
1. Právo na podnikání
a nekalosoutûÏní jednání.
Soukromá korupce

§ 44 a násl. obch. zák.

I. I v˘klad ustanovení § 44 obch. zák.
musí b˘t proveden s ohledem na ústavnû
garantovaná práva. Aãkoliv Listina zá-
kladních práv a svobod primárnû garan-
tuje základní práva, která pfiedstavují
subjektivní vefiejná práva a pÛsobí pfií-
mo pouze mezi jednotlivcem a vefiejnou
mocí, pÛsobí v nûkter˘ch pfiípadech zá-
kladní práva tak, Ïe jednoduch˘m prá-
vem „prozafiují“.Tak je tomu ve vztazích
horizontálních, tedy ve vztazích, které
nejsou zaloÏeny na nadfiízenosti a podfií-
zenosti, tj. ve vztazích, v nichÏ jsou si je-
jich úãastníci rovni.

II. Úprava nekalé soutûÏe, jak je pro-
vedena v obchodním zákoníku, je navá-
zána zejména na ustanovení ãl. 26 Listi-
ny, které zaruãuje svobodné podnikání.
Toto ustanovení pfiímo chrání jednotlivce
toliko pfied zásahy ze strany vefiejné moci,
av‰ak ovlivÀuje i v˘klad zákonné úpravy,
která má slouÏit k ochranû podnikatelské
ãinnosti pfied ‰kodliv˘mi zásahy jednot-
livcÛ (tj. v horizontální rovinû).

III. Právo na svobodné podnikání po-
dle ãl. 26 Listiny, jeÏ v tomto pfiípadû pÛ-
sobí jako objektivní hodnota ovlivÀující
v˘klad podústavního práva, je navíc nut-
né vykládat spolu se zásadou materiál-
ního právního státu zakotvenou v ãl. 1
odst. 1 Ústavy. Takto vyloÏeno dává uve-
dené ustanovení obecn˘m soudÛm povin-
nost poskytnout ochranu podnikatelské
ãinnosti, pokud je do ní zasaÏeno zpÛso-
bem, kter˘ se pfiíãí elementárním pravi-

dlÛm férovosti a dobr˘m mravÛm soutû-
Ïe. Ústavnû konformní v˘klad ustanovení
§ 44 obch. zák. by totiÏ mûl podnikateli
v co moÏná nejvy‰‰í mífie zaruãit právo
na podnikání v prostfiedí nezatíÏeném
korupcí a klientelismem.

Nález Ústavního soudu ze dne 11. 9.
2009, sp. zn. IV. ÚS 27/09

Z odÛvodnûní:

StûÏovatel ve své ústavní stíÏnosti namí-
tal poru‰ení základních práv zakotven˘ch
v ãl. 26 a 36 Listiny, ãl. 6 odst. 1 Úmluvy
o ochranû lidsk˘ch práv a základních svo-
bod a ãl. 1 Ústavy.

Poru‰ení uveden˘ch základních práv
spatfioval stûÏovatel v tom, Ïe Vrchní soud
v Olomouci – jsa vázán právním názorem
Nejvy‰‰ího soudu âR – potvrdil rozsudek
soudu prvního stupnû. Tím byla zamítnuta
stûÏovatelova Ïaloba, kterou se domáhal
pfiiznání pfiimûfieného zadostiuãinûní za ne-
kalosoutûÏní jednání vedlej‰ího úãastníka.
StûÏovatel upozorÀoval, Ïe se vedlej‰í úãast-
ník dopustil podplácení rozporného s poc-
tivou soutûÏí. Aãkoliv totiÏ sjednal uzavfie-
ní kupní smlouvy se tfietím subjektem jako
zamûstnanec stûÏovatele, inkasoval záro-
veÀ od tohoto subjektu platby za prodané
zboÏí. Podle stûÏovatele tak jednal v roz-
poru s dobr˘mi mravy soutûÏe, neboÈ po-
ru‰oval své povinnosti vÛãi zamûstnavateli
a pfiijímal úplatky za plnûní své povinnosti
vypl˘vající z pracovnûprávního vztahu. Je-
ho jednání bylo rovnûÏ zpÛsobilé pfiivodit
újmu jin˘m souteÏitelÛm a spotfiebitelÛm,
ponûvadÏ v jeho dÛsledku do‰lo k po‰koze-
ní profesionální povûsti stûÏovatele a záro-
veÀ i k deformaci kupní ceny (a tím pádem
i podmínek na trhu). Aãkoliv jde primárnû

Obecné otázky nekalosoutûÏního jednání

15

I. OBECNÉ OTÁZKY 
NEKALOSOUTùÎNÍHO JEDNÁNÍ



o otázku podústavního práva, spatfiuje zde
stûÏovatel v˘znamn˘ ústavnûprávní rozmûr.
StûÏovatel má totiÏ právo na spravedliv˘
proces a podnikání v právním prostfiedí.
Obecné soudy nepfiihlédly k tomu, Ïe Listi-
na základních práv a svobod vyÏaduje tako-
vou interpretaci podústavního práva, která
vychází ze zásad spravedlnosti a férovosti
podmínek pro podnikání. To vypl˘vá jiÏ ze
samotné podstaty materiálního právního
státu. V˘klad, podle nûhoÏ bylo zjevné sou-
kromoprávní uplácení v souladu s dobr˘mi
mravy soutûÏe a nebylo zpÛsobilé pfiivodit
újmu spotfiebitelÛm a soutûÏitelÛm, pfiitom
uveden˘m zásadám nevyhovuje.

StûÏovatel se Ïalobou podanou ke Kraj-
skému soudu v Brnû domáhal, aby mu ved-
lej‰í úãastník zaplatil ãástku 200 000 Kã
z titulu pfiimûfieného zadostiuãinûní a ãástku
187 188 Kã z titulu náhrady ‰kody. V této
Ïalobû tvrdil, Ïe se vedlej‰í úãastník dopus-
til nekalosoutûÏního jednání, které splÀo-
valo v‰echny znaky vyÏadované generální
klauzulí a zároveÀ bylo podfiaditelné pod
skutkovou podstatu podplácení. Vedlej‰í
úãastník byl totiÏ u stûÏovatele zamûstnán
jako vedoucí útvaru nákupu a podnikání;
v této pozici se podílel na sjednávání kup-
ních smluv s dodavateli. S jedním z dodava-
telÛ – spoleãností P., v. o. s. – v‰ak zároveÀ
bez vûdomí stûÏovatele uzavfiel smlouvu
o zprostfiedkování, na základû níÏ pobíral
provizi za kaÏd˘ dodan˘ kus zboÏí.

Krajsk˘ soud v Brnû Ïalobu zamítl.
Skutková tvrzení stûÏovatele vzal za proká-
zaná, av‰ak dospûl k závûru, Ïe nebyl napl-
nûn jeden ze znakÛ generální klauzule ne-
kalé soutûÏe – totiÏ, Ïe jednání vedlej‰ího
úãastníka nebylo zpÛsobilé pfiivodit újmu
jin˘m soutûÏitelÛm ãi spotfiebitelÛm. Tento
svÛj závûr opfiel o skuteãnost, Ïe stûÏovatel
nakonec smlouvu s dodavatelem podepsal
a s cenou tedy souhlasil. Proto dle názoru
Krajského soudu v Brnû nedo‰lo k defor-
maci cen na trhu.

StûÏovatel následnû podal odvolání
k Vrchnímu soudu v Olomouci, kter˘ stû-
Ïovateli ãásteãnû vyhovûl, kdyÏ sv˘m roz-
sudkem zmûnil v˘rok soudu prvního stup-
nû, pokud jde o pfiiznání zadostiuãinûní ve
v˘‰i 200 000 Kã. Dovodil totiÏ i existenci
tfietího znaku generální klauzule – tj. zpÛ-
sobilosti pfiivodit újmu jin˘m soutûÏitelÛm
a spotfiebitelÛm. Korupãní jednání vedlej-
‰ího úãastníka totiÏ po‰kodilo dobrou po-
vûst stûÏovatele a ke korupci mohlo svádût
i dal‰í zamûstnance.

Nejvy‰‰í soud âR v‰ak na základû do-
volání vedlej‰ího úãastníka rozsudek odvo-
lacího soudu zru‰il, neboÈ byl podle jeho
názoru zaloÏen na neúplném a tudíÏ ne-
správném posouzení vûci. Nejvy‰‰í soud
âR dospûl k závûru, Ïe jednání vedlej‰ího
úãastníka nebylo zpÛsobilé pfiivodit újmu
jin˘m soutûÏitelÛm a spotfiebitelÛm; záro-
veÀ konstatoval, Ïe vrchní soud nedostateã-
nû posoudil otázku souladnosti jednání ved-
lej‰ího úãastníka s dobr˘mi mravy soutûÏe.

Vrchní soud vûc znovu projednal. Ve
svém rozsudku opûtovnû dospûl k závûru,
Ïe znaky generální klauzule nekalé soutû-
Ïe byly naplnûny. Samotná skuteãnost, Ïe
stûÏovatel smlouvu s dodavatelem uzavfiel,
neznamená, Ïe by jednání vedlej‰ího úãast-
níka nebylo zpÛsobilé pfiivodit újmu jin˘m
soutûÏitelÛm a spotfiebitelÛm. StûÏovatel se
totiÏ spoléhal na osobu vedlej‰ího úãastníka
a jeho odbornost. Korupãní jednání uvede-
ného charakteru po‰kozuje dobrou povûst
stûÏovatele a vede ke zvy‰ování cen, které
jsou ovlivnûny transakãními náklady spo-
jen˘mi s korupcí.

Nejvy‰‰í soud âR v‰ak sv˘m rozsud-
kem zru‰il i tento rozsudek Vrchního soudu
v Olomouci, pfiiãemÏ soudu vytknul zejmé-
na neúplné a nesprávné posouzení vûci; zdÛ-
raznil zejména, Ïe jednání vedlej‰ího úãast-
níka nebylo zpÛsobilé pfiivodit újmu jin˘m
soutûÏitelÛm a spotfiebitelÛm.
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Vrchní soud poté napaden˘m rozsud-
kem rozhodl v souladu s právním názorem
Nejvy‰‰ího soudu âR a rozsudek soudu
prvního stupnû potvrdil.

Ústavní soud âR pfiezkoumal napade-
n˘ v˘rok rozhodnutí z hlediska tvrzeného
poru‰ení ústavnû zaruãen˘ch práv stûÏova-
tele a dospûl k závûru, Ïe ústavní stíÏnost
je dÛvodná.

Ústavní soud âR nejprve povaÏuje za
vhodné poznamenat, Ïe napadené rozhod-
nutí je pfiezkoumatelné jen se znalostí pfied-
cházejícího rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu
âR; je zjevné, Ïe po (jiÏ druhém) kasaã-
ním rozhodnutí dovolacího soudu omezil
soud odvolací odÛvodnûní napadeného
rozhodnutí jen na svoji vázanost právním
názorem soudu vy‰‰í instance. Zdá se do-
konce, Ïe odvolací soud v této vûci sice ex-
plicitnû vyjádfiil respekt k rozhodnutí sou-
du dovolacího, implicitnû v‰ak – tím, Ïe
v odÛvodnûní nepfiedloÏil hmotnûprávní
argumenty odÛvodÀující formulaci v˘roku
– k nûmu zaujal zfietelnû rezervovan˘ po-
stoj. A právû v návaznosti na rozsudek
Nejvy‰‰ího soudu âR nelze napaden˘ roz-
sudek povaÏovat za souladn˘ s ústavním
pofiádkem.

Právní názor, jehoÏ v˘razem je v˘rok
napadeného rozsudku, je totiÏ nutno hledat
v kasaãním rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu
âR. I v tomto rozhodnutí, aã je celkovû
velmi rozsáhlé, v‰ak relevantní právní argu-
mentace v podstatû chybí. Dovolací soud
svÛj závûr o nenaplnûní podmínek generál-
ní klauzule odÛvodnil následovnû: „Îalo-
van˘ jako zamûstnanec Ïalobce (ve funkci
vedoucího útvaru nákupu a skladového
hospodáfiství) za situace, kdy mûl Ïalobce
urãité problémy s pfiedchozím dodavate-
lem obalov˘ch v˘robkÛ, byl kontaktován
spoleãností P., v. o. s., (tuto spoleãnost dfií-
ve sám Ïalobce odmítl). Se spoleãností P.,
v. o. s., uzavfiel dne 11. 10. 1996 Ïalobce

kupní smlouvu na dodávku obalov˘ch v˘-
robkÛ, jejichÏ cena byla samotn˘m Ïalob-
cem pfii podpisu smlouvy sníÏena z pÛvod-
nû navrhované ãástky 6,80 Kã za kus na
ãástku 6,60 Kã za kus. Dále bylo prokázá-
no, Ïe aÏ po uzavfiení kupní smlouvy mezi
Ïalobcem a spoleãností P., v. o. s., uzavfiel
Ïalovan˘ na návrh spoleãnosti P., v. o. s.,
s touto spoleãností smlouvu o zprostfiedko-
vání (dne 20. 10. 1996) na dobu od uzavfie-
ní smlouvy do ukonãení v˘roby obalov˘ch
materiálÛ pro Ïalobce, v níÏ bylo dohodnu-
to, Ïe za kaÏd˘ dodan˘ v˘robek mu bude
vyplacena provize v rozsahu 0,60 Kã, a to
poté, co bude zaplacena kupní cena dodané-
ho zboÏí Ïalobcem spoleãnosti P., v. o. s.“

Dovolací soud (a v dÛsledku vázanosti
jeho právním názorem i soud odvolací) tak
dovodil, Ïe jednání vedlej‰ího úãastníka ne-
bylo zpÛsobilé pfiivodit újmu spotfiebitelÛm
ani soutûÏitelÛm toliko z ãasové sousled-
nosti uzavfiení kupní smlouvy a smlouvy
o zprostfiedkování. Tím v‰ak do‰lo k opo-
menutí skuteãností rozhodn˘ch pro pocti-
vé obchodní vyjednávání a rozhodování.
StûÏovatel se rozhodoval na základû do-
stupn˘ch informací a spoléhal pfiitom na lo-
ajalitu a odbornou zdatnost svého zamûst-
nance. Je proto zcela nepfiijatelné odmítat
jeho nároky s tím, Ïe s cenou sám souhla-
sil. Pokud by totiÏ byl obeznámen se v‰emi
okolnostmi vyjednávání (napfi. s nekal˘m
jednáním svého zamûstnance), s cenou by
pravdûpodobnû nesouhlasil. Navíc obecné
soudy zcela pominuly, Ïe újma ve smyslu
§ 44 obch. zák. nemusí b˘t pouze hmotná,
ale mÛÏe spoãívat i v po‰kození prestiÏe ãi
dobré povûsti soutûÏitele.

Zmínûn˘ postup Nejvy‰‰ího soudu âR
a v návaznosti na nûj i soudu odvolacího je
tudíÏ ryze formalistick˘ a ignoruje úãel
úpravy nekalé soutûÏe v obchodním záko-
níku, kter˘m je ochrana pfied agresivními,
nemravn˘mi a ‰kodliv˘mi praktikami ostat-
ních soutûÏních subjektÛ. Bagatelizace jed-
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nání vedlej‰ího úãastníka, kter˘ poru‰oval
své povinnosti vÛãi stûÏovateli a dopou‰tûl
se skrytého a tûÏko prokazatelného upláce-
ní ve formû provizí nákupãím, k níÏ v dÛ-
sledku rozhodnutí obecn˘ch soudÛ do‰lo, je
z ústavnûprávního hlediska nepfiijatelná. Ta-
kové jednání nepochybnû deformovalo ce-
ny na trhu a ‰kodilo povûsti stûÏovatele. Stû-
Ïovatel byl navíc nucen vynaloÏit nemalé
náklady nejen na úhradu deformovan˘ch
cen, n˘brÏ i na hledání nového zamûstnan-
ce, kter˘ by vedlej‰ího úãastníka nahradil.

Ústavní soud âR podot˘ká, Ïe podle
ãl. 83 Ústavy je jeho základním úkolem
ochrana ústavnosti; proto mu zásadnû ne-
pfiíslu‰í hodnotit interpretaci jednoduchého
práva. Do rozhodovací ãinnosti obecn˘ch
soudÛ je proto Ústavní soud âR oprávnûn
zasáhnout pouze tehdy, byla-li pravomoc-
n˘m rozhodnutím tûchto orgánÛ poru‰ena
základní práva a svobody stûÏovatelÛ chrá-
nûné ústavním zákonem. Ústavní soud âR
tedy není tfietí ãi ãtvrtou instancí v systému
obecného soudnictví a není ani souãástí
soustavy obecn˘ch soudÛ. Nesprávná apli-
kace jednoduchého práva obecn˘mi soudy
proto zpravidla nemá za následek poru‰ení
základních práv a svobod; to mÛÏe nastat,
jak Ústavní soud âR konstatoval v fiadû
sv˘ch rozhodnutí (napfi. nález Ústavního
soudu âR, sp. zn. III. ÚS 224/98, Sb. n. a u.,
sv. 15, ã. 98) aÏ v pfiípadû, Ïe dojde k poru-
‰ení nûkteré z tûchto norem jednoduchého
práva v dÛsledku svévole (napfi. nerespek-
továním kogentní normy) anebo v dÛsled-
ku interpretace, jeÏ je v extrémním rozpo-
ru s principy spravedlnosti (napfi. pfiepjat˘
formalismus).

Ústavní soud âR v‰ak má shora nastí-
nûné podmínky svého zásahu za splnûné;
dospûl totiÏ k závûru, Ïe aplikace ustano-
vení § 44 obch. zák. na skutkov˘ stav, jak
byla provedena obecn˘mi soudy, je v roz-
poru s principy spravedlnosti. Tím, Ïe po-
soudily jednání vedlej‰ího úãastníka zcela

formalisticky a nepfiihlédly k ústavním prin-
cipÛm, jeÏ prostupují i úpravu nekalé soutû-
Ïe, poru‰ily obecné soudy ústavnû garanto-
vaná práva stûÏovatele. I v˘klad ustanovení
§ 44 obch. zák. totiÏ musí b˘t proveden
s ohledem na ústavnû garantovaná práva.
Aãkoliv Listina základních práv a svobod
primárnû garantuje základní práva, která
pfiedstavují subjektivní vefiejná práva a pÛ-
sobí pfiímo pouze mezi jednotlivcem a ve-
fiejnou mocí, pÛsobí v nûkter˘ch pfiípadech
základní práva tak, Ïe jednoduch˘m prá-
vem „prozafiují“. Tak je tomu ve vztazích
horizontálních, tedy ve vztazích, které ne-
jsou zaloÏeny na nadfiízenosti a podfiíze-
nosti, tj. ve vztazích, v nichÏ jsou si jejich
úãastníci rovni (srov. napfiíklad nález ve
vûci sp. zn. I. ÚS 185/04, Sb. n. a u., sv. 34,
str. 19).

Úprava nekalé soutûÏe, jak je provedena
v obchodním zákoníku, je navázána zejmé-
na na ustanovení ãl. 26 Listiny, které zaruãu-
je svobodné podnikání. Toto ustanovení pfií-
mo chrání jednotlivce toliko pfied zásahy ze
strany vefiejné moci, av‰ak ovlivÀuje i v˘-
klad zákonné úpravy, která má slouÏit
k ochranû podnikatelské ãinnosti pfied
‰kodliv˘mi zásahy jednotlivcÛ (tj. v hori-
zontální rovinû). Právo na svobodné podni-
kání podle ãl. 26 Listiny, jeÏ v tomto pfiípadû
pÛsobí jako objektivní hodnota ovlivÀující
v˘klad podústavního práva, je navíc nutné
vykládat spolu se zásadou materiálního
právního státu zakotvenou v ãl. 1 odst. 1
Ústavy. Takto vyloÏeno dává uvedené usta-
novení obecn˘m soudÛm povinnost po-
skytnout ochranu podnikatelské ãinnosti,
pokud je do ní zasaÏeno zpÛsobem, kter˘
se pfiíãí elementárním pravidlÛm férovosti
a dobr˘m mravÛm soutûÏe. Ústavnû kon-
formní v˘klad ustanovení § 44 obch. zák.
by totiÏ mûl podnikateli v co moÏná nej-
vy‰‰í mífie zaruãit právo na podnikání
v prostfiedí nezatíÏeném korupcí a kliente-
lismem; tyto podmínky byly naplnûny
v pÛvodních rozhodnutích Vrchního soudu
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v Olomouci (ãj. 4 Cmo 34/2003-83 a ãj.
4 Cmo 162/2007-132), jeÏ byla Nejvy‰-
‰ím soudem âR zru‰ena. Opaãn˘ v˘klad
– pfiijat˘ v napadeném rozsudku a shora
nastínûn˘ – kter˘ jednání vedlej‰ího
úãastníka aprobuje, tûmto poÏadavkÛm
nevyhovuje.

Lze tedy uzavfiít, Ïe obecné soudy v pro-
jednávané vûci aplikovaly ustanovení § 44
obch. zák. zpÛsobem, kter˘ se pfiíãí elemen-
tárním zásadám shora vylíãen˘m. Tím, Ïe
jednání vedlej‰ího úãastníka oznaãily jako
nezpÛsobilé pfiivodit újmu ostatním soutûÏi-
telÛm a spotfiebitelÛm, poru‰ily stûÏovatelo-
vo právo na svobodné podnikání v podmín-
kách materiálního právního státu a právo na
spravedliv˘ proces.

Z uveden˘ch dÛvodÛ Ústavní soud âR
napaden˘ rozsudek Vrchního soudu v Olo-
mouci podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a)
zákona o Ústavním soudu zru‰il.

Vrchní soud v Olomouci, ke kasaci je-
hoÏ rozhodnutí nálezem Ústavního soudu
âR dochází, bude v dal‰ím fiízení vázán
podle ãl. 89 odst. 2 Ústavy právû tímto ná-
lezem a nikoliv právními názory obsaÏe-
n˘mi v pfiedcházejícím rozhodnutí dovola-
cího soudu.

2. Svoboda názoru vyjádfieného
reklamou

§ 44 a násl. obch. zák.

Svoboda názoru zahrnuje i komerã-
ní vyjadfiování názorÛ, jako je ãistá hos-
podáfiská reklama, pokud je naplnûna
hodnotícím ãi názorov˘m obsahem.

Vyjadfiování názorÛ, které obracejí
pozornost vefiejnosti k obecn˘m nedu-
hÛm doby, poÏívá ústavní ochrany ve
zvlá‰tní mífie.

I pouhé vystavení neduhu na pran˘fi
mÛÏe b˘t podstatn˘m pfiínosem ke svo-
bodnému vnitfinímu rozboru a sebere-
flexi.

Mysl obãana nezranûná bídou okolní-
ho svûta nepfiedstavuje zájem, k jehoÏ
ochranû by stát smûl omezit základní prá-
va. Jinak by tomu bylo tehdy, pokud by
reklama ukazovala odporné, strach vzbu-
zující nebo mládeÏ ohroÏující fotografie.

Svoboda projevu je chránûna nezá-
visle na tom, zda je vyjádfiení racionální
nebo emotivní, odÛvodnûné nebo bezdÛ-
vodné, ãi zda je ostatními pfiijímáno ja-
ko uÏiteãné nebo ‰kodlivé, hodnotné ne-
bo bezcenné.

Rozhodnutí Spolkového ústavního sou-
du SRN ze dne 12. 12. 2000, sp. zn. 1 BvR
1762/95 a 1787/95
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Z odÛvodnûní:

Pfiedmûtem fiízení se staly tfii reklamní
prezentace spoleãnosti United Colors of
Benetton uvefiejnûné na barevné dvojstra-
nû nûmeckého ãasopisu Stern. První rekla-
ma s názvem „Ropou zneãi‰tûná kachna“
smûfiovala do problematiky ropného zne-
ãi‰tûní Ïivotního prostfiedí. Byla na ní za-
chycena umírající divoká kachna plovoucí
na hladinû v husté vrstvû uniklé ropy. Dru-
há reklama s názvem „Dûtská práce“ pfied-
stavovala tíÏivé sociální podmínky zemí
tfietího svûta na pfiíkladu manuálnû pracují-
cích dûtí. Tfietí reklama spoãívala ve foto-
grafii nahého lidského pozadí s vytetova-
n˘m nápisem „H.I.V. positive“. V‰echny
prezentace byly na krajích doplnûny tradiã-
ním sloganem spoleãnosti „United Colors
of Benetton“.

Záhy po uvefiejnûní vyzvala nûmec-
ká Centrála pro potírání nekalé soutûÏe

Obecné otázky nekalosoutûÏního jednání
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