere i výhrůžka právně nepřípustným jednáním (směrnice 2005/29/ES). 

Místo, povahu či dobu trvání si můžeme vysvětlit např. na prodejní akci. Kdy jsou 

spotřebitelé nalákání na zájezd za velice levnou cenu. A až na zájezdu zjistí, že jim je cestou 

autobusem nabízen nějaký produkt. Z prezentace produktu ale nemůže odejít, neboť probíhá 

v rozjetém autobuse. Účastníci zájezdu jsou pod tlakem a většina si daný produkt koupí i 

v případě, že by normálně takovou koupi neučinili. 

Příkladem agresivní obchodní praktiky může být situace, kdy si necháme opravit přívod 

elektrické energie k domu. Před poskytnutí této služby se ptáme opraváře, kolik nás bude tato 

oprava stát, načež se dozvíme cenu 1 500 Kč. Posléze, kdy je vše řádně opraveno, přijde 

opravář s fakturou na 5 000 Kč. My jakožto chránění spotřebitelé odmítneme tuto sumu 

zaplatit. Opraváři se to ale nelíbí, a tak nám elektrickou energii odpojí úplně. Takové jednání 

můžeme hodnotit jako agresivní obchodní praktiku.  

Dalším problémem může být obchodní systém nazývaný jako lavina nebo hydra. Tento 

systém je založen na lákání zákazníku na určité výhody či slevy na výrobek, pokud získá pro 

danou firmu další zákazníky. Tento typ praktik je v naší republice zakázán již od období před 

druhou světovou válkou. Firma zákazníkovi naslibuje produkty za velmi výhodné ceny či 

dokonce zdarma, má to však jeden háček, zákazník musí dovést ještě další zákazníky, kteří si 

daný výrobek koupí. Spotřebitel se dostává do pozice obchodního zástupce společnosti. 

Pokud je úspěšný, nabízí mu firma školení a budoucí spolupráci, která nabízí „zaručený velký 

výdělek“. 
83
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Osobně si myslím, že agresivní obchodní praktiky tvoří velkou překážku jednotného 

vnitřního trhu. Na takové praktiky by se dozorčí orgány jednotlivých států měli zaměřit co 

nejvíce a snažit se je z trhu zcela odstranit. Není to vždy jednoduchý úkol, ale spotřebitelé 

jsou těmito praktikami hodně ohroženi. 

4.6. Černá listina nekalých obchodních praktik 

Přílohou směrnice o obchodních praktikách je jejich černá listina. Pokud se obchodní 

praktika prováděná obchodníkem shoduje s některou uvedenou praktikou, tak je praktika vždy 

klamavá. Je to jakási jistota pro spotřebitele i obchodníky, že praktiky uvedené v tomto výčtu, 

jsou v celé EU zakázané. V případě, že obchodní praktika zde uvedená není, posuzuje se 

každý jednotlivý případ v každém členském státě zvlášť, podle ustanovení uvedených ve 

směrnici. 

Listina nekalých obchodních praktik mi přijde velmi užitečná, neboť každý přesně ví, kde 

je hranice mezi povolenými a zakázanými praktikami. Nyní zmíním příklady některých 

zakázaných obchodních praktik, které jsou v ní uvedené. S některými praktikami se můžeme 

setkat ještě dnes, pomalu ale z trhu mizí a objevují se další, rafinovanější.  

Nejdříve ke klamavým obchodním praktikám, které, dle mého názoru, jsou na trhu 

častější. Klamavou obchodní praktikou je tvrzení obchodníka, že podepsal kodex chování, 

přitom tomu tak není. Nebo nepravdivé tvrzení, že kodex chování byl schválen veřejným nebo 

jiným subjektem. Podobně obchodník nesmí využívat značky důvěry, jakosti nebo podobné 

značky, aniž by získal potřebné povolení (směrnice 2005/29/ES).  Kodexem chování je jakýsi 

soubor pravidel, který nevydal orgán států, ale který vymezuje chování obchodníků, kteří se 

jej snaží dodržovat. Příkladem kodexu je v ČR Kodex reklamy. 

Kodex chování je jakési tvrzení jeho držitele, pro které nejsou žádná oficiální pravidla. 

Věcný obsah kodexů je v uvážení autora, důležité ale je, že zde existuje předpoklad k tomu, 

že držitel kodexu k němu přistoupí maximálně odpovědně. Také zákonodárci EU se ke 

kodexům chování stavějí pozitivně, a věří, že jim může pomoct k dosažení vysoké úrovně 

ochrany spotřebitele. Důležité je, aby byl kodex v souladu se směrnicí 2005/29/ES. Kodex 

chování může přispět ke zvýšení důvěryhodnosti obchodníka ze strany spotřebitele.
84

 Může se 

tedy jednat o konkurenční výhodu, a zároveň o podporu volného trhu. Naopak překážkou 

rozvoje vnitřního trhu může být jeho nedodržování, a z toho vyplývající klamání zákazníka. 
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Pro ujasnění jak etický kodex vypadá, je v příloze této práce uveden etický kodex společnosti 

Oriflame.  

Další hlavně v minulosti velice oblíbenou praktikou prodejců je tvrzení prodejců, že určitý 

produktu bude dostupný po omezenou dobu za určitých podmínek, aby spotřebitele přiměly 

k okamžitému rozhodnutí bez příležitosti nebo času k učinění informované volby (směrnice 

2005/29/ES. Příkladem uvedu praktiku, které jsem byla svědkem. Nejmenovaný obchod 

s textilem měl přes celou výlohu prodejny napsán nadpis „totální likvidace, uzavírání 

prodejny, velké slevy“, což donutilo zákazníka, aby se přišel do obchodu podívat, a pokud se 

mu něco zalíbilo, musel si oblečení koupit hned. Když jsem šla o měsíc později okolo stejné 

obchodu, pořád byl v provozu a zboží v obchodě bylo nové. S tím souvisí i nekalé tvrzení 

obchodníka, že hodlá ukončit činnost nebo stěhování, přitom tomu tak není. 

Ještě dnes známou praktikou je výzva ke koupi produktu za velmi nízkou cenu, ale není 

schopen zajistit dodávku dostatečného množství produktu pro předpokládanou poptávku. 

Obchodník by měl vždy být schopen zveřejnit důvod, proč nebyl schopný zajistit 

požadovanou dodávku, v jiném případě se jedná o klamavou reklamu. Příkladem může být 

velice nízká cena televizoru, která zákazníky naláká do obchodu a k dispozici jsou jenom dva 

zlevněné kusy. 

Známou obchodní praktikou je tvrzení, že v rámci propagace probíhá soutěž o ceny, 

přitom nikdo žádnou cenu neobdrží (směrnice 2005/29/ES). Zákazníci většinou vyplní nějaký 

dotazník, kde uvedou své osobní údaje, a nakonec se žádné losování nekoná. 

Velice známé jsou nepřiměřené formy lákání zákazníků, jako nápisy u produktu slovy 

„zdarma“, „gratis“ atd., spotřebitel přitom nakonec musí zaplatit nějaké dodatečné náklady 

(směrnice 2005/29/ES). V minulosti takovou praktiku používaly hojně cestovní kanceláře, 

které uváděly, že při zaplacení dovolené dospělým člověkem, má dítě dovolenou zdarma. 

Přitom si v konečné podobně za dítě naúčtovaly alespoň cenu letenky. Může se také jednat jen 

o zaplacení poštovného, přitom produkt je zadarmo, i v tomto případě se jedná o zakázanou 

praktiku. Zákazník se velice často nechá přesvědčit, neboť se mu zdá daná cena výhodná.  

Klamavých obchodních praktik je ve směrnici vypsáno více, uvedla jsem jen některé 

z nich. Nyní k agresivním obchodním praktikám, které už u nás tak časté nejsou, stále ale 

ještě existují výjimky, kdy je lze na trhu vidět. 
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Zakázáno je vytváření dojmu, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu, dokud neuzavře 

smlouvu (směrnice 2005/29/ES). Obchodník neumožní spotřebiteli odejít, dokud mu 

nepodepíše všechny papíry. Podobné to je i při podomním prodeji, kdy obchodník nechce 

opustit byt, ani při opakovaném vyzvání, dokud mu spotřebitel nepodepíše smlouvu. 

Výjimkou je však vymáhání smluvních požadavků. 

Agresivní je i přímé nabádání dětí, aby si koupily určitý výrobek, nebo nabádání k tomu, 

aby jim určitý výrobek koupili dospělí (směrnice 2005/29/ES). V tomto případě se jedná o 

útok na zranitelnou skupinu. Děti ještě nejsou tak vyvinuté, aby byly schopné odhalit účinek 

reklamy. Většinou opravdu za rodiči přijdou a dožadují se koupi daného produktu. 

Obchodníci jsou v oblasti vynalézání nekalých obchodník praktik velice vynalézaví. 

Pokud je některá obchodní praktika zakázaná, snaží se vymyslet jinou, která je ještě povolena. 

Důležité je, aby se právní předpisy rychle přizpůsobovaly stále novým praktikám na trhu. 

Černá listina nekalých obchodních praktik je v tomto směru užitečná, neboť může být 

aktualizována podle současné potřeby trhu. 

Směrnice o nekalých obchodních praktikách má dva hlavní cíle, o které usiluje. Prvním je 

hladké fungování vnitřního trhu a druhým ochrana spotřebitele. Tyto dva cíle nejdou spolu 

vždy v jedné řadě, mnohdy se křižují a je na EU, kterým z cílů dá přednost. Zákonodárci 

rozhodli, že primárním cílem bude hladké fungování vnitřního trhu a až sekundárním ochrana 

spotřebitele.
85

 Myslím si, že rozhodnutí zákonodárců nebylo jednoduché, ale řadit ochranu 

spotřebitele až na sekundární cíl, není ideální. I když se jedna jen o případy, ve kterých nejde 

dospět ke kompromisu, je ochrana spotřebitele dle mého názoru důležitá. Po delším zvážení je 

ale důležitější hladké fungování vnitřního trhu, neboť bez vnitřního trhu by evropská ochrana 

spotřebitele nemusela vůbec existovat. 

4.7. Nekalé obchodní praktiky na internetu 

Velice rozšířené jsou nekalé obchodní praktika na internetových stránkách. Zde se 

praktiky prodejců rozvíjejí geometrickou řadou v souvislosti s rozvojeminternetu. Je důležité 

tyto praktiky podchytit včas, aby se nestaly neudržitelnými. Směrnice o nekalých obchodních 

praktikách se vztahuje i na tuto problematiku a snaží se ji co nejvíce zbrzdit. Okrajově se 

v této části zmíním o ochraně, kterou poskytuje EU v oblasti internetu a obchodních praktik. 
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Prvním zájmem, který upoutal pozornost zákonodárců, jsou sociální média. Neboť zde se 

začaly rychle obchodní praktiky rozvíjet. V dnešní době využívají obchodníci velice často 

tuto cestu k propagaci svých výrobků. 
86

 

Dalším problémem, který se musel vyřešit, bylo poskytování pravdivých a jasných 

informací v internetových srovnávačích cen. Neboť na těchto stránkách se srovnává zboží 

jednotlivých prodejců. Takové srovnání rovněž může být nekalé, musí být v souladu se 

směrnicí o nekalých obchodních praktikách. Problém může nastat, když určitý srovnávač 

vlastní obchodník, který ho zároveň používá k reklamě na své výrobky. Příkladem uvedu 

spor, který řešil francouzský soud případ internetových stránek „quiestlemoinscher.com“ 

(doslovně „kdojenejlevnejsi.com“). Tyto stránky byly srovnávače cen smíšeného zboží a 

vytvořila je francouzská společnost provozující supermarkety, která je využívala jako nástroj 

srovnávací reklamy. Internetové srovnávače by měly působit profesionálně a spotřebiteli 

podávat pravdivé informace, o konkurenčních výrobcích. Neprofesionální srovnání cen je 

nutno posuzovat donucovacími orgány jednotlivých států.
87

 

Internet je v dnešní době velkým fenoménem, který je rájem pro obchodníky. Je zde více 

možností praktikování nekalých obchodních praktik. Je důležité jim předcházet, aby i zde se 

cítil spotřebitel v bezpečí zvláště, pokud nakupuje v jiných státech EU.  

4.8. Spolupráce mezi členskými státy v oblasti ochrany zájmu spotřebitele 

Aby fungování ochrany ekonomických zájmů spotřebitele bylo na vysoké úrovni, je vždy 

jednodušší a účinnější, když jednotlivé státy spolu spolupracují. Pokud by si státy hleděly 

každý svého, tak přeshraniční úspěšnost ochrany spotřebitele by nebyla tak účinná, hlavně při 

vymáhání svých práv spotřebiteli mezi státy EU. Spolupráce je zaměřena v první řadě na boj 

proti nepoctivým obchodníkům. V rámci této problematiky bylo vydáno nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními 

orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. 

Díky nařízení se zavedla síť orgánů, která spolupracuje v dohlížení na uplatňování 

předpisů týkající se ochrany zájmů spotřebitele. Prvotní cíl nařízení je eliminovat či úplně 

                                                             
86Pracovní dokument útvaru Komise: Pokynu k provedení/uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých 
obchodních praktikách. 2009. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/consumers/archive/rights/docs/Guidance_UCP_Directive_cs.pdf 
87Pracovní dokument útvaru Komise: Pokynu k provedení/uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých 
obchodních praktikách. 2009. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/consumers/archive/rights/docs/Guidance_UCP_Directive_cs.pdf 
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odstranit protiprávní jednání uvnitř EU. Každý členský stát je povinen určit ústřední orgán a 

jemu podřízené orgány, které budou uplatňovat nařízení o spolupráci v oblasti ochrany 

spotřebitele. Orgány mají vyšetřovací a donucovací pravomoci v oblasti uplatňování tohoto 

nařízení. Pokud je zjištěno protiprávní jednání, jsou tyto orgány povinné ihned zasáhnout a 

takové jednání ukončit. V mnoha případech podávají žalobu za zdržení se protiprávního 

jednání, aby se takové jednání co nejdříve ukončilo (nařízení 2006/2004).  

Vzájemná pomoc mezi státy se odehrává na základě výměny informací, žádosti o 

donucovací opatření, koordinaci dozoru nad trhem a vymáháním práva. Pokud se orgán 

z jednoho členského státu EU dozví o protiprávním jednání, oznámí to ostatním orgánům 

všech členských států EU. Na žádost jiného orgánů je povinen poskytnout všechny důležité 

informace vztahující se k protiprávnímu jednání. Je povinen taky přijmout veškerá 

donucovací opatření k ukončení či zákazu dané činnosti. Orgány musí uvědomit také Komisi 

o příslušných protiprávních jednáních, o přijatých opatřeních a jejích účincích a o koordinaci 

své činnosti. Komise ukládá a zpracovává získané informace v elektronické databázi (nařízení 

2006/2004). 

Elektronická databáze je velice praktický nástroj ke spolupráci v rámci protiprávních 

jednání. Jednotlivé státy si mohou snadno ověřit, zda obchodníci se již nějakého protiprávního 

jednání nedopustili v jiných členských státech. Spolupráce orgánů ve výměně informací, 

vyšetřování a odhalování se mi zdá jako velmi přínosná k boji s protiprávními 

praktikami.Ochrana není zajišťována jen v EU, ale existuje zde spolupráce se třetími zeměmi 

a mezinárodními organizacemi. V naší republice vykonává ústřední orgán Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. 

4.9. Environmentální tvrzení 

Závěrem této kapitoly bychom se ještě zmíníme o environmentálních tvrzeních, které 

souvisí s touto směrnicí a mají za úkol ochranu životního prostředí. Někteří obchodníci 

využívají různá ekologická tvrzení jako nekalou obchodní praktiku, kdy si vytvářejí 

nezaslouženě soutěžní výhodu. V rámci takových tvrzení uvádějí, že daný výrobek je šetrnější 

k životnímu prostředí než výrobek konkurence. 

Obchodníci často tato tvrzení dávají do souvislosti se složením či výrobou produktu, dále 

s odstraněním produktů, snížením spotřeby energie, nižším znečištěním díky jeho užívání. 

Taková tvrzení musí být vždy pravdivá a ověřitelné, v opačném případě se jedná o tzv. 
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„natírání na zeleno“ neboli greenwashing.
88

 Někteří spotřebitele jsou při nákupu produktu 

shovívaví k přírodě, a kupují raději produkty, které jsou ekologičtější. 

Ekologické tvrzení bylo zdůrazněno 4. prosince 2008 jako závěr Rady ve složení pro 

životní prostředí, který se týkal akčního plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou 

průmyslovou politiku. Vyzývá členské státy, aby při implementaci směrnice o nekalých 

obchodních praktikách zavedly do svých právních řádů i prohlášení týkající se 

environmentálních dopadů.
89

 

Směrnice nemá za úkol odradit od environmentálních tvrzení, chce jen, aby tato tvrzení 

byla pravdivá a spotřebitelé jim mohli důvěřovat. Obchodníci musí předkládat svá tvrzení 

správným a jednoznačným způsobem. Musí existovat vědecké důkazy, které musí být při 

pochybnostech předloženy srozumitelným způsobem. Některá environmentální tvrzení jsou 

uvedena v černé listině nekalých obchodních praktik, příkladem uvedu tvrzení obchodníka, že 

produkt byl schválen agenturou pro ochranu životního prostředí či jiným orgánem, přitom 

tomu tak není. Nebo v souvislosti s kodexem chování se může jednat o tvrzení, že kodex 

chování společnosti vyrábějící automobily, schválila agentura pro ochranu životního 

prostředí, přitom tomu tak není.
90

 Žádné podobné tvrzení nesmí spotřebitele přimět 

k takovému nákupu, který by za normálních okolností neučinil. Jedná se o podobnou 

problematiku, která byla popisována výše v souvislosti s obchodními praktikami, vztahuje se 

jen na životní prostředí. 

Velice často se můžeme setkat s tvrzením „šetrný k životnímu prostředí, ekologicky, 

zelený“ atd. Ani takové tvrzení nesmí být klamavé. Klamavá už může být i reklama na 

automobil vyobrazený v zeleném lese, neboť se jedná o symboly šetrnosti k životnímu 

prostředí. Obzvláště je zavádějící, pokud je šetrnost k životnímu prostředí spojována 

s produkty, které jsou ekologicky spíše škodlivé např. automobily, pesticidy, produkty 

s toxickými látkami atd. 
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4.10. Klamavá vs. nekalá reklama 

Na první pohled se pojmy klamavá a nekalá reklama mohou jevit jako totožné. 

V předcházející kapitole jsme se zabývali reklamou klamavou, která byla upravena směrnici o 

klamavé a srovnávací reklamě. V této kapitole jsme zase řešili nekalé obchodní praktiky, 

které se vztahují i na nekalou reklamu na vnitřním trhu. Pro upřesnění ještě ráda vymezí 

rozdíl mezi těmato dvěma pojmy. 

Následující obrázek se mi velmi líbil, neboť je zde prakticky vyobrazen rozdíl mezi 

reklamou a nekalou praktikou. Můžeme vidět hlavní rozdíl, kdy nekalé obchodní praktiky se 

zaměřuji jen na spotřebitele, kdežto regulace reklamy chrání i jiné subjekty na trhu.  

Obrázek 4.2: Rozdíl mezi věcným obsahem reklamy a obchodních praktik, 

 Zdroj: VAVREČKA, Jan. Veřejnoprávní aspekty samoregulace reklamy a obchodních praktik na území EU, 2011, str. 79 

Ve směrnici o nekalých obchodních praktikách je uveden všeobecný zákaz nekalých 

praktik, tento zákaz se vztahuje i na nekalou reklamu. Jedná se o mnohem širší pojem než 

přímo u klamavé reklamy. K nekalé reklamě patří i taková marketingová strategie, která 

parazituje na pověsti jiného konkurenta, dochází ke zlehčování jiného soutěžitele nebo 

k vyvolání nebezpečí záměny. Není vždy jednoduché tyto dva druhy reklamy od sebe odlišit, 

neboť i nekalá reklama má v sobě určitý prvek klamavosti.
91

 

K uzavření této kapitoly a pro ucelenější přehled ještě dodám schéma, pomocí kterého 

můžeme zjistit nekalost obchodní praktiky. 
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61 
 

Obrázek 4.3:  Schéma klamavosti obchodní praktiky 

Zdroj: COMMISSION OF THE EUROPEAN UNION. Pracovní dokument útvarů Komise. Pokyny k provedení/uplatňování 
Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách ze dne 3.12 2009, dostupné z: 
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/Guidance_UCP_Directive_cs.pdf 

 

4.11. Judikatura 

Ačkoliv se EU snaží co nejvíce evropské právní předpisy všech členských zemí sblížit, 

stále zde existují různé odchylky stát od státu. Soudy jednotlivých států to v mnoha případech 

nemají jednoduché, neboť s europenizací právních předpisů musí mít stále na mysli, že je 

daný stát součástí EU, a s tím souvisí nutnost nebránit volnému pohybu zboží a služeb. Jako 

vzor jim slouží judikatura ESD. V práci nyní zmíním některé zajímavé rozsudky k této 

problematice. 

Jako první uvedu rozsudek ESD z 15. 12. 1982, Rs 286/81, který je označován jako 

„Oosthoek“, Řešila se zde marketingová kampaň a současně volný pohyb zboží. Praxe ESD 

se při střetu dvou představ, v níž jedna je ochrana spotřebitele a druhá je volba právního řádu, 

přiklání k takovému právu, které je menší překážkou pro volný pohyb zboží v rámci ES 

(srovnání s rohodnutím Cassis de Dijon, Nissan Mars). V uvedeném případě ESD řešil případ 

prodejce encyklopedií společnosti Oosthoek, která prodávala knihy v Belgii a Holandsku. 

V Belgii měla již zavedené marketingové opatření, kdy odběratelům encyklopedie při 

uzavření smlouvy dávala zdarma další knihy jako dárek. V Holandsku chtěla využít stejnou 
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marketingovou strategii, narazila ale na překážku. Holandské právo takové obchodní praktiky 

zakazovalo a bránilo se, že tímto způsobem ochraňuje spotřebitele. ESD dospěl k závěru, že  

se spotřebiteli uvedený dárek neumožňuje vyznat v tom, za co vlastně encyklopedii nakupuje, 

ESD si ale položil obecnější otázku. Která zněla, zda může nepříznivě ovlivnit holandské 

právní opatření volný pohyb zboží. Nakonec uvedl, jestliže právní úprava zakazuje zároveň 

s výrobekem dodávat přes hranice i marketing, jedná se o překážku volného pohybu zboží., 

čímž je způsobeno omezení objemu dovozu. Na podnikatele je tedy vykonáván nátlak, aby 

v každé zemi měl jinou marketingovou strategii, což ho může od dovozu odradit, neboť to 

souvisí s jeho dodatečnými náklady. ESD zde dal tedy přednost volnému pohybu zboží před 

ochranou spotřebitele.
92

 

Případem, kterým se zabýval zahraniční soud, je lékař-ortoped, který vykonával klinickou 

praxi a navrhoval ortopedické pomůcky, jež byly průmyslově vyráběny. Lékař zároveň 

vydával články v odborných časopisech. V jednom odborném časopise uveřejnil článek, kde 

popisoval a srovnával různé typy ortopedických pomůcek. Z porovnání vycházely nejlíp ty 

pomůcky, které zhotovoval on sám. Případ se dostal k soudu jako žaloba pro nekalou soutěž. 

Ortoped se bránil tím, že článek byl uveřejněn v odborném časopise, kde vyjadřoval své 

přesvědčení s jeho zájmem o rozvoj lékařské vědy a zdraví pacientů. Soud uvedl, že se lékař 

dostal objektivně do hospodářské soutěžní situace tím, že článek může ovlivnit hospodářskou 

situaci na trhu s ortopedickými pomůckami. Soud uveřejňování podobných článků zakázal.
93

 

Kdyby však ortopedické pomůcky nevyráběl, jen by napsal článek v odborném časopise jako 

lékař, kde odborně srovnává pomůcky, tak by to bylo právně bez závad, nevyskytoval by se 

v hospodářské soutěži. 

Obchodníci stále častěji hledají skuliny v zákoně, pomocí kterých by mohli oklamat 

spotřebitele. V poslední době je velice častá praktika prodejců, kdy pořádají soukromé akce 

přímo ve svém sídle. Spotřebitel má možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů, pokud zboží 

koupil mimo sídlo obchodníka. V případě, že zboží nakoupí přímo v sídle, tak tuto možnost 

ztrácí. Toho využila společnost BNM-MEDICAL CZECH SE, která pořádá předváděcí akce. 

Spotřebitelé, hlavně zranitelné skupiny, jsou pozvání do prostor společnosti a jsou jim 

nabízené drahé terapeutické přístroje za více než 40 000 Kč. Zejména senioři si přístroj koupí, 

když si nákup rozmyslí, tak jim společnost neumožní od něho odstoupit s odvoláním na to, že 

smlouva byla uzavřena v prodejně, čímž zaniká právo zrušit smlouvu do 14 dnů. Spotřebitelé 
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od společnosti obdrží pozvánku s informací o otevření nové pobočky, která se zaměřuje na 

zdraví klientů. To je vše, co se spotřebitel z pozvánky dozví, nejsou zde popsány výrobky, 

které budou předmětem prezentace, společnost jen slibuje představení své činnosti. 

Z pozvánky zranitelný spotřebitel může snadno nabýt dojmu, že se jedná o zdravotnické 

zařízení. Průběh akce pak je následující, prezentující vychvalují své výrobky, je zde losování 

o ceny a kupní smlouvy na přístroje, které jsou i po slevě dražší než 40 000 Kč. Spotřebitele 

neměli v tu chvíli možnost produkt porovnat s nikým jiným na trhu, psychická manipulace a 

moment překvapení způsobil, že si přístroj pořídili. ESD v této věci konstatoval, že se musí 

jednat o prodejní prostor volně přístupný veřejnosti a musí být tímto jasně označený.
94

 

Vynalézavost některých obchodníků nezná hranice. Dle mého názoru jsou takové praktiky 

nemorální a EU s jednotlivými státy by se měla snažit těmto praktikám co nejvíce bránit. 

Měly by se k tomu vztahovat i sankce, které by měly působit tak, aby si daný prodejce 

uvědomil, že se mu takové jednání nevyplatí. 

Ve věci C-261/07 řešil ESD spor společnosti Total Belgium, pobočky společnosti Total, 

která se zabývala distribuci pohonných hmot na čerpací stanice. Spotřebitelům, kteří vlastní 

kartu Total Club, nabízela společnost při načerpání 25 litrů pohonných hmot do motorového 

vozidla nebo 10 litrů do motocyklu, asistenční služby zdarma po dobu tří týdnů. Žalující 

společnost byla VTB, která působí v oblasti asistenčních služeb při poruchách vozidel, a 

nabídka společnosti Total se jí jevila jako nekalá k její oblasti podnikání a u soudu se 

domáhala zrušení této praktiky. Zdůvodnila to existenci tehdejšího zákona, který zakazoval 

vázané obchodní praktiky. 
95

 

ESD zapojil do řízení v té době ještě jednu podobnou záležitost věc C-299/07, kde proti 

sobě stály společnost Galatea zabývající se prodejem prádla v Belgii a společnost Sanoma, 

dceřina společnost finské skupiny Sanoma, jenž vydává dámské časopisy a také týdeník Flair.  

Vydání časopisu Flair obsahovalo přílohu včetně poukázky na slevu od 15% do 20% na 

výrobky prodávané v některých obchodech s prádlem ve vlámském regionu. Společnost 

Galatea se odvolávala také na zákony o vázané nabídce.
96

 

V těchto věcech bylo rozhodnuto tak, že vázané nabídky jsou součástí obchodní strategie 

obchodníka a mají za úkol propagaci či prodej. Z toho vyplývá, že vázané nabídky jsou 
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obchodní praktikou ve smyslu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Vázané nabídky 

byly tudíž hodnoceny jako nekalé. 
97

 

Podobným případem je rozhodnutí ESD ve věci C-304/09 „Plus 

Warenhandelsgesellschaft“. Týká se právní úpravy, která zakazuje obchodní praktiky 

podmiňující účast spotřebitelů na soutěži o ceny či výherní hře koupi zboží nebo využitím 

služby. Směrnice brání takové právní úpravě jednotlivých států.
98

 Díky maximální 

harmonizaci by členské státy neměly přijímat žádná opatření navíc, i kdyby to mělo být ve 

prospěch spotřebitelů. Výjimkou jsou obchodní praktiky ve finančních službách a v 

nemovitostech. 

4.12. Transpozice směrnice o nekalých praktikách do českého práva 

Směrnice o nekalých obchodních praktikách se promítla do českého zákona o ochraně 

spotřebitele, který prošel v roce 2008 novelizací, a byla do něj implementována daná 

směrnice. Před implementací této směrnice do zákona, chránil zákon spotřebitele nepřímo. 

Zákon reguloval pouze chování podnikatelů, které mu nakazoval stát. Regulaci 

podnikatelských aktiv zároveň vymezoval obchodní zákoník, který již dnes tuto oblast 

nereguluje, neboť byl přejmenován na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.  

V ČR se zahraniční obchod neustále rozvíjí, jak můžeme vidět na následujícím obrázku. 

V porovnání s rokem 1989 zahraniční obchod vzrostl až šestnáctkrát. V souvislosti s tímto 

rozvojem a vstupem do EU se mění i právní úprava. Nejvýznamnější změnou právní úpravy je 

vznik nového občanského zákoníku. 
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Obrázek 4.3: Zahraniční obchod České republiky,  

Zdroj: Český statistiký úřad, Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cr_od_roku_1989_zo 

Zákon o ochraně spotřebitele je typickým příkladem „smíšeného“ pojetí ochrany 

spotřebitele, to znamená, že obsahuje regulaci soukromoprávních vztahů a jsou i zde normy 

veřejnoprávní. Soukromoprávní a veřejnoprávní ochranu musíme brát v tom smyslu, že se 

vzájemně prolíná a tvoří jeden systematický celek ochrany spotřebitele. 

Jaký je vlastně rozdíl mezi regulaci práva veřejného a soukromého? Veřejné právo má za 

úkol regulovat jevy, které se týkají všech lidí. Sankce nastupuje z vůle některého státního 

orgánu, a to bez ohledu na názor jiných osob. U soukromého práva se regulují jevy, které se 

týkají jen některých osob, např. některého konkurenta nebo spotřebitele. Jen na nich záleží, 

zda se budou domáhat svých práv či nikoli. Příkladem veřejného práva je zákaz tabákové 

reklamy v televizním vysílání. Pokud ji někdo vysílá, dostane celkem jistě od RPR pokutu, 

bez udání některým jiným subjektem. Nebere se ohled na to, zda se taková reklama někomu 

líbí. V případě tabákové restrikce normou soukromoprávní musel by se ten, komu by vadila o 

svůj zájem dovolávat u soudu. Je to sice nesmyslné, ale pokud si uvedeme jiný příklad, dává 

to smysl. Vezměme si třeba zlehčování konkurenta, tak daný konkurent se pro svou obranu 

může obrátit na soud. V případě, že by se neobrátil na soud, tak jeho právo by nebylo uznáno. 
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Pokud by bylo ale toto zlehčování veřejným právem, nemohl by konkurent dělat nic, jen 

čekat, zda se ho někdo zastane.
99

 

Nyní zpátky k zákonu o ochraně spotřebitele. Dnes je zákon o ochraně spotřebitele 

aktualizován a je zde včleněna směrnice o nekalých obchodních praktikách. Jsou zde určitě 

odchylky, ale v zásadě zde nejsou moc velké rozdíly. V českém zákoně je za nekalou 

obchodní praktiku uvedeno jednání podnikatele vůči spotřebiteli, které je v rozporu 

s požadavky odborné péče, a navíc je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele 

tak, že může učinit rozhodnutí, jež by jinak neučinil. Na rozdíl od toho je ve směrnici za 

nekalé jednání považováno takové, které je v rozporu s požadavky náležité profesionální péče 

a podstatně narušuje nebo je schopné narušit ekonomické chování průměrného spotřebitele, 

který je jejímu působení vystaven (Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).  

Obě právní úpravy definují nekalou obchodní praktiku podobně. Změny můžeme vidět 

spíše ve slovní formulaci, než ve významu jednotlivých ustanovení.Zákon o ochraně 

spotřebitele používá pojem „požadavky odborné péče“ a směrnice „požadavky náležité 

profesionální péče“.  Rozdíl je dále v tom, že zákon hovoří o způsobilosti ovlivnit „obchodní 

rozhodování“ a směrnice „ekonomické chování“ spotřebitele. Nemá to však větší význam či 

vypovídací schopnost, jde jen o ustanovení formulační.
100

 

Zákon o ochraně spotřebitele nepoužívá podobně, jak směrnice o nekalých obchodních 

praktikách dělení na klamavé jednání a opomenutí. Z právního hlediska se nejedná o 

nedostatek, nevýhodou je spíše horší orientace a srovnávání českých a evropských právních 

předpisů. Zákon obsahuje podobně jako směrnice přílohu č. 1, kde jsou klamavé obchodní 

praktiky, a přílohu č. 2 s agresivními obchodními praktikami. 

Ústředním orgánem státní správy, který se týká této práce je Ministerstvo průmyslu a 

obchodu (dále jen MPO). Pod MPO jsou orgány, které se starají o problematiku ochrany 

spotřebitele, jedná se o Českou obchodní inspekci, živnostenské úřady atd. Dohled nad 

dodržováním zákazů nekalých obchodních praktik provádí Česká obchodní inspekce (dále jen 

ČOI) spolu s dalšími orgány, např. Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. ČOI 

                                                             
99

WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. 
100 , Dana. 
republika, 2010. 
 



67 
 

kontroluje právnické i fyzické osoby, které dodávají zboží či poskytují služby na vnitřním 

trhu. 
101

 

Důležitým prvkem ochrany spotřebitele je možnost sdružování spotřebitelů a jiných PO 

založených k ochraně spotřebitele. Tato sdružení mohou podat návrh na zahájení řízení u 

soudu o zdržení se protiprávního jednání. Seznam takto oprávněných osob vede i Komise 

EU.
102

 

Úprava nekalých obchodních praktik je zakotvena i v novém občanském zákoníku. 

V zákoníku je vymezeno hlavně zneužití a omezení hospodářské soutěže. Slouží jako 

vymezení toho, co to vůbec je nekalá soutěž a její jednotlivé skutkové podstaty. V NOZ jsou 

dále uvedeny části, jako zdržení se nekalé soutěže, odstranění závadného stavu, přiměřené 

zadostiučinění, náhrada škody či vydání bezdůvodného obohacení. 

Dalšími veřejnoprávními předpisy jsou zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, 

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a 

další. Striktní dělení na veřejné a soukromé tato úprava příliš nebere v potaz. Soukromoprávní 

úprava bývá označována spíše jako následná, zatímco veřejnoprávní je spíše primárně 

preventivní. U veřejnoprávní úpravy se nevyžaduje aktivní chování spotřebitele, na druhou 

stranu spotřebitel nemá moc nad případným řízením, které probíhá. U soukromoprávní se 

aktivní chování spotřebitele naopak vyžaduje.
103

 

Směrnice o nekalých obchodních praktikách nezmírňuje oblasti vnitrostátního vymezení 

reklamy na alkoholické nápoje, pokud ustanovení vycházejí ze zájmů o zdraví obyvatelstva a 

jsou uměřena. Dále se směrnice nevztahuje na reklamu, která je zaměřena na potraviny určené 

dětem, které obsahují velké množství tuku, cukru a soli.
104

 

V dnešní době jsou v ČR chránění spotřebitele na vysoké úrovni, neboť máme v právní 

úpravě zahrnuty předpisy EU. Český spotřebitel se tedy může chovat suverénně a nakupovat 

ve všech členských státech EU bez obav, že by se mu nedostalo potřebné ochrany, kterou má 

zajištěnou již ve svém státě. 
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5. Závěr 

Ať již máme jakýkoliv názor na soutěžní chování jednotlivých obchodníků, jedno popřít 

nemůžeme. Výhodou je, že díky této soutěži je společnost nucena pro neustálou inovaci a 

vymýšlení stále nových produktů. Díky tomu se vyvíjí trh a vznikají stále dokonalejší 

výrobky. Pozitivně to působí i na jednotný vnitřní trh EU, který díky této lidské vlastnosti 

neustále roste. EU se snaží odstranit všechny překážky, které by na tento vývoj mohly působit 

negativně. Překážky odstraňuje pomocí směrnic, které vydává. Regulace jednotného vnitřního 

trhu je již dnes na poměrně vysoké úrovni, ne vždy tomu tak bylo. 

V naší republice, i v dalších postkomunistických zemích, byl rozvoj trhu omezen sociálně 

orientovaným tržním hospodářství, které téměř opomíjelo ochranu spotřebitele. Státní 

opatření v té době měla úplně jiný úkol. Na trhu byl převis poptávky nad nabídkou, neboť 

podnikání nebylo svobodné jako v dnešní době. Byl nedostatek zboží, a na spotřebitele tehdy 

nikdo nemyslel. Když se prorazila bariéra volného podnikání ukončením komunismu, tak se 

velice rychle začal rozvíjet obchod. Spotřebitele zaskočení množstvím výrobků a služeb na 

trhu začali masově nakupovat. S masovou spotřebou se zvedla i vlna s klamavými 

obchodními praktikami a klamavou reklamou. Spotřebitelé začali být nespokojení a volali po 

právní úpravě těchto praktik, která také přišla. V dnešní době je brán na spotřebitele velký 

ohled, taky v tom smyslu, aby nebyl při nákupu klamán. V dnešní době postkomunistické 

země EU převzaly její právo a o ochranu spotřebitele se neustále pečuje.  

Základy právní ochrany spotřebitele v ČR vyplývají již z Ústavy a Listiny práv a svobod, 

kde je ustanoveno právo podnikání či provozování jiné hospodářské činnosti. Pokud by 

spotřebiteli nebyla poskytnuta náležitá ochrana před silnějšími obchodníky, kteří mohou 

jednat nepoctivými či jinak nekalými praktikami, tak může dojít k narušení soutěžního 

prostředí a navíc porušení hodnot demokratické společnosti. ČR má ve svém právním řádě 

implementovány směrnice EU. V rámci tématiky diplomové práce jsou to hlavně směrnice o 

klamavé a srovnávací reklamě a směrnice o nekalých obchodních praktikách. 

Harmonizace provedeny výše uvedenými směrnicemi přispívají k jednoduššímu vnitřnímu 

trhu bez bariér. EU zavádí tyto právní předpisy, aby zvýšila právní jistotu jak spotřebitelů, tak 

obchodníků. Spotřebitelé se budou moci spolehnout na právní jistotu, která je jim přislíbená, a 

nebudou se bát nakupovat v jiných členských zemích, čímž se zvýší rozvoj obchodu v EU. 

Naopak obchodníkům nebudou plynout dodatečné náklady při prodeji přes hranice. Takové 

dodatečné náklady mohou vzniknout při přizpůsobení se legislativě daného státu. Výsledkem 
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je odstranění překážek vycházejících z roztříštěnosti právních předpisů, které by mohly bránit 

volnému obchodu. Cílem zákonodárců EU je dosáhnout toho, aby současně s pohybem zboží 

či služeb přes hranice, šel i jejich marketing, aniž by se museli příliš starat o předpisy dané 

členské země. Tento úkol byl v minulosti velice nesnadný, dnes je již zčásti vyřešen, věřím 

ale, že do budoucnosti čeká zákonodárce EU ještě dlouhá cesta. A to i z toho důvodu, že trh je 

neustále rozvíjen, a s tím souvisí i nové možnosti obchodníků. Prodejci jsou velice vynalézaví 

v nových druzích obchodník praktik, ale i v neustálé inovaci reklamy. To co platilo 

v minulosti, již dnes neplatí a prodejci hledají stále nové cestičky, jak být lepší než 

konkurence. Z toho důvodu, je důležitá i neustálá aktualizace právní úpravy, která se týká této 

problematiky. Pružnost právní úpravy je zaručena judikaturou jak národních, tak evropského 

soudu, která se snaží nekalé praktiky držet na uzdě. 

Cíl diplomové práce byl splněn. Práce poskytuje ucelený pohled na jednu z mnoha oblastí 

ochrany spotřebitele, a to ochrany jeho hospodářských zájmů, přesněji zájmů v oblasti 

reklamy a nekalé soutěže. Zpracováním mé diplomové práce bylo dokázáno, že existuje 

dostatečná právní úprava ze strany EU regulující danou problematiku. Spotřebitel se v dnešní 

době již nemusí obávat nákupu přes hranice svého státu, neboť si může být jistý, že pravidla 

zaručené v jeho zemi, jsou podobná i v ostatních členských zemích EU. Zavedení této právní 

úpravy napomáhá rozvoji jednotného vnitřního trhu EU a s tím i odstranění bariér nákupu 

mezi jednotlivými členskými státy. 

Práce se zaměřila na rozbor základních předpisů problematiky ochrany spotřebitele 

v oblasti nekalých obchodních praktik a klamavé a srovnávací reklamy. S rozborem právních 

předpisů jsou uvedeny i praktické příklady pro lepší pochopení tématu. Z diplomové práce 

tedy vyplývá, že provedená analýza jedné části nekalé soutěže, byla vyústěním 

celoevropského trendu posilování ochrany spotřebitele. Musíme mít ale na mysli, že tento 

trend má v první řadě za úkol rozvoj a prohlubování jednotného vnitřního trhu EU. 

Spotřebitelské ochraně se dnes věnuje nemalá pozornost, která je způsobena 

demokratickými prvky ve společnosti. Spotřebitelé si uvědomují svou slabší pozici na 

vnitřním trhu a snaží se ji posílit. Pro posilování jejich pozice je důležitá spolupráce 

spotřebitelů samotných, orgánů jednotlivých států a EU. Do budoucna to bude ještě nelehká 

cesta, která bude stát ještě hodně úsilí a snahy evropských zákonodárců. Věřím ale, že na 

konci této cesty, vznikne jednotný vnitřní trh bez omezení, ve kterém se spotřebitel nebude 

bát nakupovat, neboť ani nepocítí fakt, že nakupuje v jiném členském státě.  
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Seznam zkratek 
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