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ÚVOD
Společnost se stále vyvíjí a spolu s ní i technologie, které využíváme v běžném životě
a které se stále více stávají nezbytností, bez které si už většina z nás každodenní život nedokáže
představit. S tímto rozvojem jsou ale spjaty i negativní důsledky. Jedním z nich je, že tato
technologie nabízí zcela nové způsoby oslovení potenciálních zákazníků, které dávají
soutěžitelům možnost snadného a masivního rozesílání reklamy s minimálními náklady.
Reklama šířená pomocí telefonu nebo internetu se kvůli jejich rozvoji stále více rozmáhá.
V roce 2017 mělo již 77 % domácností počítač s přístupem k internetu a 98 % jednotlivců
používalo mobilní telefon.1 To vede k tomu, že soutěžitelé stále častěji zasahují do soukromého
života osob šířením nevyžádané reklamy, která se stále více stává nežádoucím jevem. Z toho
důvodu se objevila potřeba tuto reklamu regulovat. Na vzniklou situaci reagoval i zákonodárce
a v souladu s tím postupoval při tvorbě nového občanského zákoníku2.
Rekodifikace soukromého práva přinesla celou řadu změn. Nedotčená nezůstala
ani úprava nekalé soutěže. Byla upravena terminologie a úprava nekalé soutěže byla přesunuta
z obchodního zákoníku 3 do občanského zákoníku. Jako nejvýznamnější změnou v rámci
úpravy nekalé soutěže se na první pohled jeví zařazení dotěrného obtěžování jako zákonné
skutkové podstaty. Je však otázka, co přinesl tento krok, a to jak z hlediska pozitiv, tak negativ.
Přestože dotěrné obtěžování bylo jako skutková podstata v úpravě nekalé soutěže
zakotveno poprvé a důvod jeho přijetí můžeme spíše jen dovozovat, není v oblasti nekalé
soutěže ničím novým. Úpravu obdobné problematiky také najdeme i v jiných právních
předpisech. Přestože jednotlivé zákony sledují stejný cíl jako dotěrné obtěžování, konkrétní
formulace se od něj do jisté míry liší. Vyvstává tak otázka, co zásadního přinesla nová skutková
podstata nekalé soutěže a v čem se odlišuje od jiných obdobných úprav.
V diplomové práci se budu věnovat právě těmto otázkám. Zaměřím se nejen
na samotnou skutkovou podstatu dotěrného obtěžování, ale i právní úpravu, která s ní souvisí
nebo je s ní neoddělitelně spjata. Proto se budu krátce věnovat generální klauzuli proti nekalé
soutěži obsažené v § 2976 odst. 1 OZ, která je nedílnou součástí úpravy nekalé soutěže,
a ochraně proti nekalé soutěži. Rovněž porovnám tuto skutkovou podstatu s obdobnými
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Český statistický úřad. Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci
za období 2017 [online]. Český statistický úřad.2017. [cit. 2017-12-15] ISBN 978-80-250-2816-2. Dostupné z:
https://www.czso.cz/documents/10180/46014700/06200417.pdf/a0bd4497-d2b6-450b-95f02f70c50786d5?version=1.1
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Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „občanský zákoník“)
3
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „obchodní zákoník“)
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úpravami v jiných zákonech a vybraných samosprávných předpisech. Mým cílem je poukázat
na klady a zápory těchto úprav a jejich možné přínosy pro dotěrné obtěžování.
V této práci použiji zejména metodu deskriptivní a analytickou, ale také metodu
komparativní. Cílem této práce je podrobný rozbor nové skutkové podstaty nekalé soutěže,
zhodnocení jejích kladů a záporů, představení jednotlivých názorů na ni, její porovnání
s obdobnými úpravami, možnosti ochrany proti ní se zaměřením na zvláštní soukromoprávní
ochranu poskytovanou v rámci úpravy nekalé soutěže.
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1 NEKALÁ SOUTĚŽ
Trh je v současné době založen na tom, že jednotliví soutěžitelé bojují mezi sebou
o zákazníky, snaží se přežít na trhu a dostat se na vrchol. Takový boj sám o sobě není ničím
škodlivým, spíše naopak, i když jeho důsledky nemusí být pro všechny vždy pozitivní.
Vzhledem k vzájemné soutěži zůstávají na trhu pouze ti soutěžitelé, jejichž výrobky předčí
ostatní svou kvalitou či cenou. To ovšem platí pouze za předpokladu, že soutěž je vedena
poctivě.
Původně bylo právo proti nekalé soutěži chápáno jako soubor specifických pravidel
podnikatelské etiky, ale postupem času se tato pravidla vyvinula do závazné právní úpravy,
jejíž prvopočátky lze najít v Code Civile4. Jedná se tak o relativně novou disciplínu existující
v dnešní podobě zhruba od 19. století.
Na našem území byla prvním právním předpisem v této oblasti Madridská dohoda 5,
po které následovalo přijetí dvou zákonů6 a přijetím zákona o ochraně proti nekalé soutěži7 byl
tento vývoj dovršen. 8 V současné době je nekalá soutěž upravena v občanském zákoníku,
konkrétně v části čtvrté, hlavě III, dílu druhém – zneužití a omezení soutěže.
V této oblasti nelze v současné době přehlížet ani vliv práva EU. Úprava nekalé soutěže
je v rámci unijního práva upravena především právem sekundárním, a to hlavně ve směrnicích,
které však upravují pouze dílčí otázky významné pro fungování vnitřního trhu. Primární právo
se problematice nekalé soutěže věnuje jen omezeně v čl. 101 a 102 SFEU. Žádná z úprav
Evropské unie se však nedotýká dotěrného obtěžování, jak je vymezeno v občanském zákoníku,
i když z některých směrnic čerpá. Vliv v případě práva EU má i judikatura SDEU, která ho
dotváří a vykládá.
Cílem práva proti nekalé soutěži je zabezpečení poctivosti soutěže, tedy aby probíhala
jen na základě hospodářských výkonů soutěžitelů. Za nepoctivé či nekalé je třeba považovat
takové chování, které zasahuje do soutěže jinak, než kvalitou výrobků či kvantitou výkonů

4

Code Civil des Français, zákon z roku 1804
Madridská dohoda o potlačení nesprávných a podvodných označení původu zboží, přijatá dne 14.4.1891,
vyhlášená vyhláškou č. 64/1963 Sb. v revidovaném znění
6
Zákon č. 5/1924 Sb. z. a n., zákon o označování původu zboží.
Zákon č. 3/1924 Sb. z. a n., zákon o zákazu prémiových obchodů předměty denní potřeby.
7
Zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., zákon o ochraně proti nekalé soutěži (dále jen „zákon o ochraně proti nekalé
soutěži“)
8
I. PELIKÁNOVÁ In ČERNÁ, S., I. ŠTENGLOVÁ, I. PELIKÁNOVÁ, J. DĚDIČ a kol. Obchodní právo:
podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 735 s.
ISBN 978-80-7552-333-4, S. 286
5
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soutěžitele.9 Toto jednání způsobuje, že se do popředí dostávají soutěžitelé, jejichž výrobky
jsou kvalitativně horší nebo dražší. To se dotýká jak ostatních soutěžitelů, tak zákazníků.
Nekalou soutěž lze charakterizovat jako jednání, které je protiprávní a jsou s ním
spojeny určité důsledky, a to ve sféře soukromoprávní i veřejnoprávní. Jelikož je nekalá soutěž
velmi proměnlivá a postupem času se vyvíjí, je tato oblast upravena vedle zvláštních
skutkových podstat i generální klauzulí proti nekalé soutěži.10

9

Tamtéž S. 281
Tamtéž S. 281-283

10
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2 GENERÁLNÍ KLAUZULE PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI
Generální klauzule proti nekalé soutěži je obsažena v § 2976 odst. 1 OZ. Vzhledem
k jejímu významu pro jednotlivé zákonné skutkové podstaty, včetně dotěrného obtěžování, ji
není možné v diplomové práci opominout. V současné úpravě můžeme vidět inspiraci,
a do jisté míry i návrat, k prvorepublikovému zákonu o ochraně proti nekalé soutěži.
Generální klauzuli je nutné vykládat s ohledem na § 2 OZ, který vyžaduje výklad pouze
v souladu se základními právy a svobodami, což potvrdil i Ústavní soud (viz rozhodnutí sp. zn.
IV. ÚS 27/09 ze dne 11. září 2009), a v souladu s ostatními základními zásadami občanského
zákoníku uvedenými v § 1 až 14 OZ.11
Generální klauzule zaujímá v úpravě nekalé soutěže velmi významnou pozici, protože
vymezuje, které jednání je nekalosoutěžní. Generální klauzule plní dvě základní funkce. První
z nich je rozšiřující, která znamená, že lze postihnout každé jednání, které naplní všechny znaky
v ní uvedené, aniž by splnilo znaky zákonných skutkových podstat (viz rozhodnutí NS sp. zn.
23 Cdo 40/2011 ze dne 26.6.2012). Druhou je funkce omezující, jejímž důsledkem je, že pokud
jednání naplní znaky zákonné skutkové podstaty, aniž by naplnilo znaky generální klauzule,
nejedná se o nekalosoutěžní jednání (viz rozhodnutí NS sp. zn. 32 Cdo 139/2008 ze dne
29.4.2008). 12 Podmínky obsažené v generální klauzuli lze označit rovněž jako dostatečné a
nutné. 13 Pokud tedy zkoumáme určité jednání z pohledu dotěrného obtěžování, musíme
nejdříve zhodnotit, zda dané jednání naplňuje znaky generální klauzule, a až následně zkoumat
naplnění znaků dotěrného obtěžování jako takového. Jinak by bylo možné jako dotěrné
obtěžování postihnout i jednání, která nejsou šířena v rámci hospodářského styku nebo
postrádají soutěžní záměr. Z tohoto důvodu nelze ani u konkrétní skutkové podstaty opominout
ustanovení generální klauzule. Podstatný je rovněž zákaz nekalé soutěže vyjádřený
v § 2976 odst. 1 OZ. Bez tohoto zákazu by totiž nekalosoutěžní jednání nebylo možné
považovat za zakázané a postihovat ho. Ustanovení § 2976 odst. 2 OZ obsahuje výčet
zákonných skutkových podstat nekalé soutěže.
Tato konstrukce úpravy nekalé soutěže je velmi praktická a podstatná. Bez generální
klauzule by byla postižitelná jen jednání v rámci zákonných skutkových podstat, ostatní jednání
by však zůstala nepostižitelná. Podmínky soutěže se neustále mění a není v silách zákonodárce

11

P. HAJN In BEJČEK, J., P. HAJN, J. POKORNÁ a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo.
1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. 383 s. ISBN 978-80-7400-547-3, S. 211
12
ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář : [§ 2972-2990]. V Praze: C.H. Beck,
2014. Beckovy komentáře. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, S. 39
13
HAJN In BEJČEK, J. a kol. 2014 op. cit. S. 214
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dostatečně rychle a adekvátně na tyto změny reagovat v rámci úpravy nekalé soutěže. Generální
klauzule je tedy jistý „všeobjímající institut“14, který postihuje širokou škálu jednání.
Na základě generální klauzule vytváří soud svým rozhodováním nové skutkové podstaty
(tzv. soudcovské skutkové podstaty), mezi které před rekodifikací patřila i nevyžádaná reklama
(dnes dotěrné obtěžování). Soudcovské skutkové podstaty lze dělit do tří skupin. Do jedné
z těchto skupin jsou zařazována taková jednání, která se blíží zákonným skutkovým podstatám,
ale postrádají některé znaky. Do této skupiny by se zařadilo šíření nevyžádané reklamy jinými
způsoby než s pomocí elektronických komunikací (dle výkladu D. Ondrejové, viz dále), protože
všechny ostatní znaky této skutkové podstaty by byly naplněny.
Generální klauzule je v § 2976 odst. 1 OZ vymezena následovně: „Kdo se dostane
v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu
jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.“
Jednání musí splnit tři základní podmínky stanovené v generální klauzuli, a to
kumulativně. Tyto podmínky jsou:
1) jednání v hospodářském styku
2) rozpor s dobrými mravy
3) způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům

2.1 Jednání v hospodářském styku
Oproti předešlé úpravě byl zachován pouze požadavek jednání v hospodářském styku.
Důvod je, že pod pojmem hospodářský styk je zahrnuta i hospodářská soutěž, která byla dříve
uvedena výslovně. Obsahově tak k žádné změně nedošlo, i když formálně bylo znění změněno.
Je tak možné i nadále používat dosavadní judikaturu.
Pojem hospodářský styk, stejně jako hospodářská soutěž, není v zákoně definován. Je to
jeden z pojmů, jehož obsah upřesňuje rozhodování soudů. V praxi jeho výklad nečiní problém.
Hospodářská soutěž se dá obecně vymezit jako soupeření soutěžitelů v hospodářské oblasti,
jehož cílem je předstihnout ostatní soutěžitele a dosáhnout hospodářského prospěchu.15
Jednání v hospodářském styku nezahrnuje pouze jednání, která jsou učiněna v rámci
soupeření minimálně dvou soutěžitelů, kteří prodávají konkurenční výrobky, ale vztahuje se
na širší škálu jednání. Hlavním znakem vymezujícím hospodářský styk je soutěžní orientace
jednání soutěžitele označovaná jako soutěžní záměr, což vyplývá i z judikatury
(např. rozhodnutí NS sp. zn. 32 Odo 229/2006 ze dne 30.5.2007). Soutěžitel uskutečňuje svoji
14

ONDREJOVÁ 2014 op. cit. S. 40
HAJN, P. Právo nekalé soutěže: systematický výklad. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Acta Universitatis
Brunensis. Iuridica. 146 s. ISBN 80-210-0923-3, S. 3
15
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činnost v nejrůznějších vztazích, právních i neprávních, a to způsobem dovoleným nebo
protiprávním, a tímto chováním ovlivňuje ostatní soutěžitele.16 Pro jednání je rozhodující jeho
povaha, souvislosti a skutečnost, že zasahuje do sféry činnosti druhého soutěžitele, nikoli vztah
ke konkrétnímu soutěžiteli (viz rozhodnutí NS sp. zn. 23 Cdo 1345/2009 ze dne 28.5.2010).
Je nutné rozlišit záměr od úmyslu, protože se nejedná o totéž. Záměr určitého jednání
znamená, že soutěžitel se „orientuje“ určitým směrem, který nemusí být v souladu s tím, jaký
má úmysl. Úmysl soutěžitele je hlediskem subjektivním, tedy záleží na vnitřním postoji
soutěžitele k danému jednání a jeho následku. Je dán v případě, že soutěžitel chtěl svým
jednáním dosáhnout soutěžního cíle, například zasílal zákazníkům svého konkurenta nabídku
prostřednictvím emailu s úmyslem je od něj odlákat. Oproti tomu záměr je hlediskem
objektivním (viz rozhodnutí NS sp. zn. 23 Cdo 4941/2008 ze dne 26.3.2009), kdy není
podstatný úmysl soutěžitele, ale reálný charakter jeho jednání, tedy zda jednání objektivně
sleduje soutěžní cíl. Například pokud soutěžitel rozešle informaci o svém výrobku s úmyslem
informovat o tomto výrobku, toto jednání sleduje soutěžní záměr, protože bez ohledu na úmysl
soutěžitele se jedná o propagaci výrobku. Oproti tomu, pokud by soutěžitel rozesílal
zákazníkům informaci, že jeden z jeho výrobků je vadný a není možné ho bezpečně používat,
soutěžní záměr by dán nebyl, protože za jednání v soutěžním styku není možné považovat
jednání, které je zaměřeno pouze na informování zákazníků, testování výrobků apod.
(viz rozhodnutí NS 32 Odo 229/2006 ze dne 30.5.2007). Pojem soutěžní záměr lépe odpovídá
tomu, že povinnost nejednat nekalosoutěžně má v zásadě objektivní charakter, protože úmysl a
účel více inklinují k subjektivnímu charakteru daného jednání.
Pro jednání v hospodářském styku je důležité vymezení pojmu soutěžní vztah. Tím je
míněn střet hospodářských zájmů mezi soutěžiteli vzniklý na základě objektivní povahy jejich
výrobků, služeb nebo vlastní aktivity (viz rozhodnutí NS sp. zn. 32 Odo 1642/2005 ze dne
18.1.2006). Soutěžní vztah může být jen na relevantním trhu, který je určen předmětem, časem
a prostorem, kde si mohou jednotlivé nabídky konkurovat. 17 Nemusí se tedy jednat pouze
o přímé konkurenty, ale i o soutěžitele, kteří nabízejí podobné nebo vzájemně substituovatelné
výrobky či služby. Nebude přitom rozhodující, jaké postavení má daný soutěžitel na trhu.
Protože pojem hospodářský styk je širší než pojem hospodářská soutěž, k naplnění
generální klauzule postačí jednání (konání i opomenutí) jediného soutěžitele, které je způsobilé

16

PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku: (s přihlédnutím k evropskému právu). Díl 1, § 1-55. 4.
aktualiz. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004. Komentář ASPI. 607 s. ISBN 80-7357-009-2, S. 416
17
J. HURDÍK In HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání, Praha: C.H. Beck,
2009. 1459 s. 978-80-7400-059-1, S. 496
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přivodit újmu ostatním soutěžitelům nebo zákazníkům. Není tedy podmínkou, aby se jednalo
o jednání uskutečněné při střetu dvou a více soutěžitelů. Soutěžitel nemusí svým jednáním
sledovat získání hospodářského prospěchu, pokud je jeho jednání způsobilé přivodit újmu,
jelikož znakem generální klauzule není účel, který soutěžitel svým jednáním sledoval (k tomu
blíže v kapitola 2.3).
Pokud tedy soutěžitel zasílá prostřednictvím elektronické pošty své propagační
materiály, ať už má postavení monopolu nebo jako jeden z mnoha soutěžitelů, nebo nabádá
k pití kávy, kterou prodává, namísto čaje, půjde o jednání v hospodářském styku, které bude
možné posoudit i z pohledu dotěrného obtěžování. Oproti tomu by se o jednání v hospodářském
styku nejednalo v případě, že by prostřednictvím elektronické pošty spolek zaslal informace
o konání schůze. Pokud bychom brali extenzivní výklad dotěrného obtěžování dle P. Hajna
(viz dále), nešlo by o jednání v hospodářském styku ani v případě, že by členové církve chodili
dům od domu a informovali o své církvi, i když pouze z pohledu dotěrného obtěžování by to
nekalosoutěžní jednání bylo.

2.2 Rozpor s dobrými mravy soutěže
Dobré mravy soutěže zákon nedefinuje. Jedná se však o pojem právní, nikoli skutkový,
a proto jeho výklad náleží soudu, který rovněž svým rozhodováním zpřesňuje tento pojem.
Pro interpretaci dobrých mravů soutěže jsou podstatné i zákonné skutkové podstaty, protože
dávají příklad jednání, která jsou s nimi v rozporu. V rozporu s dobrými mravy tak budou
i jednání obdobná dotěrnému obtěžování, která však nesplňují některé jeho znaky.
Je třeba odlišovat tento pojem od obecných dobrých mravů. Dobré mravy soutěže jsou
specifickým pojmem, který je zcela nezávislý na obecném pojmu dobrých mravů a nelze je
proto ztotožňovat. Stejně tak nelze dobré mravy ztotožňovat se zvyklostmi soutěže. Není možné
je zaměnit ani s poctivými zvyklostmi v průmyslu a obchodu použitými v Pařížské unijní
úmluvě.18 Dobré mravy soutěže jsou specifické v tom, že se uplatňují v hospodářském styku a
jejich obsah je od obecných dobrých mravů odlišný (srovnání viz rozhodnutí NS
23 Cdo 5184/2009 ze dne 10.1.2011). Pro posouzení jednání z pohledu dobrých mravů soutěže
je podstatný výsledek jednání, nikoli jeho motiv. Obecně jsou dobré mravy soutěže vymezeny
v rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn. 25 Cm 254/2004 ze dne 29.10.200719: „[…] lze
pod ním rozumět určité všeobecné (tedy v hospodářské soutěži platné), mimoprávní či etické
18

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví přijatá v roce 1883 v Paříži, vyhlášená
pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.
19
Tato definice použita rovněž v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 2817/2012 ze dne 19.8.2014,
které citovalo rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21.2.22012, č.j. 7 Cmo 339/2011-114
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zásady a normy, které jsou kladeny na všechny, kteří se v dané hospodářské oblasti projevují –
vyvíjí svoji činnost za účelem dosažení určitého prospěchu, které vymezují, co v dané
hospodářské oblasti lze považovat za poctivé, slušné, sledující vlastní prospěch, avšak
nepoškozující jiného. […] dobré mravy soutěže jsou kategorií nezávislou na subjektivním
vnímání jednotlivého soutěžitele.“ Dobré mravy soutěže lze tedy obecně charakterizovat jako
právem nestanovená spontánně vznikajících pravidla, která účastníci hospodářského styku
dodržují, aby na jejich jednání bylo nahlíženo jako na poctivé a slušné.20 Tato pravidla nejsou
pouze etická, ale i technická a jsou z pohledu etiky neutrální.21
Bude záležet na konkrétních okolnostech, zda se bude jednat o rozpor s dobrými mravy
soutěže či nikoliv. Je však třeba dopad jednání zvážit nejen v konkrétním případě, ale
i v případě jeho plošného využití. Jednání, které samostatně může být nezávadné, může
v plošném užití narušit soutěžní prostředí. Takový je problém se spamem, který sám o sobě
není přílišným zásahem do osobní sféry člověka, ale ve větším množství už zásahem je, což se
projevilo po rozšíření internetu a jeho využívání k tomuto účelu (blíže kapitola 3). Soudy proto
postihují jako nekalosoutěžní i ta jednání, která se sama o sobě na první pohled nezdají zvláště
nežádoucí. Protože pokud by toto jednání bylo soudy akceptováno jako možné, mohlo by to
vést k celkovému „zdivočení“ soutěžních mravů. 22 To se uplatní i v případě dotěrného
obtěžování.
Dobré mravy soutěže však nelze, jak plyne z rozhodnutí soudů, brát jako ustálený,
neměnný pojem (viz např. rozhodnutí NS sp. zn. 23 Cdo 1757/2012 ze dne 26.3.2013). Dobré
mravy soutěže se mění a postupem času se může jednání, které dříve bylo „nemravné“, stát
dovoleným a naopak. Souvisí to s tím, jak se v čase mění prostředí hospodářského styku. Pokud
by se dle toho nezměnily i dobré mravy, staly by se jakousi brzdou bránící rozvoji hospodářské
soutěže. Příkladem opět může být spam, který v počátcích internetu nečinil problémy vzhledem
k malému počtu uživatelů, ale poté, co se rozmohlo využívání tohoto média, už není možné
spam bez dalšího akceptovat.
Obecně lze říci, že v rozporu s dobrými mravy soutěže bude takové jednání, které naruší
„principy výkonné soutěže“23. Tím je myšlena soutěž, ve které soutěžitelé získávají výhodu
v soutěži kvalitnějšími výrobky, nižší cenou nebo lepší propagací. Proti dobrým mravům

20

PELIKÁNOVÁ In ČERNÁ, S. a kol. 2016 op. cit. S. 294
HAJN In ŠVESTKA, J., J. DVOŘÁK, J. FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI. (§ 2521 až
3081) Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře Wolters Kluwer. 1479 s. ISBN 978-80-7478-630-3, S. 1167
22
POKORNÁ, J., E. VEČERKOVÁ a M. PEKÁREK. Meritum Obchodní korporace a nekalá soutěž. 1. vydání.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. 614 s. ISBN 978-80-7478-873-4, S. 509
23
Tamtéž S. 509
21
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soutěže pak jsou jednání ohrožující funkce soutěže tím, že ji zkreslují.24 Je však nesporné, že
zcela jistě bude považováno za rozporné s dobrými mravy soutěže jednání, které poruší zákon.25
To bude nadále podstatné pro vymezení těch forem nevyžádaných obchodních sdělení, která by
nespadala pod dotěrné obtěžování. To mohou být, vezmeme-li v úvahu užší výklad
D. Ondrejové (viz dále), například reklamní letáky vhazované do poštovních schránek.

2.3 Způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům
Posledním znakem, který musí jednání naplnit, je způsobilost přivodit újmu ostatním
soutěžitelům nebo zákazníkům. Z toho vyplývá, že jednání musí ve svém důsledku
představovat určité „riziko“ pro hospodářský styk. Podmínkou nekalosti není vznik újmy, ale
plně postačí, že tuto újmu jednání může objektivně způsobit. Jde tedy o ohrožovací delikt.
Nesmí se však jednat pouze o vysoce nepravděpodobnou či vykonstruovanou možnost, ale musí
jít o újmu, která reálně hrozí, což vyplývá i z judikatury (viz rozhodnutí NS
sp. zn. 23 Cdo 582/2011 ze dne 25.4.2013). Generální klauzule nevyžaduje, aby soutěžitel
jednal zaviněně, jde tedy o objektivní odpovědnost. Podmínkou není ani skutečnost, že
soutěžitel svým jednáním dosáhl prospěchu.
Újma je širší pojem než škoda, protože zahrnuje i nemajetkovou újmu, například
poškození dobrého jména, cti nebo omezení spotřebitelova komfortu zabráním jeho času či
narušením klidu, které je příznačné pro dotěrné obtěžování (viz rozhodnutí NS
sp. zn. 32 Cdo 139/2008 ze dne 29.4.2008). V generální klauzuli není stanoveno, jaké výše
musí újma dosáhnout. Na první pohled by tak bylo možné přijmout výklad, že stačí ohrožení
i ve zcela zanedbatelné výši. Výklady se ovšem kloní k tomu, což potvrdil i NS ve svém
rozhodnutí sp. zn. 32 Cdo 139/2008 ze dne 29.4.2008, že musí jít o újmu, která není
zanedbatelná, což bude hrát roli i v případě dotěrného obtěžování.
V hospodářském styku se, do jisté míry, předpokládá soutěž mezi soutěžiteli. Z toho
důvodu se akceptuje jejich právo na soutěžní chování a právo volit odpovídající způsoby
jednání. Pravidla hospodářské soutěže nevyžadují, aby se soutěžitelé k sobě chovali
ohleduplně, ale přesto je stanovena určitá mez, kterou nemohou překročit. Pokud by v prostředí
hospodářského styku měla platit plně zásada neminem leadere (viz rozsudek NS
sp. zn. 32 Cdo 139/2008 ze dne 29.4.2008), hospodářská soutěž by jako taková postrádala
smysl. Soutěž by totiž byla prakticky nemožná, jelikož principem soutěže je, že se některý
ze soutěžitelů snaží dostat před ostatní a zajistit si tak „přežití“ na trhu. Tím ovšem do jisté míry

24
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poškozuje ostatní, protože zdroje zisků jsou omezené. Dokonce takovým jednáním může
přispět k likvidaci některých konkurentů. Trh by měl fungovat tak, že jen silní přežijí, zatímco
slabí nikoli. Pokud tedy soutěžitel používá prostředky soutěže, které mohou být do jisté míry
agresivní, lstivé, ale jsou považovány za soutěžně přijatelné, nedopustí se nekalé soutěže,
i kdyby tímto prostředkem újmu způsobil (viz rozhodnutí NS sp. zn. 23 Cdo 5184/2009 ze dne
10.1.2011). Proto se nekalé soutěže nedopustí soutěžitel, který rozesílá obchodní sdělení svým
zákazníkům, pokud splní podmínky v ustanovení § 2986 odst. 2 OZ, přestože jim do soukromí
zasáhne.
K tomu, aby bylo jednání považováno za nekalosoutěžní, zcela postačí, pokud újma
hrozí pouze jednomu zákazníkovi či soutěžiteli, a to i přes to, že v zákoně je užito množné číslo.
Opačný výklad je nepřípustný, což potvrzuje i rozhodovací praxe SDEU (viz rozhodnutí
C-373/90 ze dne 16.1.1992). V zákoně se jedná toliko o „určitou množinu možných subjektů,“26
nikoli vymezení nutného rozsahu. Proto k nekalosoutěžnímu jednání postačí jediný nevyžádaný
telefonát.
U této podmínky je nutné vymezit některé další pojmy. Prvními z nich jsou soutěžitel
a zákazník. Vzhledem k formulaci této podmínky je zřejmé, že postačí, pokud bude újma hrozit
pouze jinému soutěžiteli či jen zákazníkovi. V případě dotěrného obtěžování zpravidla bude
újma hrozit hlavně spotřebitelům.
Generální klauzule nově stanoví, že jednání musí být způsobilé přivodit újmu
zákazníkovi, nikoli „spotřebiteli nebo dalším zákazníkům“ 27 . Definici zákazníka v zákoně
nenajdeme. Zákazníka je třeba brát jako širší pojem než pojem spotřebitel. Obecně lze říci,
že se bude jednat o osobu, která si od soutěžitele kupuje jeho zboží nebo služby. Těmito
osobami budou spotřebitelé, nepodnikající právnické osoby, ale i podnikající fyzické
a právnické osoby, které za daných okolností nemají postavení soutěžitele, což může být
například nadace či spolek.
Pojem spotřebitel je vymezen v § 419 OZ tak, že je to „každý člověk, který mimo rámec
své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá
smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“ Spotřebitelem může být pouze osoba fyzická.
Proto je přínosné, že se generální klauzule neomezuje pouze na spotřebitele, kterého lze
podřadit pod pojem zákazník, a umožnuje tak ochranu i osobám, které nejsou spotřebiteli,
ale jsou slabší stranou. Spotřebitelé mají postavení slabší strany, a proto je jim poskytována
větší ochrana, a to i v rámci ochrany proti nekalé soutěži. Tím by měla být zajištěna rovnováha
26
27
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mezi stranami, která fakticky neexistuje. I podnikatel se ovšem může stát spotřebitelem, pokud
nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud tedy bude dostávat obchodní sdělení
osoba s živnostenským oprávněním podnikající v oblasti kadeřnictví, bude spotřebitelem
v případě nabídek nespadající pod toto podnikání, např. v případě nabídky masných výrobků,
zatímco u reklamy na výrobky vlasové kosmetiky již bude v pozici zákazníka. To je odrazem
dvojího postavení fyzické osoby, která někdy může vystupovat jako podnikatel, ale současně
v jiné situaci jako spotřebitel.28
Pokud se jedná o spotřebitele v nekalé soutěži, je podstatné hledisko tzv. průměrného
spotřebitele. I když se jedná primárně o spotřebitele, SDEU již v judikatuře dovodil uplatnění
tohoto hlediska i na zákazníka (např. rozhodnutí SDEU, věc C-112/99 ze dne 25.10.2001). Jde
o normativní model, který představuje takového spotřebitele, který je informovaný, rozumný
a dostatečně obezřetný s přihlédnutím ke kontextu dalších faktorů, jako je sociální či kulturní
prostředí (viz rozhodnutí NS sp. zn. 23 Cdo 2500/2010 ze dne 23.9.2011). Jedná se o otázku
právní, nikoli skutkovou. Toto vyplývá z rozhodovací praxe SDEU i českých soudů. Je to
dynamický pojem a soudy musí při jeho vymezení vycházet z vlastního úsudku s přihlédnutím
k okolnostem případu.29 Pokud se však daná praktika vztahuje pouze na konkrétně vymezenou
skupinu spotřebitelů, uplatní se hledisko průměrného člena této skupiny. V rámci hlediska
dotěrného obtěžování půjde například o posouzení, zda byla možnost zákazu dalšího zasílání
reklamy dle § 2986 odst. 2 OZ zákazníkovi skutečně zřetelná.
Stejná je situace s pojmem soutěžitel. I tento pojem je širší než pojem podnikatel
vzhledem k jeho vymezení v § 2972 OZ. Jedná se o legislativní zkratku, která má zahrnovat
všechny subjekty účastnící se hospodářské soutěže, aniž je zákon blíže definuje. Může se tak
jednat o podnikatele, fyzické či právnické osoby, které nejsou podnikateli, ale i seskupení osob
(např. nadace či spolek), tedy i další subjekty, které se účastní hospodářské soutěže,
ať už trvaleji či ad hoc. Aby bylo možné mluvit o soutěžiteli, musí zde být zájem daného
subjektu na dosažení úspěchu na úkor jiného soutěžitele, tedy jednání má soutěžní záměr
(viz rozhodnutí NS sp. zn. 32 Odo 229/2006 ze dne 30.5.2007). Tak se i spolek, který svým
členům rozešle informace o výrobku svého sponzora, stane v daném případě soutěžitelem,
i když se běžně podnikání nevěnuje, ale v daném případě má zájem na úspěchu tohoto

28

I. PELIKÁNOVÁ a R. PELIKÁN In ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek I. (§1 až 654)
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře Wolters Kluwer. 1667 s. ISBN 978-80-7478-370-8, S. 954
29
Bod 18 odůvodnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11.5.2005 o nekalých
obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
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soutěžitele. To je důležité pro vymezení osob, kterým hrozí újma, ale i pro určení osob, které
se mohou dopustit nekalé soutěže. Soutěžitelem musí být osoba při nekalosoutěžním jednání,
změna statutu soutěžitele po ukončení jednání již není pro posouzení jednání relevantní.
Soutěžitele můžeme brát v užším nebo širším slova smyslu. Pokud se jedná o soutěžitele
v užším slova smyslu, jedná se o přímé, bezprostřední soutěžitele, kteří jsou si navzájem
konkurenty. Nejedná se však pouze o ty soutěžitele, kteří nabízejí stejné výrobky nebo služby,
ale i ty, kteří mají zboží či služby vzájemně zaměnitelné nebo kteří se dostanou do vzájemného
zájmového střetu. V širším slova smyslu pak půjde o soutěžitele ad hoc, kteří se do soutěže
zapojují jen ojediněle, ale mají zájem na výsledku hospodářské soutěže, i když tento zájem
nemusí být hned patrný.
Podnikatele vymezuje § 420 odst. 1 OZ tak, že jde o osobu, která „samostatně vykonává
na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem
se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.“ Stručně lze říci, že podnikatelem je
osoba, která podniká. Podnikatel činní sám veškerá rozhodnutí týkající se jeho činnosti a není
ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Na druhou stranu však nese veškeré důsledky svého
rozhodování, ať už jsou pozitivní, negativní, právní či ekonomické, a musí plnit povinnosti,
které v rámci této činnosti převzal. Podnikatelská činnost se musí vyznačovat určitou
soustavností, tedy nejde o nahodilou, ojedinělou činnost, ale nemusí se jednat o činnost
vykonávanou nepřetržitě. Hlavní je záměr podnikatele v činnosti pokračovat. Dále je zde nutný
záměr směřující k dosažení zisku a není podstatné, zda ho skutečně dosáhne či nikoli. Tato
činnost je vykonávána za úplatu a je zdrojem příjmů podnikatele. Způsob výkonu této činnosti
pak odpovídá tomu, že podnikatel vytváří nové výrobky, které chce nabídnout k prodeji, nebo
poskytuje služby pro druhé, nikoli jen zhodnocuje svůj majetek či nakupuje pouze pro vlastní
potřebu. Na tomto vymezení však nepanuje obecná shoda.30 Všechny tyto podmínky musí být
splněny kumulativně. Je zřejmé, že se musí jednat o osobu, která má právní osobnost
a v případě fyzických osob svéprávnost. Podnikatel má dále povinnost jednat s profesionální
péčí, jak uvádí § 5 OZ, jelikož podnikatel musí mít určité znalosti a zkušenosti, když působí

30

Shodně:
POKORNÁ In BEJČEK, J. a kol. 2014 op. cit. S. 56; J. DĚDIČ In ČERNÁ, S. a kol. 2016, op. cit. S. 60; B.
HAVEL In MELZER, F., P. TÉGL, D. ELISCHER a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek 3, § 419-654
a související společná a přechodná ustanovení. Praha: Leges, 2014. Komentátor. 1234 s.
ISBN 978-80-87576-73-1, S. 12
Proti:
I. PELIKÁNOVÁ In ŠVESTKA,J. a kol. 2014 op. cit. S. 958-959; J. LASÁK In LAVICKÝ, P., J. HANDRLICA
a kol. Občanský zákoník : komentář. I., Obecná část (§ 1-654): komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. Velké
komentáře. 2380 s. ISBN 978-80-7400-529-9, S. 1607-1608; A. ROZEHNAL In ROZEHNAL, A. a kol. Obchodní
právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 730 s. ISBN 978-80-7380-524-1, S. 72
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v rámci hospodářského styku. Podnikatel má navíc zvláštní postavení oproti ostatním
soutěžitelům v rámci skutkové podstaty dotěrného obtěžování (k tomu viz dále). Ustanovení
§ 420 odst. 2 OZ upravuje případy, kdy i osoba, která není podnikatelem dle § 420 odst. 1 OZ,
považují za podnikatele v případech ochrany spotřebitele a splatnosti ceny mezi podnikateli dle
§ 1963 OZ.
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3 DOTĚRNÉ OBTĚŽOVÁNÍ
Skutkovou podstatu dotěrného obtěžování nalezneme v § 2986 OZ. Jedná se nově
o jednu ze zákonných skutkových podstat. Není však skutkovou podstatou zcela novou, protože
pod názvem „nevyžádaná reklama“ již byla postihována dříve v rámci tzv. soudcovských
podstat, kde se nekalost tohoto jednání opírala o veřejnoprávní předpisy upravující tuto oblast
ve spojení s generální klauzulí.31
Pokud vezmeme zákonné skutkové podstaty jako vodítko vymezující praktiky, které
jsou zvláště nežádoucí, lze ve výslovném zakotvení dotěrného obtěžování spatřit jistou zásadní
změnu. Zákonodárce tím dal najevo, že chce chránit osobní sféru jednotlivých osob a zamezit
časovým ztrátám, které jsou spojeny s nevyžádanou reklamou, čímž se dotěrné obtěžování liší
od ostatních skutkových podstat. Chrání sféru osobního života, nejen právo na svobodnou
a informovanou volbu v hospodářském styku. Tím chrání adresáty před neustálými tlaky
ze strany soutěžitelů. Zákonodárce tak bere na vědomí, že jsou i jiné zájmy, které si zaslouží
ochranu, i když primárně se netýkají hospodářského styku a jiných soutěžitelů. Deklaruje tím
existenci obecného zájmu na tom, aby v hospodářském styku byly potlačeny agresivní způsoby
jednání. Jde o pozitivní krok vpřed, který do jisté míry mění pohled na nekalou soutěž.
Na druhou stranu tato úprava není příliš šťastná, protože s sebou přináší řadu problémů (k tomu
viz dále), které bude třeba v budoucnu vyřešit.
Typicky se soutěžitel bude dopouštět dotěrného obtěžování vůči spotřebiteli. Jistou
inspirací pro tuto skutkovou podstatu byla směrnice č. 2000/31/ES

32

a směrnice

č. 2002/58/ES33, které byly transponovány do zvláštních zákonů.34
Dalo by se říci, že se jedná o soukromoprávní odraz úpravy obsažené v zákoně
o některých službách informační společnosti, 35 i když úprava není zcela totožná. Z tohoto
důvodu se na první pohled zakotvení této skutkové podstaty nejeví jako opodstatněné.
Důvodová zpráva k přijetí této skutkové podstaty uvádí pouze to, že jejím přijetím se sleduje

31

ONDREJOVÁ 2014 op. cit. S. 227-228
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech
služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém
obchodu). Dostupné z: eur-lex.europa.eu
33
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů
a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).
Dostupné z: eur-lex.europa.eu
34
PELINÁKOVÁ In ČERNÁ, S. a kol. op. cit. S. 306-307
35
PATĚK, D. Nad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (nejen) v občanském zákoníku. Obchodněprávní
revue, Praha: C. H. Beck. 2016, roč. 8, č. 3, s. 65-80. ISSN 18036554. Dostupné také z:
https://www.beck-online.cz, S. 76
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ochrana „před jevem, který stále častěji zasahuje do soukromé sféry lidí i právnických osob.“36
Odůvodnění je ovšem nejasné a skutečný záměr zákonodárce můžeme jen dovozovat.
Vzhledem k tomu, že podobné jednání již bylo v rámci nekalé soutěže postihováno, není zcela
zřejmý důvod výslovného zakotvení této skutkové podstaty. Na základě zvláštních zákonů lze
podstatně snadněji dosáhnout sankcionování rušitele, ale v rámci veřejného práva.37
Lze předpokládat, že dotěrné obtěžování bude postihovat hlavně nevyžádané hovory,
SMS a tzv. spamming, a to vzhledem k široké možnosti jejich využití v dnešní době. Dotěrné
obtěžování se nezaměřuje pouze na tyto způsoby šíření nevyžádaných obchodních sdělení,
ale bude se o tyto případy jednat nejčastěji, protože mobilní telefon a elektronickou poštu
využívá většina lidí vcelku běžně.38 Spamming není nikde v právním řádu definován, ale lze ho
vymezit jako hromadné zasílání reklamy bez předešlého souhlasu adresáta s pomocí sítí
elektronických komunikací.

39

Oproti tomu směrnice o soukromí a elektronických

komunikacích 40 nevyžaduje u spamu hromadnost sdělení, ale pouze obchodní charakter
a nevyžádanost sdělení.
Důvodů, pro které je třeba skutkovou podstatu dotěrného obtěžování postihovat, je hned
několik. Primárně jde o časové ztráty spojené s obchodním sdělením, kdy je nutné vyřídit
nevyžádané telefonní hovory, odstranit nežádoucí emaily apod. Dále jde o finanční ztráty, které
v jistých případech mohou adresátovi hrozit, např. výdaje spojené s přijetím těchto sdělení nebo
se zákazem jejich dalšího zasílání. Jako poslední důvod je třeba uvést obtěžování adresáta,
zásah do jeho soukromé sféry a obecný zájem na zamezení agresivních praktik v hospodářské
soutěži. Tedy projev práva adresáta nebýt obtěžován nevyžádanými informacemi.41
Jako první problém související s dotěrným obtěžováním se může jevit již samotný název
této skutkové podstaty. V původním návrhu zákona byla tato skutková podstata označena jako
„nepřiměřené zatěžování“. Ani takové pojmenování by však nebylo o nic jednoznačnější než to,
jaké nakonec tato skutková podstata má. Z názvu lze mít za to, že jde o „sdělování údajů, které
je dolézavé, vtíravé až drzé.“42 Ani jeden z názvů však dostatečně jasně nevymezuje jednání,
které tato skutková podstata postihuje. Jako vhodnější by se jevilo dříve známé označení

36

Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012, občanský zákoník, tisk č. 362. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=71122. (dále je „důvodová zpráva k občanskému zákoníku“)
37
ONDREJOVÁ 2014 op. cit. S. 228
38
Český statistický úřad 2017 op. cit.
39
B. MARTIN In HENDRYCH, D. a kol. 2009 op. cit. S. 1045
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HAJN In ŠVESTKA, J. a kol. op. cit. S. 1216
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LEVICKÁ, T. Dotěrné obtěžování - nová zákonná nekalosoutěžní skutková podstata. Obchodněprávní revue,
Praha: C. H. Beck. 2014, roč. 6, č. 6, s. 161-167. ISSN 1803-6554, S. 161. Dostupné také z:
https://www.beck-online.cz
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„nevyžádaná reklama“. Mnohem lépe by vystihlo podstatu dotěrného obtěžování a respektovalo
dosavadní zažitou praxi, i když ani tento název by nebyl zcela přesný (k tomu viz dále).
Současné označení je do jisté míry neprůhledné a zavádějící, hlavně z pohledu výkladu
D. Ondrejové (viz dále), protože by pod tuto skutkovou podstatu zákazník mohl podřadit
jakoukoli formu nevyžádaných sdělení či apelování na city43, na které však dotěrné obtěžování
nemusí dopadat.
Samotná formulace této skutkové podstaty také vyvolává zásadní problémy. Tak, jak
bylo dotěrné obtěžování formulováno v občanském zákoníku, umožňuje více výkladů, které
se navzájem značně liší.
V ustanovení § 2986 OZ je stanoveno:
„(1) Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož
i nabídka zboží nebo služeb s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické pošty
nebo podobných prostředků, ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně nepřeje, nebo sdělování
reklamy, při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit, a neuvede,
kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy.
(2) Rozesílá-li se reklama na elektronickou adresu, kterou podnikatel získal v souvislosti
s prodejem zboží nebo poskytnutím služby, nejde o dotěrné obtěžování, pokud podnikatel tuto
adresu používá k přímé reklamě pro vlastní zboží nebo služby a druhá strana reklamu
nezakázala, ačkoli ji podnikatel při získání adresy i při každém jejím použití k reklamě zřetelně
upozornil na právo přikázat bez zvláštních nákladů ukončení reklamy.“
Úpravu dotěrného obtěžování tak lze rozdělit na dvě části dle jednotlivých odstavců.
První, uvedenou v odstavci č. 1, lze označit jako pozitivní vymezení, protože vymezuje, která
jednání je třeba považovat za dotěrné obtěžování. Druhou, která je v odstavci č. 2, lze označit
za negativní vymezení, protože stanoví výjimku, kdy o dotěrné obtěžování nejde. Samotné
rozdělení do pouhých dvou odstavců činí při výkladu určité problémy (viz dále).

3.1 Pozitivní vymezení dotěrného obtěžování
V ustanovení § 2986 odst. 1 OZ je uvedeno, co je třeba považovat za dotěrné
obtěžování. Tento odstavec lze rozdělit na dvě samostatné dílčí skutkové podstaty. Někteří
autoři rozdělují první dílčí skutkovou podstatu na dvě samostatné dílčí skutkové podstaty,
a celkově tak dělí § 2986 odst. 1 OZ na tři dílčí skutkové podstaty (blíže viz dále). První z nich
se týká sdělování údajů o soutěžiteli a jeho zboží nebo službách, zatímco druhá se týká jen
nabídky zboží a služeb. Pro účely této práce byl zvolen pro výklad koncept dvou dílčích
43

ONDREJOVÁ 2014, op. cit. S. 227
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skutkových podstat, jelikož první a druhá dílčí skutková podstata (při dělení na tři dílčí skutkové
podstaty) se liší jen v obsahu sdělovaných informací (blíže viz kapitola 3.3).
První z dílčích podstat se zaměřuje hlavně na vztah adresáta k obchodnímu sdělení,
tedy zda si zasílání obchodních sdělení přeje či nikoli, zatímco druhá se zaměřuje na obsah
sdělení. 44 K posouzení jednání jako nekalosoutěžní, postačí, pokud jednání naplní znaky
generální klauzule a jedné z dílčích skutkových podstat. V § 2986 odst. 1 OZ se pak setkáváme
s hlavními dvěma výkladovými problémy, které tato nová skutková podstata přináší, a to
vzhledem k jeho formulaci.
3.1.1 První dílčí skutková podstata
První dílčí skutková podstata se týká sdělování zákonem stanovených údajů adresátovi.
Jedná se o údaje o soutěžiteli, o jeho zboží či službách nebo nabídku služeb či zboží, tedy
sdělení, která mají hospodářsky soutěžní charakter. Lze je shrnout pod pojem obchodní sdělení
s přihlédnutím k definici vymezené v ustanovení § 2 písm. f) SlInfSp. Sdělování pak probíhá
s pomocí stanovených prostředků, kterými jsou telefon, faxový přistroj, elektronická pošta a
podobné prostředky. Vzhledem k formulaci „a podobných prostředků“ v § 2986 odst. 1 OZ
se jedná o výčet demonstrativní. O dotěrné obtěžování se bude jednat jen za předpokladu, že je
zjevné, že si toto sdělování adresát nepřeje. Jde tedy o šíření nechtěného sdělení prostředky
dálkové komunikace, i když na tom nepanuje obecná shoda, viz kapitola 3.1.3). Tato nabídka
musí být učiněna konkrétnímu adresátovi, nikoli neurčenému okruhu adresátů. 45 Z tohoto
důvodu dotěrné obtěžování nedopadá na reklamu na billboardech či v televizi, ať adresáta ruší
jakýmkoli způsobem.
O sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách půjde tehdy, pokud jde o údaje
o samostatném autorovi sdělení a o jeho zboží či službách, tedy například údaje o obchodní
formě, charakteru podnikání apod. Nabídkou zboží nebo služeb je třeba rozumět sdělování
údajů o zboží či službách formou pozvánek, reklamních letáků nebo brožur, katalogů apod.,
které obsahují nabídku k uzavření smlouvy.46
Další podmínkou k naplnění této skutkové podstaty je, že si adresát takové sdělování
zjevně nepřeje. Jedná se o neurčitý pojem, který upřesní až rozhodovací praxe soudů. Zatím
však lze dovodit následující. To, že si adresát obchodní sdělení zjevně nepřeje, musí být zřejmé
průměrnému soutěžiteli, tedy soutěžiteli průměrného rozumu. 47 Není tak obecně zakázáno
44
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prvně zaslat informační sdělení, není-li zřejmý negativní postoj adresáta k zasílání obchodních
sdělení. K zasílání není třeba předchozí souhlas, ale adresát má možnost další zasílání zakázat
nebo předem dát najevo, že si zasílání nepřeje, což je soutěžitel povinen respektovat. Je tedy
do jisté míry na adresátovi, zda si nějaké obchodní sdělení „pustí“ do své soukromé sféry.
Pokud vezmeme výklad P. Hajna48, ke kterému se přiklání i T. Levická49, bude zřejmé,
že si nevyžádanou reklamu nepřeje ten adresát, který si na svou poštovní schránku nalepí
cedulku s nápisem „nevhazovat letáky“ či s obdobným sdělením, jelikož o vůli adresáta není
pochyb. Podobné to bude, pokud bude na dveřích vyvěšen zákaz podomního prodeje. Takové
případy jsou poměrně jednoznačné a adresát může účinně dát předem najevo svůj postoj
ohledně obchodních sdělení. V případě telefonu, elektronické pošty či faxu však bude situace
jiná. Jen těžko lze v těchto případech předem dát najevo, že si příjemce obchodní sdělení
nepřeje, protože si na ně nemůže vyznačit zákaz obchodních sdělení. Nejčastější tak při zaslání
prvního obchodního sdělení bude platit předpoklad, že adresátovi zasílání nevadí. Adresát tak
bude muset až následně dát najevo, že si sdělování nepřeje, například zašle soutěžiteli
do elektronické pošty zprávu. Po tomto upozornění půjde při dalším zaslání obchodního
sdělení, při splnění ostatních podmínek, o dotěrné obtěžování.
3.1.2 Druhá dílčí skutková podstata
U druhé dílčí skutkové podstaty jde o takové jednání, při kterém soutěžitel rozesílá
reklamu, ve které neuvede či zastře údaje, díky kterým by ho bylo možné identifikovat,
a současně neuvede, kde může adresát zakázat další zasílání reklamy.
Pro naplnění je nutné splnění dvou kumulativních podmínek. I. Pelikánová 50 uvádí,
že podmínky mají být splněny kumulativně, ale z dalšího textu vyplývá, že je považuje
za podmínky alternativní. Vzhledem k použité spojce je však zřejmé, že se musí jednat
o podmínky kumulativní, nikoli alternativní. První z podmínek je, aby původce reklamy zastřel
nebo zatajil údaje, podle kterých ho lze určit. Toho může soutěžitel docílit tak, že záměrně
neuvede o sobě žádné údaje, nebo tak, že sice údaje uvede, ale tyto údaje jsou nepravdivé.
Odesílatel se může vydávat za jiného soutěžitele nebo za neexistující osobu. Adresát pak není
schopen z reklamy identifikovat jejího odesílatele. Druhou podmínkou je, že odesílatel
v reklamě neuvede, kde může adresát další zasílání reklamy zakázat. Pokud tedy soutěžitel
zasílá reklamu, ve které uvede své identifikační údaje, ale už neuvede, kde lze zakázat další
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zasílání reklamy, o dotěrné obtěžování se jednat nebude. To vyvolává otázku, proč je
postihováno jako nekalé pouze jednání, při které jsou splněny obě výše uvedené podmínky.
Mohou tak nastat dvě situace, které druhou dílčí skutkovou podstatu nenaplní. První
z nich bude, že soutěžitel uvede pravdivě své identifikační údaje, ale neuvede, kde lze zakázat
další zasílání reklamy. Druhou možností je, že soutěžitel neuvede nebo zastře údaje, pomocí
kterých ho lze identifikovat, ale uvede, kde lze přikázat ukončení zasílání reklamy. Adresát
si v prvním případě pomocí údajů uvedených v reklamě může zpravidla kontakt na odesílatele
vyhledat například v obchodním rejstříku a soutěžitele kontaktovat s příkazem k ukončení
zasílání reklamy. V druhém případě adresát neví, kdo mu reklamu zaslal, ale má možnost
zamezit dalšímu zasílání reklamy. Ani v jednom případě není adresát teoreticky zbaven
možnosti obrátit se na soutěžitele s tím, aby reklamu dále nezasílal. Z pohledu ochrany adresáta
by ale bylo mnohem vhodnější stanovit obě podmínky jako alternativní, jak to činí zákon
o některých službách informační společnosti (viz kapitola 4.1).
V této dílčí skutkové podstatě se mluví o zasílání reklamy, nikoli o sdělování údajů či
nabídce zboží nebo služeb. Občanský zákoník neobsahuje definici reklamy, i když tento pojem
používá. Definici však můžeme nalézt v jiných právních předpisech a z těchto definic lze
vycházet i v případě občanského zákoníku. Otázkou je, zda údaje, které jsou vyjmenovány
v § 2986 odst. 1 OZ, spadají pod pojem reklama či nikoli. Pokud se podíváme na definice tohoto
pojmu v jiných zákonech, z nichž některé se zabývají podobným jednáním jako dotěrné
obtěžování, dospějeme k závěru, že informace vymezené v první dílčí skutkové podstatě jsou
podstatně širší, než které spadají pod pojem reklama (blíže viz kapitola 4).
Dále je stanovena podmínka, aby zákaz dalšího zasílání bylo možné učinit
bez zvláštních nákladů. Jsou dvě možnosti, jak si toto spojení vykládat. První je, že zákaz
reklamy musí být zdarma, tedy bez jakýchkoli nákladů. K tomu se kloní D. Ondrejová 51 .
Dle jejího výkladu by bylo možné zakázat další zasílání reklamních sdělení na bezplatné lince
či kliknutím na webové stránce, nikoli formou SMS či zasláním zprávy poštou. Druhý je,
že adresát na zákaz zasílání reklamy nesmí vynakládat vysoké náklady, ale vynaložení běžných
nákladů je přijatelné. J. Kotásek52, P. Hajn53, P. J. Pipková54 a T. Levická55 jsou toho názoru,
že je nutné spojení „bez zvláštních nákladů“ vykládat tak, že se nesmí jednat o náklady, které
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nejsou spojeny s běžným využitím komunikačních prostředků. Osobně se také přikláním
k tomuto názoru, vzhledem k tomu, že nebyl stanoven požadavek, aby zákaz byl zdarma, a více
to odpovídá tomu, že nějaké náklady, i když zcela nepatrné, je třeba zpravidla vynaložit vždy.
V případě této dílčí skutkové podstaty vzniká otázka, jak ji správně vykládat. Tedy zda
musí jít o reklamu šířenou prostředky uvedenými v první dílčí skutkové podstatě či nikoli.
Tento problém je způsoben nevhodnou formulací prvního odstavce skutkové podstaty
dotěrného obtěžování. P. Hajn56 je toho názoru, že druhou dílčí skutkovou podstatu lze naplnit
jakýmikoli způsoby zasílání reklamy, tedy nejen prostředky elektronické komunikace. To je
ovlivněno tím, jak vykládá spojení „obdobné prostředky“ (k tomu viz dále). Stejný názor
zastává J. Kotásek57 a T. Levická58. Naplní ji tedy i reklamní letáky vhazované do schránek či
podomní prodej. Oproti tomu D. Ondrejová 59 je toho názoru, že správným výkladem je,
že i druhá dílčí skutková podstata se vztahuje jen na reklamu zasílanou pomocí stejných
prostředků jako u první dílčí skutkové podstaty. Dle ní nelze druhou dílčí skutkovou podstatu
vykládat proti smyslu jejích slov, a to i v kontextu celého ustanovení, znění obou odstavců a
úmyslu zákonodárce, jak ukládá ustanovení § 2 odst. 2 OZ. Je nutné proto upřednostnit logický
výklad před čistě jazykovým. Pokud bychom akceptovali jiný výklad, znamenalo by to,
že druhá dílčí skutková podstata má mnohem širší uplatnění než zbylé skutkové podstaty.
Dle D. Ondrejové by se jednalo o jakousi „malou generální klauzuli“ dotěrného obtěžování,
která by byla zcela nelogicky zařazena někam doprostřed úpravy § 2986 OZ. Dále D. Ondrejová
upozorňuje i na fakt, že pokud by se mělo jednat o veškeré možné způsoby šíření reklamy, jen
stěží bude soutěžitel skrývat svou identitu, pokud nepůjde o reklamu šířenou elektronickými
prostředky. Důvodem je, že v případě reklamy formou letáků a obdobných prostředků bude
zpravidla cílem soutěžitele, aby o sobě, svých výrobcích nebo službách dal vědět
potencionálním zákazníkům.
Osobně se přikláním k výkladu D. Ondrejové. Důvodem je, jak uvádí důvodová zpráva,
že tato nová skutková podstata má postihnout jev, který nově stále více zasahuje do soukromí
lidí i právnických osob. Podomní prodej a reklamní letáky nelze zcela považovat za fenomén,
který by se objevil a rozmohl až v poslední době. V první dílčí skutkové podstatě se, stejně jako
v § 2986 odst. 2 OZ, mluví toliko o prostředcích dálkové komunikace, a pokud by se mělo
jednat o jiné prostředky, mělo by to být z daného ustanovení zřejmé. Z kontextu celého
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ustanovení tak spíše vyplývá, a to i vzhledem k demonstrativnímu výčtu prostředků, že se jedná
právě o reklamu zasílanou prostředky dálkové komunikace. Až rozhodování soudů rozhodne,
kterému výkladu bude dána přednost.
3.1.3 Společné otázky pro obě dílčí skutkové podstaty
Obě dílčí skutkové podstaty mají některé společné znaky. Jedná se o otázku
opakovanosti jednání k naplnění skutkové podstaty, vůči komu bude zpravidla namířena a
formu prostředků, na které se dotěrné obtěžování vztahuje.
Ustanovení budí na první pohled dojem, že k naplnění této skutkové podstaty je nutná
opakovanost jednání vzhledem k užití slova „sdělování“, a nikoli „sdělení“. Tomu by odpovídal
čistě jazykový výklad. Je možné a vhodnější akceptovat výklad, kdy postačí pouze jediné
jednání k naplnění skutkové podstaty dotěrného obtěžování. Podobný výklad se ustálil
i v případě zákona o některých službách informační společnosti (viz kapitola 4.1). K tomuto
výkladu se kloní i D. Ondrejová 60 , J. Kotásek 61 a P. J. Pipková 62 , opačný názor zastává
T. Levická63. P. Hajn64 se kloní k opakovanosti jednání pouze u první dílčí skutkové podstaty.
Dovozuje dostatečnost jediného zaslání v případě druhé dílčí skutkové podstaty z formulace
„zastře nebo utají“ vhledem k dokonavému vidu obou sloves, zatímco u první je dle jeho názoru
nutné opakování, aby bylo sdělování „dotěrné“. Dle mého názoru výklad D. Ondrejové
mnohem lépe odpovídá účelu této skutkové podstaty. Vzhledem k tomu, jaké jednání se snaží
postihovat, je tento výklad vhodnější. Je-li cílem této skutkové podstaty ochrana soukromí,
což plyne i z úmyslu zákonodárce, má být vykládána v souladu s tímto cílem, tedy je třeba
upřednostnit teleologický výklad před jazykovým. Do soukromí člověka zasáhne i jediné
nevyžádané sdělení, i když tento zásah nebude nijak intenzivní a nezpůsobí závažnou újmu.
Pokud bychom akceptovali výklad, že postihováno je až opakované jednání, sféra osobního
života adresáta by nebyla chráněna dostatečně. Jelikož počet soutěžitelů je velký, zaslání
jednoho obchodního sdělení od každého z nich dá dohromady takové množství, které je schopné
do soukromí zasáhnout citelně, například zahlcením schránky elektronické pošty. Výklad, který
by vyžadoval k naplnění skutkové podstaty opakovanost jednání, by byl do budoucna
neudržitelný. Proto je třeba přihlédnout k tomu, jaký význam by měla hromadnost takového
jednání, jak již bylo uvedeno výše.
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V § 2986 odst. 1 OZ není vymezeno, vůči komu se může soutěžitel dotěrného
obtěžování dopustit. Skutkovou podstatu tak lze naplnit jednáním vůči kterémukoli soutěžiteli
či zákazníkovi. Častěji nastane případ, kdy jednání bude směřovat vůči zákazníkovi, či spíše
spotřebiteli, a nikoli vůči jinému soutěžiteli. Důvodem je, že většina soutěžitelů se orientuje
na nabízení zboží a služeb právě potenciálním zákazníkům. Soutěžitel pomocí obchodních
sdělení hledá nové zákazníky, případně informuje o nových produktech ty stálé. Jiným
soutěžitelům obdobná sdělení zasílat nebude, protože nebude mít potřebu jim sdělovat tyto
informace, pokud je neoslovuje jako možné budoucí zákazníky.
V případě obou dílčích skutkových podstat nemusí být zasílatelem soutěžitel, jehož
jménem se sdělení uskutečňuje, ale zasílatelem může být osoba odlišná od soutěžitele, kterou
si soutěžitel za tímto účelem sjednal (např. reklamní agentura). Na rozdíl od ustanovení
§ 2986 odst. 2 OZ není podstatné, jak soutěžitel kontakt získal (k tomu viz dále).
Jak již bylo zmíněno výše, tato část nové skutkové podstaty přináší určité výkladové
problémy. Jejich příčinnou je především formulace této dílčí skutkové podstaty, stejně jako
demonstrativní výčet možných prostředků šíření obchodních sdělení. Z textu prvního odstavce
je patrné, že se v něm skrývají dvě, potažmo tři, samostatné dílčí skutkové podstaty. Mnohem
vhodnější by byla varianta, kdy dílčí skutkové podstaty by byly rozděleny do samostatných
odstavců a prostředky šíření byly řešeny ve společném ustanovení, k čemuž se kloní i P. Hajn65.
S tímto názorem se ztotožňuji, jelikož takové rozdělení bylo přehlednější než současná úprava.
Hlavním výkladovým problémem, který se u dotěrného obtěžování objevil a je společný
všem dílčím skutkovým podstatám, je význam spojení „podobné prostředky“. Zde se střetávají
dva protichůdné názory. Jedná se také o hlavní výkladový problém u nové skutkové podstaty,
který však vyřeší až judikatura.
P. Hajn66 (shodně T. Levická67 a A. Rozehnal68) zastává názor, že je třeba tento pojem
vykládat tak, že se jedná nejen o prostředky dálkové komunikace, ale i prostředky tradičnější,
jako je podomní prodej či reklamní letáky. Rovněž dle tohoto kritéria činí kategorizaci
dotěrného obtěžování na obecné a speciální. Ve svém internetovém článku 69 shodně
s J. Kotáskem70 uvádí, že v rámci obecného dotěrného obtěžování, které se vztahuje na veškeré
formy šíření sdělení, je ještě specifická forma vyznačující se tím, že se uskutečňuje s pomocí
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elektronických komunikací a je i užší svým obsahem, protože se týká jen nabídky zboží a
služeb. Tuto specifičnost vyvozuje z užití slov „jakož i“. Jeho výklad lze označit jako
extenzivní, protože zahrnuje tradiční způsoby šíření obchodních sdělení. Je třeba poukázat
na to, že P. Hajn neměl na tuto problematiku jednotný názor a postupem doby se jeho pohled
měnil. V učebnici autorů J. Bejček a kol. 71 je toho názoru, že jsou zde tři dílčí skutkové
podstaty, z toho první lze naplnit jakýmikoli prostředky, zatímco druhou jen elektronickými
prostředky. Třetí se pak týká reklamy, která neobsahuje pravdivé údaje o soutěžiteli a adresu
pro zakázání dalšího zasílání. V komentáři autorů Švestka a kol.72 se nepřiklání ani k jednomu
názoru a uvádí, že je možné jiné prostředky postihnout pomocí generální klauzule či s pomocí
„extenzivního“ výkladu.73
J. Kotásek 74 rovněž zastává názor, že obě dílčí skutkové podstaty je možné naplnit
jakýmikoli prostředky. Pokud ovšem bude sdělení šířeno prostředky elektronické komunikace,
jedná se o zvláštní případ dotěrného obtěžování, tedy jakousi specifickou formou nechtěné
komunikace. M. Maisner75, který dělí pozitivní vymezení dotěrného obtěžování na dvě dílčí
skutkové podstaty, se kloní k názoru, že první dílčí skutková podstata se vztahuje jen
na elektronické prostředky, zatímco druhá dílčí skutková podstata se vztahuje na veškeré formy
sdělení. Stejný názor zastává i P. J. Pipková76 a současně je toho názoru, že by se obě měly
vztahovat na veškeré způsoby šíření sdělení.
I. Pelikánová77 dělí § 2986 odst. 1 OZ na tři dílčí skutkové podstaty. První je sdělování
údajů o soutěžiteli, druhou je nabídka zboží a služeb a do třetí zařazuje sdělování reklamy, kdy
odesílatel zastře či utají svou identifikaci a neuvede adresu, kde lze další zasílání zakázat.
U všech dílčích skutkových podstat se spíše přiklání k výkladu, že se týkají všech forem
komunikace.
Výklad D. Ondrejové78 je proti tomu takový, že dotěrné obtěžování lze naplnit pouze
prostřednictvím prostředků elektronické komunikace uvedených ve výčtu § 2986 odst. 1 OZ a
prostředků jim podobných, jako je chat, skype či tzv. „black messenger“.79 Tím je osoba, která
se pod falešnou či zastřenou identitou zapojí do debatní skupiny, kde doporučuje zboží či služby
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osoby, která si ji k tomuto účelu najala. Dle D. Ondrejové je výrazně extenzivní výklad, který
podává například P. Hajn, odporuje smyslu slov, a tím i požadavku ustanovení § 2 odst. 2 OZ,
a nelze tedy tuto skutkovou podstatu ani v jedné dílčí skutkové podstatě vykládat tak,
že se vztahuje na jakékoli prostředky. Na druhou stranu i D. Ondrejová se neztotožňuje s tím,
že bylo dotěrné obtěžování vztaženo jen na elektronické prostředky komunikace, a nikoli
na veškeré formy.80
Přikláním se spíše k názoru D. Ondrejové. Dle mého názoru pro tento výklad svědčí
několik skutečností. První je důvodová zpráva, která poukazuje na skutečnost, že tato skutková
podstata má postihovat nový jev, který se začal šířit. Tomu mnohem více odpovídají způsoby
šíření reklamy pomocí moderních prostředků, tedy prostřednictvím mobilních telefonů,
a hlavně elektronické pošty. Dále nelze jít proti tomu, co ze zákona jasně vyplývá.
Demonstrativní výčet, který je v zákoně uveden, má být vodítkem k určení, pomocí kterých
prostředků jde dotěrné obtěžování naplnit. Tomu odpovídá i formulace „nebo podobných
prostředků“. Pokud je v něm uvedeno, že se má jednat o podobné prostředky, aniž je
v samotném výčtu uvedený jiný prostředek, než jsou způsoby dálkové komunikace, nelze
pojem „obdobné prostředky“ vykládat tak extenzivně, jak to činí P. Hajn. Jeho výklad je z mého
pohledu spíše výkladem z pohledu de lege ferenda. Na druhou stranu nelze jeho výklad zcela
zavrhnout. Pokud se na něj podíváme právě z pohledu de lege ferenda, jeví se tento výklad
vhodnější, protože poskytuje širší ochranu zákazníkům a hlavně spotřebitelům. Není dán
důvod, proč postihovat pouze některé způsoby zásahu do soukromí, když jiné postiženy
výslovně nejsou.

3.2 Negativní vymezení dotěrného obtěžování
Ustanovení § 2986 odst. 2 OZ lze označit jako tzv. negativní vymezení dotěrného
obtěžování. Jedná se o výjimku z prvního odstavce, kdy při splnění stanovených podmínek
nepůjde o dotěrné obtěžování. V případě negativního vymezení nevznikají při výkladu takové
problémy, jako v případě odstavce prvního. Přesto existují některá úskalí, která musí být
prozatím překlenuta doktrínou, dokud přesný výklad nestanoví soud. Rovněž je v tomto
odstavci užit pojem reklama, nikoli sdělování údajů o soutěžiteli či nabídka zboží nebo služeb.
Užití výjimky z dotěrného obtěžování lze proto pouze na informace, které spadají pod tento
pojem. Veškeré podmínky musí být splněny kumulativně, aby byla výjimka uplatněna.
I v tomto případě platí, co bylo uvedeno u odst. 1 (viz kapitola 3.1.3) ohledně nutnosti
opakovanosti jednání k naplnění skutkové podstaty.
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První podmínkou je, že se jedná o podnikatele (viz kapitola 2.3), nikoli o soutěžitele.
Vyvstává tak otázka, proč se tato výjimka vztahuje pouze na podnikatele. Důvodová zpráva
důvod neuvádí. Je ke zvážení, zda by měla být tato výjimka skutečně pouze pro podnikatele
nebo by se měla vztahovat i na ostatní soutěžitele. Dle D. Ondrejové 81 nelze toto omezení
hodnotit kladně, mnohem vhodnější by bylo vztáhnout tuto výjimku na veškeré soutěžitele.
Podnikatelé tak mají výhodu, protože mohou zasílat při splnění podmínek reklamu
na elektronickou adresu, aniž by šlo o nekalosoutěžní jednání. Výhoda je dána i jejich
dlouhodobou a soustavnou činností, při které získají množství elektronických adres, které
mohou využít k rozesílání reklamy a tím propagovat své výrobky. Jiní soutěžitelé tuto možnost
nemají, i když není dán důvod, pro který by se měli z jejího užití vyloučit.
Další podmínkou je, aby podnikatel získal elektronickou adresu v souvislosti
s prodejem zboží nebo poskytnutím služby. Reklama je zasílána těm adresátům, kteří již někdy
v minulosti byli zákazníky (viz kapitola 2.3) daného podnikatele. Nejčastějším způsobem,
kterým podnikatel elektronickou adresu získá, bude zpravidla objednávka přes internet, kde
se v objednávacích formulářích může jednat i o povinnou položku. Při osobní koupi nebo
na základě smlouvy tento údaj podnikatel zpravidla nezíská. Vyvstává otázka, zda musí být
k využití této výjimky nutné uzavření smlouvy nebo postačí určité stadium v rámci uzavírání
smlouvy. J. Kotásek82 (shodně M. Maisner83) se kloní spíše k tomu, že stačí dosažení určitého
stupně jednání o smlouvě, aby bylo možné elektronickou adresu využít. Dle mého názoru lze
tento výklad akceptovat, ale pouze za podmínky, že jednání už dosáhlo určitého stupně blízkého
uzavření smlouvy, jelikož příliš extenzivní výklad by omezil ochranu zákazníků. Pokud
by stačil jen například nezávazný dotaz zákazníka, aby došlo k aplikaci výjimky z dotěrného
obtěžování, podstatně by to omezovalo ochranu zákazníka, kterou má tato skutková podstata
poskytovat, a mohlo by docházet k zneužití výjimky z dotěrného obtěžování.
Proto v § 2986 odst. 2 OZ není podmínkou, že si toto zasílání adresát zjevně nepřál,
protože už dal předem najevo svůj souhlas. Elektronickou adresu pak podnikatel musel získat
od zákazníka, který mu ji dobrovolně poskytl v rámci předešlé komunikace. Tato výjimka se tak
nebude vztahovat na případy, kdy podnikatel elektronickou adresu získal jiným způsobem,
např. z veřejného seznamu. Oproti tomu P. Hajn84 uvádí, že u § 2986 odst. 2 OZ postačí, pokud
se o elektronické adrese soutěžitel dozví jakkoli. Vzhledem k užití slova „získal v souvislosti
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s prodejem“ tento výklad nelze akceptovat, protože to jde proti smyslu slov tohoto ustanovení.
Bude na podnikateli, aby prokázal, jakým způsobem elektronickou adresu získal.85
Pro splnění této podmínky je možné zvážit, zda právo na využití této výjimky je časově
omezené či nikoli. J. Kotásek86 zastává názor, že tuto výjimku může podnikatel využít pouze
po určitou dobu. Dle něho by mělo být časové období pro využití této podmínky přiměřené
okolnostem, za kterých podnikatel adresu získal, protože nelze akceptovat, aby i po několika
letech mohl podnikatel zasílat sdělení, aniž by se jednalo o dotěrné obtěžování. Jsem toho
názoru, že tato podmínka sice z textu ustanovení přímo nevyplývá, nelze ji však bez dalšího
zamítnout. Lze předpokládat, že za určitých okolností po uplynutí určité doby již adresát nebude
mít nadále zájem na obdržení reklamy, pokud v mezidobí neobdržel od tohoto podnikatele jinou
reklamu. Nelze však k tomuto hledisku přihlížet vždy, ale jen pokud je prodleva, s ohledem
na všechny okolnosti, taková, že by se využití této výjimky jevilo jako zneužití práva.
Elektronickou adresu podnikatel nesmí využívat k zasílání jakékoli reklamy, ale pouze
reklamy přímé. Tou je reklama, kterou podnikatel propaguje své služby či své zboží.
V opačném případě se jedná o reklamu nepřímou, kdy odesílatel propaguje jiného podnikatele.
Podnikatel tak nemá možnost využívat třetí osobu k rozesílání reklamy, např. specializovanou
firmu, jinak by mohlo jít o dotěrné obtěžování.
Rovněž se nejedná o veškeré případy zasílání reklamy pomocí prostředků dálkové
komunikace, které jsou uvedeny v § 2986 odst. 1 OZ, ale pouze na reklamu zasílanou
na elektronickou adresu. Tento pojem občanský zákoník nedefinuje. Je tedy otázkou, zda lze
elektronickou adresu vykládat pouze jako elektronickou poštu, jak se k výkladu kloní
D. Ondrejová 87 , nebo pod tento pojem lze podřadit i jiné formy elektronického přenosu
informací (např. skype, chat apod.). Definici elektronické pošty najdeme v § 2 písm. b) SlInfSP
(k tomu viz dále) a je třeba k ní, při výkladu pojmu elektronická adresa, přihlédnout. Obecně
lze říci, že by se mělo jednat o elektronickou adresu, která se do jisté míry podobá poště
obyčejné. Je v ní možné zprávu uchovat a v libovolné době se k ní opět vrátit. Půjde například
o emailovou adresu. Naproti tomu reklama zaslaná na chat či webová stránka pod tento pojem
spadat nebude, protože se většinou k předešlým zprávám vrátit nelze.
Poslední podmínka stanovuje, že druhá strana zasílání této reklamy nezakázala, ačkoli
jí podnikatel na tuto možnost upozornil při získání adresy a při každém dalším zaslání. Adresát
musí být na tuto možnost upozorněn zřetelně. „Dovolenost“ je tak založena na pasivitě adresáta.
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Není možné informaci ohledně zákazu zasílání reklamy sdělit malým písmem na konci
reklamního sdělení, „ukrýt“ ho někde na webových stránkách nebo ho schovat
pod hypertextový odkaz, z kterého není jasně patrné, čeho se týká. Ideální je varianta, kdy
ve formuláři musí adresát sám aktivně při objednání zboží či služby označit, zda souhlasí
s budoucím zasíláním reklamy či nikoli. Stejné upozornění musí být zřetelně uvedeno i při
zaslání každé další reklamy. Tento zákaz musí být bez zvláštních nákladů (viz kapitola 4.1).
V souvislosti s pojmem „vlastní výrobky či služby“ je třeba zodpovědět otázku, zda
právo kontaktovat adresáta přechází i na právního nástupce podnikatele. Obdobný problém je
třeba řešit i v případě zákona o některých službách informační společnosti (k tomu
viz kapitola 4.1).

3.3 Shrnutí
Jak plyne z výše uvedeného, i když zakotvení dotěrného obtěžování jako zákonné
skutkové podstaty nekalé soutěže lze hodnotit pozitivně, jeho provedení má řadu nedostatků.
Některé výkladové problémy lze vyřešit poměrně snadno, jelikož lze použít výklad obdobné
problematiky v jiných právních předpisech. Jiné takto odstranit nelze a odborná veřejnost
v jejich řešení není jednotná. Nabízí se tak pouze dvě východiska. První z nich je novelizace
§ 2986 OZ tak, aby byly odstraněny chyby nejen z pohledu dosavadních výkladových
problémů, ale do jisté míry i z pohledu de lege ferenda. Druhou možností je vyjasnění s pomocí
judikatury. Do doby, než nastane jedna z těchto variant, zůstanou nadále rozpory v tom,
na které formy komunikace se tato skutková podstata vztahuje a zda se daná forma uplatní
na všechny dílčí skutkové podstaty.
Pokud by měla být novelou tato skutková podstata upravena, bylo by vhodné výslovně
stanovit, že se vztahuje jak na prostředky elektronické komunikace, tak na klasické prostředky
šíření obchodních sdělení, jako jsou letáky a dopisy. Dále použít u slovesa sdělování dokonavý
vid, aby to lépe odpovídalo dostatečnosti pouze jediného zaslání k naplnění dotěrného
obtěžování. U druhé dílčí skutkové podstaty by bylo vhodné změnit text tak, aby podmínky v ní
uvedené byly alternativní, čímž se zajistí větší ochrana zákazníků. Rovněž by měla být výjimka
z dotěrného obtěžování vztažena na veškeré soutěžitele, aby měli rovné postavení s podnikateli.
Také by bylo příhodné, aby některé pojmy byly v rámci občanského zákoníku definovány a
upraveny v souladu s jinými právními předpisy, které tyto pojmy používají. Uvedenými
změnami by mělo být částečně docíleno toho, aby byla úprava dotěrného obtěžování
jednoznačnější a lépe dosahovala cíle, pro který byla zakotvena.
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4 SROVNÁNÍ DOTĚRNÉHO OBTĚŽOVÁNÍ S OBDOBNÝMI ÚPRAVAMI
V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
Obdobnou problematiku, kterou upravuje skutková podstat dotěrného obtěžování,
obsahují i jiné právní předpisy. Díky těmto předpisům bylo možné před rekodifikací
soukromého práva postihovat nevyžádaná obchodní sdělení jako nekalosoutěžní jednání
na základě generální klauzule. U dotěrného obtěžování je zákonodárci vytýkáno, že nebyl
upraven vztah této skutkové podstaty k těmto zvláštním předpisům. Úpravy se do jisté míry liší
od té, která je obsažena v § 2986 OZ. Úprava v jiných předpisech je v některých ohledech
vhodnější než formulace, která byla zvolena v případě dotěrného obtěžování. V jiných
aspektech je naopak úprava této skutkové podstaty vhodnější. Rovněž lze pomocí těchto úprav
upřesnit či odůvodnit určitý výklad dotěrného obtěžování. Obdobnou úpravu rovněž najdeme
v německém zákonu proti nekalé soutěži.

4.1 Zákon o některých službách informační společnosti
Zákon o některých službách informační společnosti88 je z pohledu dotěrného obtěžování
stěžejním předpisem. Důvodem je největší podobnost obou předpisů. Tento zákon je transpozicí
směrnice č. 2000/31/ES a směrnice č. 2002/58/ES a jde o veřejnoprávní úpravu. Týká se mimo
jiné šíření obchodních sdělení s pomocí elektronických prostředků.
V ustanovení § 7 v odst. 1 až 4 SlInfSp je upraveno jednání, které je postihováno v rámci
dotěrného obtěžování. Prakticky se jedná o duplicitní úpravu stejné problematiky. V rámci
tohoto zákona může být odesílatelem, stejně jako adresátem, fyzická i právnická osoba,
ale vzhledem k vymezení obchodního sdělení bude odesílatelem zpravidla podnikatel či osoba
vykonávající regulovanou činnost. Úprava je tak velmi blízká dotěrnému obtěžování,
ale vztahuje se na užší okruh osob. Stejně jako u dotěrného obtěžování, nemusí být odesílatelem
osoba, jejímž jménem se reklama uskutečňuje.
První podmínkou pro zasílání obchodního sdělení je předchozí souhlas adresáta s užitím
elektronického kontaktu. O tento souhlas může soutěžitel požádat i prostředky elektronické
komunikace,
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tedy souhlas svobodný, vážný a prostý omylu, a § 4 písm. n) a § 5 odst. 4 OchOsÚ, které
požadují svobodný, vědomý a informovaný souhlas.90. Zákon o ochraně osobních údajů bude
nahrazen nařízením GDPR91, které nabude účinnosti dne 25.5.2018. Toto nařízení v čl. 4 bodu
11 jsou stanoveny podmínky souhlasu, který musí být „svobodný, konkrétní, informovaný a
jednoznačný“92. Nařízení tak nově požaduje i jednoznačnost souhlasu. I zde udělení souhlasu
v případném sporu prokazuje odesílatel. Postačí, pokud adresát souhlas neudělí, zůstane
pasivní, a sdělení by neměl obdržet.
Rozdíl oproti dotěrnému obtěžování je ten, že v případě zákona o některých službách
informační společnosti je třeba předchozí výslovný souhlas, určité aktivní projevení vůle
dostávat obchodní sdělení, zatímco v případě dotěrného obtěžování je naopak třeba, aby adresát
dal najevo svůj nesouhlas. To vede k tomu, že jednání postižitelné dle § 7 SlInfSp nemusí
naplnit skutkovou podstatu dotěrného obtěžování.
Z pohledu adresáta je mnohem vhodnější úprava obsažená v zákoně o některých
službách informační společnosti, protože pokud nedá souhlas, žádná reklama by mu přijít
neměla. Mnohem lépe tak může rozhodnout, která sdělení si přeje a která nikoli, čímž je
schopen lépe zamezit zásahům do svého soukromí. To je výhodou hlavně u sdělení šířených
prostředky dálkové komunikace, u kterých nelze dát předem najevo, že si adresát tato sdělení
nepřeje. Tato úprava spíše odpovídá tomu, že stačí jediné zaslání nevyžádaného sdělení,
k čemuž se kloní M. Maisner93, a to hlavně vzhledem k zneužitelnosti a praktickým dopadům
v případě povolení tzv. first-shot rule. Stejné podmínky však platí i pro dotěrné obtěžování.
Je tedy možné odůvodnění vztáhnout i na tuto skutkovou podstatu nekalé soutěže (více viz
3.1.3).
O obchodní sdělení se však nejedná, pokud je zaslán pouze takový údaj, který umožňuje
se přímo dostat k informacím o činnosti, zboží nebo službách odesílatele.94 Pokud ovšem bude
zaslána výzva k návštěvě internetových stránek, dle § 2 písm. f) SlInfSp o obchodní sdělení
půjde. Za obchodní sdělení se rovněž nepovažují informace, které si uživatel získal nezávisle.
Dříve byly tyto výjimky stanoveny v zákoně výslovně, ale byly vypuštěny.
Další podmínkou je, že se nejedná o zakázané šíření sdělení, které je uvedeno
v § 7 odst. 4 písm. a) až c) SlInfSp. Tyto podmínky jsou však stanoveny jen pro případy zasílání
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sdělení na elektronickou poštu. V písm. a) je stanoven požadavek, aby sdělení bylo zřetelně
označeno jako obchodní sdělení. Nejpříhodnější je umístění tohoto označení už do samotného
předmětu zprávy nebo v označení odesílatele. V případě umístění označení za obchodní sdělení
v samotném textu je již třeba více času k odhalení, že se jedná právě o obchodní sdělení.
Z pohledu formulace je zřejmé, že by označení mělo být takové, aby adresát mohl na první
pohled identifikovat obsah sdělení. Akceptovatelné by bylo jakékoli jednoznačné označení.95
Tento požadavek v úpravě dotěrného obtěžování chybí, což je určitý nedostatek této skutkové
podstaty. Hlavním přínosem této podmínky je, že umožňuje adresátovi rychle identifikovat
obchodní sdělení. Pokud by byl například email rovnou označen jako obchodní sdělení, adresát
hned pozná jeho charakter, aniž by ho četl. Tím se podstatně zkrátí čas, ve kterém se musí
adresát vypořádávat s nevyžádanou reklamou, čímž se i minimalizuje zásah do jeho soukromí.
Je však třeba brát v potaz fakt, že veškerá sdělení nelze takto označit. Příkladem může být
telefonát či SMS.
V písm. b) je zakázáno šířit sdělení, pokud skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele či
osoby, jejímž jménem se komunikace uskutečňuje. Tedy identifikace odesílatele chybí zcela
nebo je uvedena nepravdivě. Jedná se o podmínku, kterou obsahuje i dotěrné obtěžování ve své
druhé dílčí skutkové podstatě. Reklama tedy musí obsahovat pravdivé údaje o osobě, která
zaslala reklamu a o jejíž služby či zboží se jedná, nebo na jejíž příkaz byla tato reklama zaslaná.
Rozdíl oproti dotěrnému obtěžování je v tom, na které formy sdělení se tato podmínka vztahuje.
Dotěrné obtěžování tak poskytuje z tohoto pohledu větší ochranu. V tomto případě se neuplatní
povinnost uvádět údaje o soutěžiteli uvedenou v § 435 OZ, protože reklama nespadá pod pojem
„obchodní listiny“, jelikož pod tento pojem se řadí hlavně smlouvy, faktury, objednávky a
obchodní dopisy.96
V písm. c) je zakázáno šíření sdělení, ve kterém není adresa, na které může adresát
zakázat další zasílání obchodních sdělení. Obdobnou podmínku obsahuje i dotěrné obtěžování,
ale opět se tato podmínka vztahuje na veškeré formy sdělení, nejen na elektronickou poštu.
Dalším rozdílem oproti dotěrnému obtěžování je, že adresa musí být platná. Tento požadavek
v dotěrném obtěžování chybí, lze ho však do jisté míry dovodit, protože jinak by adresát neměl
faktickou možnost další zasílání zakázat. Výslovné ustanovení je však vhodnější, protože pak
o této podmínce není pochyb. Další podmínkou, kterou dotěrné obtěžování postrádá, je možnost
přímého a účinného zákazu dalšího zasílání. Tím je zajištěna větší ochrana adresáta.
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Adresa totiž nemůže dále odkázat na jinou stránku a zákaz na této adrese musí být účinný, tedy
se dostane k odesílateli a nikoli jinam.
Další podstatný rozdíl tkví v tom, že oproti dotěrnému obtěžování, kde musí být
podmínky zastření reklamy a neuvedení adresy splněny kumulativně, zde se jedná o podmínky
alternativní. V rámci úpravy zákona o některých službách informační společnosti tedy stačí
naplnění jen jedné z těchto podmínek a bude se jednat o zakázané šíření reklamy. Vhodnější je
tedy alternativní formulace v zákoně o některých službách informační společnosti, protože lépe
chrání adresáta.
Nevýhodou této úpravy je, že neobsahuje požadavek zákazu bez zvláštních nákladů.
V tomto ohledu je úprava dotěrného obtěžování vhodnější, protože limituje náklady na zakázání
obchodního sdělení a adresát nemusí pro zakázání obchodních sdělení vynaložit vysoké částky.
Výhodou tohoto zákona je, že definuje pojmy, které v občanském zákoníku definovány
nejsou. Prvním z nich je pojem elektronická pošta. Ten je upraven v ustanovení § 2 písm. b)
SlInfSp (převzato z čl. 2 písm. h) směrnice č. 2002/58/ES), a to jako textová, hlasová, zvuková
či obrazová zpráva, která je zaslána prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací.
Další podmínkou, která musí být splněna kumulativně, je, aby zpráva zůstala uložena v síti
nebo v zařízení uživatele, než si ji vyzvedne. Půjde například o emailovou adresu. Dále definuje
pojem „elektronické prostředky“ v § 2 písm. c) SlInfSp prostřednictvím kterých má být sdělení
zasíláno. Mezi ty se řadí i elektronická pošta. Elektronické prostředky jsou zejména sítě
elektronických komunikací, elektronická komunikační zařízení, automatické volání a
komunikační systémy, dále telekomunikační koncová zařízení a elektronická pošta.
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je výčet v zákoně o některých službách informační společnosti obecnější a vyžaduje
podrobnější výklad, ale na druhou stranu je názornější, protože podává přesnější výklad toho,
co patří mezi elektronické prostředky. Zákon o některých službách informační společnosti
obsahuje definici pojmu obchodní sdělení. Dle ustanovení § 2 písm. f) SlInfSp jde o „všechny
formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či
BARTÍK, V. a E. JANEČKOVÁ. Vybrané základní pojmy používané zákonem o některých službách informační
společnosti - šíření obchodních sdělení. Právní rozhledy, Praha: C.H. Beck. 2012, č. 4, s. 130-132.
ISSN 1210-6410. Dostupný také z:
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mzyf63c7obza, S. 130-131
98
MAISNER 2016 op. cit. S. 153
97

32

nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo
vykonává regulovanou činnost.“ Jde tedy o jakékoli sdělení, které má podpořit prodej
odesílatele. Z této definice je zřejmé, že pod pojem obchodní sdělení je řazena i reklama.
Tím se do jisté míry liší od toho, jak je vykládáno sdělování údajů v ustanovení
§ 2986 odst. 1 OZ, které je vykládáno jako údaj o samotném odesílateli sdělení. V zákoně o
některých službách informační společnosti je pojetí obchodního sdělení širší než v případě
dotěrného obtěžování a je tak vhodnější, protože poskytuje větší ochranu tím, že se vztahuje na
širší okruh sdělení.
Zákon o některých službách informační společnosti výslovný odkaz na zákon o ochraně
osobních údajů99, na rozdíl od občanského zákoníku, obsahuje, a tím výslovně uvádí vztah
k tomuto předpisu. Zákon o ochraně osobních údajů je třeba vzít v potaz v případě dotěrného
obtěžování i § 7 SlInfSp vzhledem k tomu, že s pomocí elektronické adresy a dalších údajů je
možné identifikovat zákazníka, a je proto třeba jeho souhlas se shromažďováním těchto údajů
dle § 11 odst. 1 OchOsÚ. Toto ustanovení stanoví údaje, které musí být zákazníkovi sděleny
ohledně nakládání s těmito informacemi.
Ustanovení § 7 odst. 3 SlInfSp obsahuje obdobnou výjimku, jako § 2986 odst. 2 OZ.
Fyzická či právnická osoba může zaslat obchodní sdělení, aniž by šlo o správní delikt, pokud
kontakt získala od svého zákazníka a užívá ho k šíření obchodního sdělení o svých výrobcích
či službách. Rovněž musí být splněny podmínky uvedené v § 7 odst. 4 SlInfSp. Tento zákon
tedy na rozdíl od občanského zákoníku nepoužívá pojem „přímá reklama“, ale ze znění je
zřejmé, že i zde jde o přímou reklamu vůči zákazníkovi. Ohledně získání kontaktu platí to,
co bylo uvedeno u dotěrného obtěžování (viz kapitola 3.2). Tyto podmínky musí být splněny
kumulativně.
Zákazník musí mít jasnou a srozumitelnou možnost snadno a zdarma nebo na účet
zasílatele odmítnout toto využití při jejím získání či při každém dalším zaslání sdělení. Oproti
občanskému zákoníku používá zákon o některých službách informační společnosti výraz
neodmítl, nikoli nezakázal. Do jisté míry to lze považovat za vhodnější, protože stačí
neprojevení zájmu na dalším zasílání, nikoli explicitní vyjádření nesouhlasu.100
I v této výjimce jsou patrné jisté rozdíly od úpravy dotěrného obtěžování. První z nich
je, že se výjimka neomezuje pouze na podnikatele, ale platí pro veškeré fyzické a právnické
osoby. Tuto výjimku tak mohou využít i soutěžitelé, kteří nejsou podnikateli. Je však otázkou,
nakolik mohou soutěžitelé, kteří nejsou podnikateli, tuto výjimku skutečně využít. I v tomto
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případě je totiž stanovena podmínka, že musí elektronickou adresu získat od svého zákazníka.
Tedy adresát si od soutěžitele musel v minulosti objednat zboží nebo službu či být v určité fázi
kontraktace. Proto u soutěžitelů ad hoc, kteří mají pouze zájem na určitém výsledku
hospodářské soutěže a nenabízejí své zboží či služby dlouhodoběji, podmínky pro využití
tohoto ustanovení ve většině případů dány nebudou. Přesto je toto vymezení vhodnější, jelikož
dává možnost všem soutěžitelům, nejen podnikatelům, využít tuto výjimku, a tím nečiní rozdíl
mezi podnikateli a ostatními soutěžiteli. Pokud tedy soutěžitel, který není podnikatelem,
využije tuto výjimku, může se současně dopustit nekalé soutěže, konkrétně dotěrného
obtěžování, i když se z pohledu zákona o některých službách informační společnosti
o přestupek jednat nebude. Důvodem je omezení výjimky z dotěrného obtěžování toliko
na podnikatele.
Shodně s úpravou dotěrného obtěžování je uvedeno, že se vztahuje pouze
na elektronický kontakt, ale v ustanovení § 7 odst. 3 SlInfSp je užit mnohem jasnější pojem
elektronický kontakt pro elektronickou poštu. Na rozdíl od úpravy v občanském zákoníku je
však rozsah výjimky omezen jen na ta sdělení, která se týkají obdobných výrobků nebo služeb.
Soutěžitel tak nemůže zasílat libovolná obchodní sdělení, ale jen ta, které se týkají stejného či
obdobného zboží nebo služby, které zákazníkovi dříve poskytl. Pokud si adresát dříve zakoupil
kávovar, nelze mu na získanou adresu zasílat reklamu na automatickou pračku,
zatímco reklamu na jiné kávovary zasílat lze. Rovněž v zákoně o některých službách
informační společnosti není použit pojem druhá strana, jak činí občanský zákoník, ale mnohem
výstižnější pojem zákazník.
I zde je dána podmínka, že zákazník má možnost toto užití odmítnout, a to jednoduchým
způsobem a zdarma či na účet odesílatele. Možnost odmítnout musí pak mít nejen při poskytnutí
elektronického kontaktu, ale i při každém zaslání obchodního sdělení. Jde tedy
o systém opt-out. Na rozdíl od dotěrného obtěžování požaduje výslovně zákon o některých
službách informační společnosti, aby možnost odmítnout zasílání obchodního sdělení byla
nejen zřetelná, ale i jasná. Tedy nejen, aby si adresát všiml, že tuto možnost má, ale aby
současně i pochopil, co tato možnost znamená, čímž je mnohem lépe zajištěna ochrana adresáta.
U dotěrného obtěžování lze požadavek jasnosti toliko dovodit. Stejnou funkci plní podmínka
jednoduchosti zákazu, kterou občanský zákoník neobsahuje. V rámci občanského zákoníku by
proto mohlo být zakázání dalšího zasílání reklamy velmi složité, časově náročné či vyžadovat
přílišné úsilí, což by mohlo adresáta od zákazu odradit. Této podmínce tak bude odpovídat
zaslání krátkého emailu na adresu odesílatele či zaškrtnutí okénka ve formuláři. Úprava zákona
o některých službách informační společnosti je z tohoto pohledu přínosnější, jelikož klade vyšší
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nároky na odesílatele reklamy, které však současně usnadňují zakázání další reklamy
pro adresáta.
Vyvstává otázka, stejně jako u dotěrného obtěžování, zda právo na využití této výjimky
přechází i na právního nástupce či nikoli. Vzhledem k tomu, že je zde podmínka předešlého
vztahu odesílatele a adresáta, jeví se správnější výklad, že toto právo není možné převést
na 3. osobu, k čemuž se kloní M. Maisner 101 . Dle jeho názoru je však možné akceptovat
přechod práva v případě univerzálního právního nástupnictví. Důvodem je, že nástupce bude
pravděpodobně nabízet zboží a služby v obdobné kvalitě jako jeho předchůdce. Je však vhodné
adresáta o této změně informovat, aby se sám mohl rozhodnout, zda si i nadále přeje dostávat
reklamu. S tímto názorem se ztotožňuji, jelikož pokud adresát dříve dal souhlas k zasílání
reklamy určité osobě a někdo plně převezme její činnost, ve které i nadále pokračuje stejným
či obdobným způsobem, není dán důvod, aby nástupce nemohl využít danou výjimku,
když spolu s činností převzal i původní zákazníky a adresát má vždy možnost další zasílání
zakázat.
Oproti dotěrnému obtěžování však zákon o některých službách informační společnosti
požaduje, aby zákaz reklamy byl bezplatný. Z tohoto pohledu je vhodnější úprava dotěrného
obtěžování, jelikož i při vynaložení veškeré snahy není možné, aby nebyly vydány vůbec žádné
náklady. I odeslání emailu s sebou nese nepatrné náklady spojené s vynaloženým časem a
s využíváním internetového připojení, stejně tak telefonní hovor. Oproti tomu požadavek,
aby nevznikaly zvláštní náklady, odpovídá tomu, že adresát nějaké náklady vynaložit musí,
ale zakazuje, aby tyto náklady přesahovaly určitou obvyklou hranici. Vynaložené náklady tak
nesmí být příliš vysoké a měly by se pohybovat ve výši, kterou by vynaložil při podobném
jednání, jaké je třeba k zákazu reklamy. D. Ondrejová102 je oproti tomu toho názoru, že úprava
v zákoně o některých službách informační společnosti je formulována lépe, protože je
preciznější a přesnější (blíže kapitola 3.1.2).
Pro tento zákon bude mít zásadní význam případné přijetí navrhovaného nařízení
o soukromí a elektronických komunikacích 103 , které by nově na úrovni EU upravilo
elektronické komunikace a současně zrušilo směrnici č. 2002/58/ES. Současnou situaci by však
ve vztahu k dotěrnému obtěžování příliš nezměnilo. Toto nařízení má za cíl zvýšit ochranu před
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nevyžádanými sděleními tím, že by měla být zavedena povinná identifikace volající linky či
povinné předčíslí, a rozšířily možnosti blokování telefonních čísel. Také by měla být poskytnuta
ochrana před nevyžádanými sděleními prostřednictvím elektronických komunikací tím,
že podmíní jejich zasílání předchozím souhlasem. Nařízení navíc v čl. 16 odst. 5 výslovně
vyžaduje, aby ochrana byla poskytnuta i právnickým osobám. Toto nařízení odkazuje na návrh
směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické
komunikace 104 . Návrh nařízení není součástí tohoto kodexu, ale vychází z jeho definic.
Tato směrnice by se měla týkat poskytování služeb elektronických komunikací, ale nedotýká
se problematiky nevyžádané reklamy.

4.2 Zákon o ochraně spotřebitele
Zákon o ochraně spotřebitele 105 je dalším zákonem, ve kterém nalezneme úpravu
nevyžádané reklamy. V tomto případě se jedná o předpis, který chrání před obtěžujícím
jednáním toliko spotřebitele, nikoli zákazníky a jiné soutěžitele. V tomto ohledu je tak ochrana
v rámci dotěrného obtěžování, jak je vymezeno v občanském zákoníku, širší. Tento zákon
chrání pouze osoby, které budou nejvíce zasaženy obtěžujícím jednáním, tedy spotřebitele.
Znění tohoto zákona je transpozicí směrnice č. 2005/29/ES106.
Obtěžující sdělení je v tomto zákoně na tzv. černé listině agresivních obchodních
praktik, která je uvedena v příloze zákona č. 2 OchrSpotř. V této listině je taxativní výčet
jednání, která budou vždy považována za agresivní, a tedy z pohledu zákona vždy příliš
zasahující do svobody spotřebitele.
V zákoně o ochraně spotřebitele je stanoven jiný systém úpravy než v občanském
zákoníku. Prvně se zkoumá, zda jednání nenaplní některou ze skutkových podstat uvedených
v černých listinách. V případě, že jednání žádnou z těchto skutkových podstat nenaplní,
zkoumá se dle generální klauzule klamavých či agresivních obchodních praktik. Pokud nejsou
naplněny ani znaky těchto klauzulí, zkoumá se jednání z pohledu generální klauzule nekalých
obchodních praktik. Generální klauzule nekalých obchodních praktik vyžaduje, aby jednání
bylo způsobilé ovlivnit ekonomické chování spotřebitele a bylo v rozporu s odbornou péčí.
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Dle generální klauzule agresivních obchodních praktik je cílem chránit svobodu
spotřebitele před jednáním, které je obtěžující, nátlakové či ho nepřípustným způsobem
ovlivňuje a které je tímto schopno ovlivnit jeho svobodné rozhodování tak, že učiní rozhodnutí,
které by jinak neučinil. 107 Problém této definice je požadavek, aby jednání bylo takového
charakteru, že by bylo ovlivnit jednání spotřebitele. Tyto požadavky se uplatňují v každé fázi
obchodu či rozhodnutí ohledně koupě zboží nebo služeb.108 Pokud podnikatel nezasílá reklamu
opakovaně nebo využije jiné prostředky než elektronické, bude toto jednání posuzováno dle
této generální klauzule agresivních obchodních praktik, protože nebudou splněny podmínky
pro naplnění jednání v příloze č. 2 písm. c) OchrSpotř, a bude důležité posoudit i hledisko
způsobilosti ovlivnit chování spotřebitele, aby jednání bylo posouzeno jako agresivní,
což v případě černé listiny splněno být nemusí.
Nevyžádanou

reklamu

šířenou

elektronickými

prostředky

upravuje

příloha č. 2 písm. c) OchrSpotř. K naplnění tohoto jednání je třeba, aby podnikatel činil
opakovaně nevyžádané nabídky. Tyto nabídky činí přes prostředky přenosu na dálku. Důvodem
ochrany je, že někteří spotřebitelé jsou náchylnější k tomu, aby danou nabídku přijali, protože
nebudou schopni ji odmítnout nebo jí odolat.109 Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) OchrSpotř
je prodávajícím podnikatel, který prodává spotřebiteli výrobky či poskytuje služby.
Oproti úpravě dotěrného obtěžování je zde explicitně stanovena podmínka, aby se podnikatel
dopustil daného jednání opakovaně. Jak již bylo uvedeno dříve, je z tohoto pohledu úprava
v občanském zákoníku praktičtější. Lépe chrání spotřebitele, protože lze postihnout podnikatele
už za jediné zaslání obchodního sdělení. Občanský zákoník rovněž chrání adresáta více tím,
že se vztahuje na veškeré zákazníky, nejen spotřebitele.
Na druhou stranu tento předpis postihuje širší škálu obtěžujících jednání než dotěrné
obtěžování. Na základě generální klauzule agresivních praktik lze postihnout i obtěžování
formou papírových letáků a dopisů, což lze postihnout jen v rámci generální klauzule nekalé
soutěže. Podomní prodej výslovně postihuje příloha č. 2 písm. b) OchrSpotř. Jde tedy o vždy
agresivní obchodní praktiku. Dalším pozitivem je, že je zcela jasně stanoveno, že se v případě
přílohy č. 2 písm. c) OchrSpotř má jednat o prostředky dálkové komunikace, nikoli prostředky
„obdobné“. Odpadá tak výkladový problém, který má dotěrné obtěžování. Proto ne každé
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jednání, které bude naplňovat znaky agresivní či klamavé obchodní praktiky, bude současně
i dotěrné obtěžování.
V době vypracování této práce byl vládou předložen věcný záměr, který má právní
úpravu týkající se ochrany spotřebitele upravit v jediném zákonu (tzv. „spotřebitelském
kodexu“). Ze záměru nevyplývá, že by mělo dojít ke změně v rámci nekalé soutěže, do jisté
míry však počítá s větší ochranou spotřebitele před nevyžádanými telefonními hovory a
současně předpokládá úpravu právnických osob oprávněných hájit zájmy spotřebitelů
(viz dále). Vyvstává otázka, jak tento zákon, bude-li vypracován a přijat, upraví stávající
agresivní praktiky, jejichž součástí jsou i nevyžádané nabídky.

4.3 Zákon o regulaci reklamy
Zákon o regulaci reklamy 110 patří k zákonům, které obsahují úpravu nevyžádané
reklamy. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) RekReg zakazuje šíření nevyžádané obtěžující
reklamy. Oproti dotěrnému obtěžování se však musí jednat o reklamu, která je v listinné
podobě. Jde o případy, na které se úprava dotěrného obtěžování, bereme-li výklad
D. Ondrejové, nevztahuje, např. vhazování letáků do schránek nebo zasílání reklamy
v dopisních obálkách.
Přínosem tohoto předpisu je, že vymezuje, co se považuje za obtěžující reklamu, jde tak
o právní fikci. S pomocí tohoto vymezení lze mnohem lépe pochopit název nové skutkové
podstaty nekalé soutěže. Dle tohoto zákona se za obtěžující považuje taková reklama, jež je
mířena vůči konkrétnímu adresátovi, který dal předem jasně a srozumitelně najevo,
že si takovou reklamu nepřeje. Nepůjde tedy například o billboardy, které vůči konkrétnímu
adresátovi nesměřují. Jako příklad toho, jak lze dát jasně a předem najevo nesouhlas
se zasíláním reklamy, lze uvést často vídané nálepky s nápisem „nevhazovat reklamu“
na poštovních schránkách. Je tedy stanovena podmínka, že adresát musí dát předem najevo svůj
nesouhlas. Je vyžadováno určité aktivní konání, projevení vůle, ze kterého musí být zasílateli
zřejmé, že si adresát reklamu nepřeje. Je tak, stejně jako v občanském zákoníku, stanoven
princip opt-out. Dotěrné obtěžování naproti tomu aktivitu explicitně nevyžaduje, ale je zřejmé,
že i v případě dotěrného obtěžování musí adresát dát nějakým způsobem najevo, že si reklamu
nepřeje. Formulace v zákoně o regulaci reklamy je proto výstižnější. Z pohledu této definice je
současně o něco jasnější název dotěrné obtěžování. I když není v občanském zákoníku uvedeno,
co se myslí pod pojmem obtěžování, popis této podstaty se velmi blíží vymezení obtěžující
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reklamy dle zákona o regulaci reklamy. Oproti tomu název „nevyžádaná reklama“ neodráží na
první pohled podstatný prvek jednání, které nová skutková podstata postihuje, a tím je zásah
do soukromí adresáta, tedy obtěžování.
Tento zákon současně určuje, co je myšleno pod pojmem reklama. Podobná definice,
jak již bylo uvedeno výše, v občanském zákoníku chybí, i když pojem reklama je v zákoně
několikrát použit, což platí i pro jiné zákony. Z tohoto důvodu se k definici v zákoně o regulaci
reklamy přihlíží při výkladu tohoto pojmu i v případě jiných právních předpisů. Definice
reklamy je obsažena v § 1 odst. 2 RekReg a je pojata značně podrobně. Lze ji shrnout tak, že se
jedná o veřejnou prezentaci, která má za cíl propagovat konkrétního podnikatele a jeho zboží
či služby. 111 Obdobně lze vykládat pojem reklama i v rámci úpravy nekalé soutěže. Z toho
vyplývá, že pod pojmem reklama nelze zařadit sdělování údajů o samotném adresátovi, jeho
zboží a službách, jak uvádí § 2986 odst. 1 OZ. Dotěrné obtěžování tak v první dílčí skutkové
podstatě postihuje širší škálu sdělení než zákon o regulaci reklamy. Negativní vymezení
dotěrného obtěžování se však na základě toho omezuje pouze na zasílání reklamy,
takže podnikatel může v rámci ní zasílat pouze nabídky svého zboží a služeb, nikoli jiné
informace.

4.4 Zákon o elektronických komunikacích
Zákon o elektronických komunikacích

112

patří mezi zákony upravující otázku

nevyžádané reklamy, a to v § 96 ElKom. Oproti jiným zákonům se zákon o elektronických
komunikacích věnuje tématu nevyžádané reklamy pouze okrajově. Osobou, které je v tomto
předpise poskytována ochrana před nevyžádanou reklamou, je účastník, kterým může být jak
fyzická, tak právnická osoba nehledě na to, zda smlouvu s poskytovatelem služeb uzavřela
v rámci svého podnikání či nikoliv.113 Rozsah chráněných osob je tak shodný s občanským
zákoníkem.
Dle § 96 odst. 1 ElKom je zakázáno prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických
komunikací nabízet marketingovou reklamu či jiné nabídky zboží a služeb, pokud adresát dal
najevo, že si to nepřeje. Opět se tak jedná o režim opt-out. V tomto případě je však vyžadováno,
aby tento nesouhlas byl zaznamenán ve veřejném seznamu, který je vydán v souladu
s § 95 odst. 1 ElKom. Jedná se o seznam, který obsahuje informace o účastnících,
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kteří k tomuto zveřejnění dali souhlas. Adresát se ale vystavuje riziku, že ho mohou jiné osoby
s využitím informací obsažených v seznamu kontaktovat, i když si to nepřeje.
Ustanovení § 96 odst. 2 ZoEK zakazuje využívat síť nebo službu elektronických
komunikací pro účely přímého marketingu s využitím automatických volacích zařízení, faxu či
elektronické pošty, pokud nebyl k tomu dán předchozí souhlas. Zde tedy oproti odst. 1 byl
využit princip opt-in. Rozdíl mezi nimi je ve využití prostředků, kterými je marketingové
sdělení šířeno. V případě přímého marketingu s pomocí faxu, elektronické pošty či
automatického volajícího zařízení je třeba předchozí souhlas, zatímco v případě ostatních forem
je může soutěžitel využívat, dokud to adresát nezakáže. Oproti dotěrnému obtěžování jsou tak
zvoleny dva režimy. I zde by však nejlépe zajistilo ochranu účastníka, pokud by se režim opt-in
vztahoval na veškeré formy šíření reklamy.

4.5 Zákon proti nekalé soutěži (UWG)
Spolková republika Německo má ve svém právním řádu zákon, který má úpravu
obdobnou úpravě dotěrného obtěžování. Jedná se o zákon proti nekalé soutěži, zkráceně též
UWG 114 , který upravuje problematiku nekalé soutěže a v § 7 odst. 1 až 3 UWG upravuje
nepřijatelné obtěžování. Tato úprava se dotěrnému obtěžování blíží nejvíce.
Úprava v zákoně proti nekalé soutěži je od dotěrného obtěžování odlišná hlavně svou
konstrukcí. V § 7 odst. 1 UWG je formulováno obecné ustanovení, které zakazuje nepřijatelně
obtěžující jednání soutěžitelů. Nejde jen o reklamu, ale obecně o obchodní sdělení. Jde tak
o „malou generální klauzuli“ nepřijatelného obtěžování. Je tak možné úpravu vztáhnout
na jakékoli formy sdělování reklamy. Dále je stanoveno, že toto platí zvláště pro reklamu,
u které je zřejmé, že si ji adresát nepřeje. Jde o stejnou podmínku, jakou užívá dotěrné
obtěžování.
V § 7 odst. 2 UWG je uveden výčet jednání, která budou vždy nepřijatelně obtěžující,
jde tím o jakousi „černou listinu nepřijatelného obtěžování“. První z těchto zakázaných jednání
je inzerce s využitím prostředků určených k dálkové komunikaci, skrze které je adresát
opakovaně oslovován, ačkoli je zjevné, že si to nepřeje. Půjde tedy o opakované zasílání
obchodních sdělení proti zjevné vůli adresáta, zatímco u dotěrného obtěžování postačí jednání
jediné. Je zakázána reklama skrze telefon, ke které spotřebitel nedal výslovný souhlas,
či soutěžiteli, u kterého není dán domnělý souhlas. Ustanovení tak poskytuje větší ochranu
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spotřebiteli než soutěžiteli, u kterého postačí, že je odesílatel přesvědčen, že vzhledem ke všem
okolnostem adresát souhlasí. Dále je zakázáno zasílat reklamu s využitím automatického
volajícího systému, faxu či elektronické pošty bez toho, aniž by k tomu byl dán předešlý
výslovný souhlas. Je tak, oproti dotěrnému obtěžování, využit princip opt-in. Jde o podobnou
úpravu, jakou obsahuje zákon o elektronických komunikacích. Poslední ze zakázaných jednání
je zasílání reklamy komunikačními prostředky za předpokladu, že odesílatel skryje či utají svou
identitu, která porušuje § 6 odst. 1 TMG
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identifikovatelná jako reklama a uvádět identifikaci odesílatele. Zakazuje sdělení, které vyzývá
k návštěvě webové stránky, která tyto podmínky porušuje nebo ve kterém není uvedena adresa,
na které může adresát zakázat zasílání dalších sdělení. Podmínkou je, aby při takovém příkazu
nevznikly jiné než běžné náklady. I zde jsou podmínky formulovány alternativně, na rozdíl
od dotěrného obtěžování. Rovněž zákon vyžaduje, aby bylo sdělení označeno jako reklama,
což u dotěrného obtěžování stanoveno není. V těchto ohledech se tak úprava blíží spíše zákonu
o některých službách informační společnosti. Proto platí, co bylo uvedeno k těmto podmínkám
v části věnované zákonu o některých službách informační společnosti.
Ustanovení § 7 odst. 3 UWG upravuje výjimku z neúnosného obtěžování. Tato je však
stanovena pouze pro zasílání sdělení, u kterých není uvedena adresa k zákazu zasílání dalších
sdělení. Pokud podnikatel získal emailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží či služeb,
užívá tuto adresu k přímé inzerci obdobného zboží či služeb a zákazník proti zasílání nic
nenamítl, i když byl jasně a jednoznačně seznámen s využitím jeho adresy, nejde o nepřijatelné
obtěžování. Zakázat další zasílání může při každém dalším zaslání reklamy, a to bez jiných
než běžných nákladů. Touto formulací se výjimka velmi blíží té v § 2986 odst. 2 OZ.
Její využití je však mnohem užší, vzhledem k podmínce, aby se jednalo o sdělení
prostřednictvím komunikačních prostředků, ve kterém chybí adresa, na kterou může adresát
další zasílání zakázat. Oproti dotěrnému obtěžování však užívá konkrétnější pojem emailová
adresa.
V zákoně proti nekalé soutěži je obsažena definice pojmu sdělení, kterou neobsahuje
žádný z českých právních předpisů, definici reklamy však neobsahuje. Sdělením se dle
§ 2 odst. 1 bodu 4 míní jakákoli informace, která je vyměněna či přeposlána mezi určitým
počtem účastníků skrze elektronické komunikační služby.
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4.6 Kodex reklamy
Kodex reklamy 116 je etickým kodexem vydaným Radou pro reklamu. Kodex pouze
ustanovuje určité etické zásady, které musí reklama splňovat a nejsou požadovány v právních
předpisech, aby reklama naplňovala určitá hlediska a byla především pravdivá, slušná a čestná.
Nejedná se tedy o právní předpis, ale o samoregulační předpis, který se může flexibilně
přizpůsobit změnám v oblasti reklamy.
Hlavním přínosem kodexu je definice reklamy. K této definice lze přihlédnout, pokud
ji zákon sám neuvádí, tedy i v případě občanského zákoníku, i když tato definice má sloužit jen
pro účely kodexu. Definice je uvedena v kapitole 1 odst. 1.1 Kodexu reklamy. Reklamou se dle
ní rozumí proces komerční komunikace, jehož účelem je poskytnou spotřebiteli informace
nejen o zboží a službách, ale i činnostech a projektech charitativní povahy. Oproti dotěrnému
obtěžování je ochrana poskytována toliko spotřebiteli a úprava se vztahuje i na propagace
charitativní činnosti a akcí. Ochrana je tak v porovnání s dotěrným obtěžováním menší.
Tento proces komunikace pak musí za úplatu provádět podnikatelský subjekt nebo subjektem
jednajícím v jeho zájmu. Definice se tak vztahuje jak na reklamu přímou, tak na reklamu
nepřímou. Kodex rovněž uvádí prostředky, kterými mohou být informace šířeny.
Jedná se o šíření informací prostřednictvím komunikačních médií, tedy prostředky umožňující
přenos informací. Jde o výčet demonstrativní a Kodex reklamy se tak uplatní i v případě
reklamy zasílané prostředky elektronické komunikace, na které se vztahuje úprava dotěrného
obtěžování.
O reklamu se nejedná, pokud prodejce pouze označuje místo, kde výrobek nabízí.
I z pohledu této definice je pojem reklama oproti obchodnímu sdělení užší, stejně jako v případě
zákona o regulaci reklamy. Z tohoto pohledu se výjimka uvedená v ustanovení
§ 2986 odst. 2 OZ vztahuje jen na ty informace, které splňují výše uvedenou definici, a nikoli
na veškerá sdělení, která uvádí ustanovení § 2986 v odst. 1 OZ (viz kapitola 3.1.1).
V kapitole VIII Kodexu reklamy je upravena reklama formou SMS a MMS.
Toto ustanovení je relevantní z pohledu dotěrného obtěžování proto, že se věnuje reklamě ve
formě, která je postižitelná v rámci této skutkové podstaty. Zasílat reklamu těmito prostředky
dle Kodexu reklamy je možné pouze v případě, že adresát s tímto nevyjádřil nesouhlas. Jde tedy
o princip opt-out. Oproti tomu v případě reklamy, která využívá identifikaci polohy adresáta,
je možné její zasílání jen s předešlým výslovným souhlasem adresáta. Tedy jde o režim opt-in,
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který více chrání adresáta před formami reklamy, které více zasahují do jeho soukromí.
Tato úprava do jisté míry chrání adresáta tím, že mu dává volbu, zda dovolí zasílání reklamy či
nikoli. Oproti právním předpisům však nestanoví žádné další podmínky k zasílání reklamy.
Kodex se nijak nezabývá spamem, proti kterému by především měla směřovat úprava dotěrného
obtěžování. Tato úprava je oproti dotěrnému obtěžování užší a není tak komplexní. Z tohoto
pohledu je adresát chráněn více v rámci úpravy dotěrného obtěžování.

4.7 Shrnutí
Jak vyplývá z výše uvedeného, je v mnohých ohledech úprava problematiky
nevyžádané reklamy v jiných předpisech provedena lépe a srozumitelněji než v občanském
zákoníku, zatímco v některých je naopak úprava dotěrného obtěžování vhodnější.
Jako pozitivum dotěrného obtěžování můžeme hodnotit použití spojení „bez zvláštních
nákladů“, který lépe vyjadřuje skutečnost, že zcela bez nákladů není možné příkaz učinit.
Oproti tomu nelze kladně hodnotit užití pojmu podnikatel v negativním vymezení dotěrného
obtěžování, strohé vymezení požadavků na zákaz dalšího zasílání reklamy a absenci definice
elektronické adresy. V těchto ohledech by bylo vhodné úpravu dotěrného obtěžování upravit.
Ostatní předpisy mohou sloužit rovněž jako inspirace k případné úpravě skutkové podstaty
dotěrného obtěžování, aby byly odstraněny její nedostatky. Tyto zvláštní úpravy lze použít
i k lepšímu porozumění a výkladu samotné skutkové podstaty dotěrného obtěžování. I jiné
zákony používají podobné pojmy jako dotěrné obtěžování, ale na rozdíl od občanského
zákoníku obsahují jejich definici. Rovněž u nich, vzhledem k jejich delší účinnosti, již byly
vyřešeny výkladové problémy, s kterými se potýká i dotěrné obtěžování. Konkrétně se jedná
o to, zda stačí jediné zaslání reklamy či je třeba opakované jednání. Z těchto důvodů je dobré
znát úpravu nejen samotného dotěrného obtěžování, ale i úpravu této problematiky v jiných
předpisech.
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5 OCHRANA PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI
Ochrana proti nekalé soutěži je po rekodifikaci soukromého práva upravena v rámci
nekalé soutěže v občanském zákoníku. Tato úprava se oproti té předchozí do jisté míry změnila,
i když to nemusí být na první pohled zcela zřetelné. Úpravu ochrany proti nekalé soutěži
nalezneme v § 2988 a 2989 OZ a jedná se o procesněprávní ustanovení, která upravují
soukromoprávní prostředky ochrany. Jejich cílem je zamezení trvání nekalosoutěžního jednání
či jeho opakování (represivní funkce), a dále plní funkci prevenční (individuální i generální),
sankční, reparační a satisfakční.117 Ustanovení § 2988 OZ vymezuje prostředky ochrany osoby
aktivně legitimované, zatímco § 2989 OZ obsahuje zvláštní ustanovení ohledně aktivní
legitimace vybraných právnických osob a obrácení důkazního břemene.
Prostředky ochrany můžeme dělit na zabraňovací (nemajetkové) a kompenzační
(majetkové) nároky dle funkce těchto prostředků.

118

Pro jejich uplatnění je třeba,

aby se soutěžitel dopustil nekalosoutěžního jednání, byla porušena či ohrožena práva jiného
soutěžitele nebo zákazníka a byla zde dána příčinná souvislost, případně zavinění rušitele.
V případě práva na zdržení se dalšího jednání, odstranění závadného stavu a vydání
bezdůvodného obohacení se jedná o objektivní odpovědnost, tedy není třeba zavinění rušitele,
relevantní je jen výsledek jednání. V ostatních případech pak jde o odpovědnost subjektivní a
je vyžadováno zavinění. V případech subjektivní odpovědnosti se uplatní vyvratitelná
domněnka nedbalosti v případě škody způsobené porušením zákonné povinnosti dle § 2911 OZ
a dle § 2912 OZ, pokud při jednání nejednal se zvláštní pečlivostí, dovedností či znalostí, pokud
je dal najevo nebo se k nim zavázal. Rušitel tak v těchto případech musí prokázat, že újmu
nezavinil, a to ani z nedbalosti, tedy že si nemohl a ani si nebyl vědom toho, že se dopustil
nekalé soutěže.

5.1 Aktivní a pasivní legitimace
Aktivně legitimována je osoba, jejíž právo bylo porušeno či ohroženo nekalou soutěží.
Postačí proto, aby její právo bylo nekalou soutěží ohroženo, což odpovídá tomu,
že i u nekalosoutěžní jednání stačí pouhé ohrožení práva. Osobou aktivně legitimovanou může
být zákazník, soutěžitel, právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů a zákazníků a jiná
osoba dotčená či ohrožená nekalou soutěží. V případě dotěrného obtěžování se bude nejčastěji
jednat o spotřebitele, jak bylo rozebráno výše, který bude osobou aktivně legitimovanou.
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Dle § 2989 odst. 1 OZ se může nároku na zdržení se či odstranění závadného stavu
domáhat i právnická osoba, která je sama osobou aktivně legitimovanou. Není tedy zástupcem
účastníka, ale samotným účastníkem a žalobu podává svým jménem. 119 Nárok může uplatnit
pouze právnická osoba, která je oprávněna hájit zájmy soutěžitelů či zákazníků a má právní
subjektivitu. Zákon však nijak blíže podmínky ohledně těchto právnických osob nespecifikuje.
Lze však dovodit, že ochrana zájmů v této oblasti je jedinou či jednou z činností této právnické
osoby. Tato osoba musí rovněž mít oprávnění dané osoby zastupovat, tedy má vlastní legitimní
zájem na věci. Bude tomu tak v případě, že jsou dotčena nebo ohrožená práva osob majetkově
či člensky s ní spojených.120 Nemusí se ale jednat pouze o její členy. Další podmínkou aktivní
legitimace těchto právnických osob je, že se nejedná o skutkové podstaty uvedené v § 2982 až
2985 OZ. Na dotěrné obtěžování se tedy tato možnost vztahuje. Na druhou stranu je tato
možnost omezena pouze na zabraňovací a odstraňovací žaloby, nikoli na veškeré nároky.
Sdružení spotřebitelů má zvláštní postavení, protože chrání jen spotřebitele a jeho
oprávnění jsou vymezena v § 25 OchrSpotř, který ho opravňuje k uplatnění nároku na zdržení
se protiprávního jednání, tedy i nekalé soutěže jako účastník řízení.
Právnická osoba může zastupovat zájmy několika osob, které jsou ohroženy či
poškozeny nekalosoutěžním jednáním. Výhodou uplatnění nároků právnickou osobou je, že má
více prostředků k uplatnění práv v soudním řízení a může snáze dosáhnout toho, aby
se soutěžitel do budoucna zdržel dalšího jednání. To platí i v případě zasílání obchodních
sdělení vůči většímu okruhu osob než pouze jednotlivci. V případě ochrany více osob před
nevyžádaným jednáním bude vedení soudního řízení smysluplnější, než kdyby tyto nároky
uplatňovala každá osoba samostatně. Je tedy přínosem a pozitivem, že v případě dotěrného
obtěžování může práva uplatnit i právnická osoba oprávněná chránit zájmy zákazníků a
soutěžitelů. V České republice se však nevyskytují příliš často a obrana zákazníků, hlavně
spotřebitelů, je proto nedostatečná.121
V současné době byl předložen návrh věcného záměru, který počítá s vytvořením
tzv. „spotřebitelského kodexu“122, který by měl do jediného zákona soustředit úpravu ochrany
spotřebitele. Mimo jiné by měl blíže upravit právnické osoby oprávněné hájit zájmy
spotřebitelů a do jisté míry tak odstranit současnou absenci obdobné úpravy.
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Ustanovení § 2988 OZ upravuje, co může osoba aktivně legitimovaná po rušiteli
požadovat. Má také možnost si zvolit kterýkoli prostředek, a to samostatně i v kombinaci
s jiným.
Osobou pasivně legitimovanou, která je označována jako rušitel, je soutěžitel, případně
jiná osoba, např. osoba pomocná (případ, kdy za sebe soutěžitel nechá jednat jiného, dá mu
k takovému jednání podnět nebo jej podporuje či pro sebe využije).

5.2 Zabraňovací nároky v rámci ochrany proti nekalé soutěži
Jako první zákon uvádí nárok, který bude z pohledu dotěrného obtěžování zřejmě
nejpodstatnější, aby se rušitel zdržel svého jednání, jde tedy o nárok preventivní (viz rozhodnutí
NS sp. zn. 32 Odo 1370/2005 ze dne 4.4.2006). Je označován také jako tzv. zápůrčí či negatorní
žaloba. Tento nárok je jediný, který lze uplatnit předtím, než dojde k porušení práva nekalou
soutěží. Toto právo se dle § 611 OZ nepromlčuje, jelikož se nejedná o majetkové právo a zákon
nestanoví, že by podléhalo promlčení.
Zdržení se dalšího jednání má význam v případě, že porušování práva či jeho ohrožení
stále trvá nebo zde existuje reálná možnost, že v blízké budoucnosti rušení nastane nebo se bude
opakovat (viz rozhodnutí NS 32 Odo 1568/2006 ze dne 25.6.2008), a to v době vyhlášení
rozsudku. Vše bude záležet na konkrétních okolnostech případu. Aby bylo možné tento nárok
uplatnit v případě opakujících se jednání, musí jít o podobná jednání. V případě zasílání
nevyžádaných obchodních sdělení půjde o to, aby se odesílatel do budoucna nadále zdržel
dalšího zasílání těchto sdělení adresátovi. Z pohledu dotěrného obtěžování se jedná o nejsilnější
ochranu, kterou zákon poskytuje osobě dotčené či ohrožené touto skutkovou podstatou (k tomu
viz dále). Pokud adresát dá návrh soudu, aby zakázal další zasílání reklamy od určitého
odesílatele, je nutné tento projev vůle brát jako jasně vyjádřený nesouhlas s dalším zasíláním.
Pokud i po tom, co se o návrhu dozví, dále soutěžitel sdělení zasílá, již se bude při splnění všech
ostatních podmínek jednat o dotěrné obtěžování, i kdyby tomu tak předtím nebylo.
Dalším prostředkem ochrany je nárok na odstranění závadného stavu. Označuje se také
jako tzv. odstraňovací či restituční žaloba. Jde o to, aby rušitel vrátil vše do takového stavu,
který zde byl, než bylo právo porušeno (NS 32 Odo 1370/2005 ze dne 4.4.2016). Daný stav
musí existovat v době vyhlášení rozsudku. Tento prostředek je možné použít pouze v případě,
že již došlo k určitému porušení práva, protože závadný stav nemůže být důsledkem pouhého
ohrožení práva. Způsob odstranění bude závislý na povaze závadného stavu v konkrétním
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případě. 123 Současně musí mít rušitel právní i faktickou možnost takový stav napravit. 124
Toto právo nepodléhá dle § 611 OZ promlčení.
Z pohledu dotěrného obtěžování se bude jednat o další možný využitelný prostředek.
Pokud vezmeme případ, kdy došlo k zaslání několika obchodních sdělení na elektronickou
adresu, i když si to adresát zjevně nepřál, bude moci adresát požadovat odstranění došlých
sdělení. Tento požadavek je však velmi nepraktický vzhledem k tomu, že jejich odstranění
dosáhne většinou s menším úsilím vlastním přičiněním adresát sám, i když na to vynaloží určitý
čas. Takový způsob je podstatně jednoduší, kratší a méně nákladný než řešení soudní cestou,
proto zřejmě adresát zpravidla tuto cestu nezvolí.

5.3 Kompenzační nároky v rámci ochrany proti nekalé soutěži
Osoba aktivně legitimovaná má možnost žádat po rušiteli přiměřené zadostiučinění,
které má satisfakční a do jisté míry i kompenzační charakter. Přiměřené zadostiučinění plní dále
funkce sankční a preventivní. Je určitým postihem toho, kdo se dopustil nekalosoutěžního
jednání, a současně je varováním pro ostatní soutěžitele, aby se podobného jednání zdrželi
(viz rozhodnutí NS ze dne 25.10.2012). Otázka promlčení je v případě tohoto nároku při
náhradě v penězích problematická, jelikož ani české soudy ve svých rozhodnutích nezastávají
jednotný názor. 125 V případě nemateriálního zadostiučinění nárok promlčení nepodléhá.
S přihlédnutím k § 2894 odst. 2 OZ se přiměřené zadostiučinění posuzuje obdobně dle
ustanovení o povinnosti nahradit škodu.
Přiměřené zadostiučinění se poskytuje v případě nemajetkové újmy, která musí být
nepochybně prokázána a při které se následek projeví v nemajetkové sféře poškozeného, tedy
například na soukromí či cti, přičemž újmu lze chápat jako určitou ztrátu utrpěnou na právem
chráněném statku.126 Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění má zohlednit i okolnosti hodné
zvláštního zřetele dle § 2957 OZ, což v případě dotěrného obtěžování bude především úmyslné
způsobení újmy.
U přiměřeného zadostiučinění se upřednostňuje nemateriální náhrada. K peněžní
náhradě má být přistoupeno, až pokud jiné prostředky nejsou možné či nejsou dostatečné
k účinnému odčinění újmy. Tato kompenzace musí být přiměřená. Osoba aktivně legitimovaná
má možnost žádat přiměřené zadostiučinění v obou podobách současně. 127 Jako přiměřené
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nepeněžité zadostiučinění může sloužit např. omluva poškozenému či zveřejnění rozsudku.
Co se týče peněžité náhrady, je problém vyčíslit její výši, protože se nemajetková újma těžko
finančně ohodnocuje. Žalobce v tomto případě nemá povinnost prokazovat přesnou výši
nemajetkové újmy, je však povinen prokázat, že mu nějaká skutečně vznikla.128 Přesná výše
závisí do značné míry na diskreční pravomoci soudu.
Z pohledu dotěrného obtěžování je možné uplatnit nárok na přiměřené zadostiučinění.
Asi nejvhodnější se jeví omluva či uveřejnění rozsudku. Naproti tomu peněžitá náhrada příliš
častá nebude, jelikož ohodnocení ztraceného času, jež se pohybuje v řádu minut, vynaloženého
na odstranění nevyžádaných sdělení, zpravidla nebude příliš velké a v poměru k vynaloženým
nákladům na soudní řízení zcela zanedbatelné. Není však vyloučeno, že za určitých okolností
bude uplatnitelné.
Poškozený má rovněž nárok žádat náhradu škody. Nekalosoutěžní jednání musí být
jednou z hlavních příčin, nikoli jen vedlejší příčinou škody.129 Předpokladem pro uplatnění je
protiprávní jednání či opomenutí, vznik škody, příčinná souvislost a zavinění. Povinnost
nahradit újmu rušiteli vznikne v případě, že se bude jednat o zaviněné porušení povinnosti dle
§ 2910 OZ. Jde tak o subjektivní odpovědnost. Hradí se pouze ta škoda, kterou mohl rušitel
vzhledem ke všem okolnostem rozumně předvídat.
Škoda má být nahrazena tak, aby došlo k nastolení takového stavu, který lze rozumně,
vzhledem ke všem okolnostem, očekávat, že by nastal, pokud by k porušení práva nedošlo.
Hradí se nejen zmenšení majetku, ale i ušlý zisk dle § 2894 odst. 1 OZ.130 Tuto škodu lze, oproti
nemajetkové újmě, penězi většinou přesně vyčíslit. Zpravidla bude škoda vyčíslena jako cena
obvyklá. Na základě § 2955 OZ určí výši náhrady soud dle spravedlivého uvážení, pokud
přesnou výši nelze určit. Výši škody musí žalobce prokázat, soud má však možnost ji snížit dle
§ 2953 odst. 1 OZ (tzv. moderační právo).
I v případě náhrady škody platí, z pohledu dotěrného obtěžování, obdobně to, co bylo
řečeno u přiměřeného zadostiučinění v penězích. I tato náhrada se použije jen zcela výjimečně.
Důvod je, že zaslání zpráv zpravidla nezpůsobí žádnou škodu nebo jen zanedbatelnou, která
se však nepovažuje za škodu. I v tomto případě je však možné, že nastanou případy, kdy ji bude
možné uplatnit. Možný případ náhrady škody může nastat, pokud adresát vynaloží nikoli
nepatrné náklady pro zákaz dalšího zasílání reklamy.
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Posledním je nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Tedy možnost žádat navrácení
toho, co rušitel získal na úkor aktivně legitimované osoby bez právního důvodu, tedy takovým
jednáním, které právní řád neuznává (viz rozhodnutí NS 25 Cdo 643/2000 ze dne 23.1.2002).131
Může jít jak o případ, kdy se majetek rušitele v důsledku nekalosoutěžního jednání zvýšil nebo
se nesnížil. Rušitel má povinnost vydat vše, co takto nabyl, a pokud to není možné, zaplatit
peněžní náhradu ve výši ceny obvyklé dle § 2999 odst. 1 OZ. Výše toho, co je rušitel povinen
vydat, bude závislá na tom, zda byl či nebyl v dobré víře dle § 3000 a 3003 OZ. I toto právo
podléhá promlčení.
Z pohledu dotěrného obtěžování je nepravděpodobné, že adresát bude mít možnost tento
nárok uplatnit, jelikož zpravidla při pouhém zasílání obchodního sdělení odesílatel na úkor
adresáta nic nezíská.
Z výše uvedeného je zřejmé, že ve většině případů jsou možnosti, které má k ochraně
svých práv osoba aktivně legitimovaná, jejíž práva budou porušena či ohrožena dotěrným
obtěžováním, značně omezeny. Důvod je specifičnost tohoto jednání, protože zpravidla
nezpůsobí velkou škodu a předmětem ochrany je soukromí osob. Adresát nevyžádaného sdělení
tak zpravidla nebude mít zájem na tom, aby se pouštěl do soudního sporu.

5.4 Obrácení důkazního břemene
V rámci ochrany proti nekalé soutěži je dána zvláštní ochrana spotřebiteli. Ustanovení
§ 2989 odst. 2 OZ však tomuto záměru zcela neodpovídá. Toto ustanovení se týká výlučně
spotřebitelů, nastává ex lege a zákonodárce jím obrátil důkazní břemeno ve prospěch
spotřebitele. To znamená, že je na rušiteli, aby prokázal, že svým jednáním nenaplnil znaky
nekalé soutěže, resp. že újma nevznikla v příčinné souvislosti s nekalosoutěžním jednáním
soutěžitele. Žalobce, který je spotřebitelem, má jen povinnost tvrzení. K převrácení důkazního
břemene dojde v případě uplatnění nároku na zdržení se nekalosoutěžního jednání, návrat
v předešlý stav a náhradu škody.
Oproti tomu směrnice 2006/114/ES132 a směrnice 2005/29/ES umožňují soudu převrátit
důkazní břemeno, pokud to odpovídá procesní situaci, tedy záleží na konkrétní situaci a uvážení
soudu, nikoli na základě samotných směrnic. První z těchto směrnic v čl. 6 umožňuje
převrácení důkazního břemene, i pokud nejde o spotřebitele, a to v případě, že je žalobce
v procesním postavení slabší strany. Toto vymezení je vhodnější v tom, že poskytuje ochranu
všem, kteří ji potřebují, nejen spotřebitelům.
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Zpravidla je to žalobce, který musí prokázat, že jeho práva byla porušena či ohrožena
nekalosoutěžním jednáním. Zákonodárce spotřebitelům poskytuje ochranu tím, že vyrovnává
jejich faktickou nerovnost vůči soutěžiteli. Ten má zpravidla mnohem více prostředků a
zkušeností, případně i využívá pomoc profesionálů, aby mohl lépe a účinněji chránit své zájmy.
K převrácení důkazního břemene nedochází vždy. Pouze v případě ustanovení § 2976
až 2981 a § 2987 OZ je důkazní břemeno převráceno. Na dotěrné obtěžování se tedy nevztahuje,
zatímco na generální klauzuli ano. Pro úplnost je třeba dodat, že dle kolektivu Pokorná,
Večerková, Pekárek se má obrácení důkazního břemene týkat i spotřebitele v případě dotěrného
obtěžování, jelikož z úmyslu zákonodárce je zřejmé, že v některých případech chtěl vyrovnat
jeho postavení a převrátil důkazní břemeno v jeho prospěch.133 Dle mého názoru však tento
výklad jde proti smyslu slov a je jako takový nepřijatelný. Jejich názor je spíše pohledem
de lege ferenda. Je nepochybné, že mnohem vhodnější by bylo vztáhnout převrácení důkazního
břemene i na dotěrné obtěžování.
D. Ondrejová 134 (stejně kolektiv Pokorná, Pekárek a Večerková 135 , P. Hajn 136 ,
proti M. Výtisk 137 ) zastává názor, že i v případě náhrady škody bude důkazní břemeno
převráceno jen v případech uvedených ve větě první ustanovení § 2989 odst. 2 OZ. Přikláním
se spíše k názoru M. Výtiska, a to vzhledem k formulaci daného ustanovení. Pokud by mělo
dojít i v případě uplatnění práva na náhradu škody, není dán důvod, aby byla náhrada škody
upravena v samostatné větě. Je rovněž otázka, proč ve větě první § 2989 odst. 2 OZ je výslovně
stanoveno, že se musí jednat o stanovené skutkové podstaty, zatímco v druhé nikoli. Oba tyto
důvody spíše napovídají tomu, že zákonodárce měl v úmyslu upravit tyto situace odlišně.
Pokud se na toto ustanovení podíváme z pohledu výkladu D. Ondrejové, budou vedle
sebe existovat dvě situace. V případě zaslání obchodního sdělení prostřednictvím prostředků
dálkové komunikace, tedy v případě dotěrného obtěžování, nebude důkazní břemeno
převráceno, zatímco pokud toto sdělení bude šířeno poštou či ve formě letáků, bude jednání
spadat pod generální klauzuli a dojde k převrácení důkazního břemene. Vzniká tak podstatná
nerovnost v postavení spotřebitele v závislosti na formě šíření sdělení. Oproti tomu, dle výkladu
P. Hajna, by důkazní břemeno nebylo převráceno nikdy.
Formulaci ustanovení § 2986 odst. 2 OZ lze brát jako vážné pochybení vzhledem
k tomu, že dotěrné obtěžování má chránit především spotřebitele. Bylo by proto vhodné,
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aby i v případě této skutkové podstaty bylo převráceno důkazní břemeno a tím dosaženo větší
ochrany spotřebitelů.
Hlavním důvodem, proč je zásadní, kdo bude mít důkazní břemeno, je význam unesení
důkazního břemene v rámci soudního řízení. Pokud žalobce neunese důkazní břemeno, nemůže
soud vyhovět jeho žalobě. Pokud je však důkazní břemeno převráceno, musí rušitel prokázat,
že jeho jednání nebylo nekalosoutěžní. Pokud toto neprokáže, žalobě bude vyhověno.
Soutěžitel bude mít zpravidla větší možnosti k unesení důkazního břemene. Obrácení
důkazního břemene tak pomáhá vyrovnat fakticky nerovné postavení spotřebitele. Je proto
důležité, kdo bude mít důkazní břemeno, vzhledem k vlivu na výsledek samotného řízení.
V případě dotěrného obtěžování zde existuje ještě jeden faktický problém. Tím je,
že poškozený zpravidla nebude mít příliš velký zájem na vedení zdlouhavého sporu, jehož
výsledek je nejistý a kterým nedosáhne, ani při plném úspěchu, ničeho velkého. Obdobný názor
zastává i D. Ondrejová 138 s tím, že na základě ostatních předpisů lze mnohem snadněji
dosáhnout uložení sankce rušiteli, ale nedávají žádné nároky osobě aktivně legitimované.
Pokud navíc půjde o reklamu, kterou někdo zašle, aniž uvede své identifikační údaje a neuvede
adresu, na které lze ukončit zasílání, adresát jen stěží dohledá rušitele a fakticky se tak na soud
obrátit nemůže, protože nezná osobu žalovaného. Pokud navíc půjde o případ, kdy se vůči jedné
osobě bude dotěrného obtěžování dopouštět více soutěžitelů, pro zabránění dalšího zasílání
reklamy by musel podat žalobu na každého z nich, což se mu většinou nevyplatí.
U obchodních sdělení šířených s pomocí internetu může snadno nastat situace,
kdy rušitelem bude zahraniční osoba. V takových případech bude nejen těžké rušitele odhalit,
ale i případné soudní řízení by bylo komplikovanější a přihlíželo by se ke kolizním normám,
které určí, jakým právem se bude daný vztah řídit. V rámci EU se uplatní nařízení Řím II139,
které v čl. 6 stanoví, že v případě nekalé soutěže bude užito právo místa, kde dojde nebo došlo
k narušení soutěžních vztahů či společných zájmů spotřebitele. Nařízení Řím II je univerzálně
aplikovatelné, je proto použitelné bez ohledu na to, zda odkazuje na právo členského státu či
nikoli. Vzhledem k tomuto nařízení již v rámci zákona o mezinárodním právu soukromém
nenalezneme kolizní normy pro nekalou soutěž. Současně, vzhledem k subjektivní
odpovědnosti, je komplikovanější se náhrady škody domoci, protože žalobce musí prokázat,
že se jednání soutěžitel dopustil alespoň z nedbalosti.
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Je tak zřejmé, že možnost domoci se ochrany proti dotěrnému obtěžování je velmi
sporadická, a ne zcela účinná vzhledem ke specifičnosti tohoto jednání. Zákon rovněž zcela
nereflektuje účel této skutkové podstaty, když neumožňuje obracení důkazního břemene
ve prospěch spotřebitele.

5.5 Další možnosti ochrany
Vedle soukromoprávních druhů ochrany v rámci nekalé soutěže má adresát obchodního
sdělení rovněž právo využít obecné způsoby ochrany upravené v občanském zákoníku,
tedy dohodu, svépomoc, nutnou obranu či krajní nouzi, které lze uplatnit, pokud je právo
ohroženo a zásah veřejné moci by nepřišel včas. Tyto případy však nastanou v případě
dotěrného obtěžování zřejmě jen ojediněle.
Mimo občanský zákoník poskytují ochranu i další právní předpisy, a to v rovině
veřejnoprávní ve zvláštních zákonech (uvedené v kap. 4). Adresát má možnost domáhat
se uveřejnění rozsudku dle § 155 odst. 4 OSŘ, který ale lze uplatnit toliko kumulativně s jiným
nárokem, a to do doby vyhlášení rozsudku, či návrh na vydání předběžného opatření dle § 74 a
násl. a § 102 OSŘ. Všechny výše uvedené nástroje ochrany nebudou v případě dotěrného
obtěžování příliš časté. Dotěrné obtěžování nelze postihnout na základě § 248 odst. 1 TZ,
který postihuje nekalou soutěž, protože tato skutková podstata není obsažena v taxativním
výčtu, stejné platí i pro generální klauzuli. Rovněž je možné využít mimosoudní ochranu,
např. arbitrážní komisi zabývající se případy reklamy, která je v rozporu s etickým Kodexem
reklamy.
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ZÁVĚR
Jak již bylo řečeno v úvodu, cílem této práce bylo podrobné rozebrání dotěrného
obtěžování, které se stalo po rekodifikaci soukromého práva jednou ze zákonných skutkových
podstat, čehož bylo v rámci této práce dosaženo.
Zařazení této skutkové podstaty do úpravy nekalé soutěže není ničím revolučním, jak by
se na první pohled mohlo zdát. Nevyžádaná reklama byla postihována v rámci nekalé soutěže
již před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako jedna ze soudcovských
skutkových podstat. Přesto lze ve výslovném zakotvení spatřovat několik pozitiv.
Zřejmě největší z nich můžeme spatřovat ve výslovném vyjádření zákonodárce, že v rámci
nekalé soutěže je chráněna i svoboda a soukromí osob, nejen jejich ekonomické zájmy.
Zákazníci mají s výslovným zakotvením této skutkové podstaty lepší možnost se seznámit
se skutečností, že i nevyžádaná reklama je postihována v rámci nekalé soutěže, přestože to
vyplývá z judikatury a komentářů k zákonu. Tyto zdroje však nejsou pro širokou veřejnost tak
známé a dostupné jako zákon. Přínosem je rovněž to, že zakotvení dotěrného obtěžování dává
soudům určitý návod k tomu, že v rámci nekalé soutěže je třeba postihovat i agresivní praktiky
vůči zákazníkům, potažmo spotřebitelům.
Tato pozitiva však silně relativizují negativa, která dotěrné obtěžování má.
Nepříliš jasný název a nevydařená formulace, které ústí v řadu výkladových problémů, na
jejichž řešení se neshodne ani odborná veřejnost, vedou k nejistotě, jak tuto skutkovou podstatu
vykládat a bude nutné počkat na soud, jaký postoj k výkladu zaujme. Problémů s touto
skutkovou podstatou je několik. První a asi nejpodstatnější z nich je ten, zda se tato skutková
podstata vztahuje na veškeré formy komunikace či jen na ty elektronické. Z pohledu
de lege ferenda je prvně uvedené vhodnější, jelikož zajišťuje větší ochranu. Je však sporné, zda
lze dotěrné obtěžování, vzhledem k textu § 2986 odst. 1 OZ, tímto způsobem vykládat.
Shoda nepanuje ani v tom, zda se dílčí skutkové podstaty z hlediska forem šíření vztahují na
stejné či jiné prostředky. Vedle toho nepanuje jednotný názor ani na to, zda existují dvě nebo
tři dílčí skutkové podstaty. Další problémy, i když ne tak velké, působí výklad některých
použitých pojmů, jakož i to, že některé podmínky zákon neobsahuje, jak bylo podrobně
rozebráno v textu práce.
Možným řešením těchto problémů je vyjasnění výkladu v rámci rozhodovací praxe
soudů. Druhou možností, která by byla vhodnější, je novela ustanovení § 2986 OZ, která by
promítla potřebné změny, a to i ty, které soudním výkladem vyřešit nelze. Nehledě na současné
výklady by nová úprava mohla výslovně rozšířit dotěrné obtěžování na veškeré formy
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komunikace, a to v případě všech dílčích skutkových podstat v § 2986 odst. 1 OZ. Rovněž by
bylo vhodné po vzoru jiných předpisů upravit formulaci tak, aby lépe odpovídala cílům této
skutkové podstaty a bylo vyrovnáno postavení podnikatelů a ostatních soutěžitelů. Také by bylo
přínosné dotěrné obtěžování upravit a sjednotit s úpravami v jiných předpisech, které se týkají
stejné problematiky, aby nedocházelo k tomu, že jednání postižitelné dle veřejnoprávních
předpisů nebude postižitelné na základě dotěrného obtěžování a opačně.
Nová formulace by mohla být následující:
§ 2986
Nevyžádané obchodní sdělení
(1) Nevyžádané obchodní sdělení je sdělení údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách a
nabídka zboží nebo služeb (dále jen „obchodní sdělení“), ačkoli příjemce k zasílání těchto
sdělení nedal předchozí souhlas.
(2) Nevyžádaným obchodním sdělením je rovněž zasílání obchodních sdělení,
při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit, nebo neuvede,
kde příjemce může bez zvláštních nákladů jasně a snadno přikázat ukončení obchodních
sdělení.
(3) Jednání uvedená v odst. 1 a 2 je možné naplnit využitím jakýchkoli prostředků,
například s pomocí telefonu, faxu, letáků nebo podomního prodeje.
(4) Rozesílá-li soutěžitel obchodní sdělení na adresu elektronické pošty, kterou získal
v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb, nejde o nevyžádané obchodní sdělení,
pokud soutěžitel využívá adresu k přímé reklamě pro vlastní stejné či obdobné zboží nebo
služby a adresát obchodní sdělení neodmítl, ačkoli ho soutěžitel při získání adresy i při každém
jejím použití zřetelně a jasně upozornil na funkční adresu, na které může jednoduše a účinně
přikázat bez zvláštních nákladů ukončení zasílání obchodních sdělení.
Vedle změny znění § 2986 OZ by bylo vhodné problematické pojmy, jako je reklama a
elektronická pošta, v rámci občanského zákoníku vymezit nebo odkázat na příslušné zákony,
aby nebylo nutné význam těchto pojmů složitě dovozovat. Současně je třeba převrátit důkazní
břemeno i v případě dotěrného obtěžování k zajištění maximální ochrany spotřebitele.
V práci jsem dospěla k tomu, že i když samotná úprava dotěrného obtěžování má své
nedostatky, velkým problémem je její faktické postižení v rámci prostředků uvedených
v občanském

zákoníku,

případně

v rámci

jiných

možných

prostředků

ochrany.

Vzhledem k tomu, že motivace vést v této věci soudní spor zde zpravidla nebude, soutěžitelé
kvůli pasivitě zákazníků tak nebudou zpravidla potrestáni.
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Zákonodárce by tak měl svou pozornost soustředit nejen na úpravu dotěrného
obtěžování jako takového, ale rovněž i na účinné vynucení této právní úpravy či na zajištění
ochrany před zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení.
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DOTĚRNÉ OBTĚŽOVÁNÍ JAKO SKUTKOVÁ PODSTATA NEKALÉ
SOUTĚŽE
Abstrakt
Tato diplomová práce s názvem „Dotěrné obtěžování jako skutková podstata nekalé
soutěže“ se zabývá právní úpravou dotěrného obtěžování, která byla nově zavedena zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako zákonná skutková podstata nekalé soutěže. Tato
skutková podstata postihuje fenomén, se kterým se v dnešní době setkáváme stále častěji, a tím
je nevyžádaná reklama.
Zakotvení dotěrného obtěžování lze považovat za pozitivní krok především z toho
důvodu, že chrání soukromí osob. Samotnou formulaci v zákoně již tak kladně hodnotit nelze.
Cílem této práce je nejen podrobné rozebrání a analýza samotného dotěrného obtěžování,
zhodnocení jeho pozitiv a negativ, ale rovněž jeho porovnání s úpravou obdobné problematiky,
kterou najdeme v právních předpisech a samosprávných předpisech (konkrétně v Kodexu
reklamy), a nastínit možné změny této skutkové podstaty z pohledu de lege ferenda.
Práce je rozdělena do pěti kapitol.
První kapitola obsahuje stručnou charakteristiku nekalé soutěže, neboť dotěrné
obtěžování je její součástí. V této kapitole je nastíněn základní přehled vývoje právní úpravy
nekalé soutěže a uvádí krátké pojednání o cílech a důvodech její regulace.
Druhá kapitola je soustředěna na generální klauzuli proti nekalé soutěži, protože musí
být naplněna spolu s podmínkami v ustanovení § 2986 OZ, aby se jednalo o dotěrné obtěžování.
V úvodu je stručně pojednáno o významu generální klauzule v rámci úpravy nekalé soutěže.
Následně jsou v jednotlivých podkapitolách uvedeny a rozebrány podmínky generální klauzule
s ohledem na dotěrné obtěžování.
Třetí kapitola je jádrem této práce a věnuje se samotnému dotěrnému obtěžování.
Obsahuje obecný úvod k této skutkové podstatě, její přínos a vymezení, včetně problematiky
jejího označení. První podkapitola se věnuje tzv. „pozitivnímu“ vymezení dotěrného
obtěžování a jejímu rozdělení na jednotlivé dílčí skutkové podstaty. Dále jsou uvedeny
výkladové problémy, které jsou pro obě dílčí skutkové podstaty společné. V druhé podkapitole
je pozornost věnována tzv. „negativnímu“ vymezení dotěrného obtěžování, podmínkám jeho
uplatnění a jeho významu.
Čtvrtá kapitola je orientována na jednotlivé právní předpisy a samoregulační předpisy,
konkrétně Kodex reklamy, upravující podobnou problematiku jako dotěrné obtěžování. Úpravy
jsou vzájemně porovnávány a jsou zhodnoceny klady a zápory odlišných formulací v nich.
Pozornost je věnována i jejich významu pro výklad dotěrného obtěžování z hlediska definice a
výkladu některých pojmů.
Pátá kapitola se zabývá ochranou proti nekalé soutěži se zaměřením na zvláštní úpravu
obsaženou v rámci úpravy nekalé soutěže v občanském zákoníku, a to s ohledem na skutkovou
podstatu dotěrného obtěžování.
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MARKETING HARASSMENT
COMPETITION

AS

THE

FACTS

OF

UNFAIR

Abstract
This master’s thesis titled “Marketing harassment as the facts of unfair competition”
focuses on the legal regulation of marketing harassment, which was introduced by Act No.
89/2012 Sb, Civil Code. This Act lays out what is considered the statutory facts of unfair
competition. These particular facts concern the phenomenon of unsolicited advertising that is
unprecedently common in present-day society.
The establishment of the institute of “marketing harassment” in the new Czech Civil
Code can be considered a positive measure taking into account that its purpose is to protect the
privacy of a legal entity. However, the very formulation of marketing harassment in the
abovementioned Act can hardly be judged as a distinctively positive one. The objective of this
thesis is not only a detailed analysis of marketing harassment itself and evaluation of its
positives and negatives, but also a comparison with the regulation of similar issues found in
other regulations as well as self-governing regulations (specifically in the Code of Advertising).
The attempt to outline possible changes in these facts in terms of de lege ferenda is an integral
part of this thesis.
The thesis is divided into five chapters.
The first chapter contains a brief overview of unfair competition since marketing
harassment constitutes an immanent part of this concept. This chapter outlines the basic features
of the development of regulation of unfair competition and offers a short treatise on the
objectives and reasons for its regulation.
The second chapter focuses on the general clause of unfair competition, as it is to be
fulfilled, along with the conditions set in the section 2986 of the Civil Code, for any action to
be considered marketing harassment. The introduction briefly evaluates the meaning of the
general clause in the context of regulation of unfair competition. Conditions of the general
clause, in regard of marketing harassment, are listed and analysed in individual subchapters.
The third chapter is the core of this thesis and focuses on marketing harassment itself.
It contains a general introduction to the facts of marketing harassments, its benefits and
definition, including the controversy of its designation. The first subchapter is concerned with
the so-called “positive” definition of marketing harassment and its division into the individual
partial facts. Expository issues, which are common for both partial facts of the case, are further
analysed. In the second subchapter, the so-called “negative” definition of marketing harassment
is examined, including the conditions of its application and its importance.
The fourth chapter is devoted to the analysis of respective individual regulations
and self-governing regulations, specifically those introduced in the Code of Advertising, which
adjust the relevant issues as marketing harassment. These regulations are compared and the
positives and negatives of the different wording they contain are evaluated. Attention is also
paid to their significance in relation to the interpretation of marketing harassment in terms of
the definition and connotation of certain legal concepts.
The fifth chapter addresses the issue of protection against unfair competition with the
major focus on special adjustment contained in the regulation of unfair competition as stated in
the Civil Code, with reference to the facts of marketing harassment.
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