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článkem 26 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Může-li poté soud 
v souladu s ustanovením § 53 ObchZ uložit soutěžiteli, který se dopustil 
nekalosoutěžního jednání, určitý postih, nabízí se poté otázka, proč by 
taková sankce neměla být likvidační, zvláště tehdy, když právní předpis 
určité jednání jasně, určitě a transparentně zakazuje, stanoví za takové 
jednání konkrétní postih a pokud se soutěžitel na základě vlastní volby 
(rozhodnutí) nekalosoutěžního jednání dopustí, vydává se tak sám dob-
rovolně „vstříc“ případné sankci, která by po zvážení veškerých okol-
ností daného případu zejména s ohledem na závažnost porušení právní 
normy a následky takového jednání měla být skutečnou „sankcí“, a to 
objektivní, aby byla odstrašujícím případem pro ostatní soutěžitele a na-
plňovala tak svoji skutečnou represivní funkci.

O likvidačním účinku sankcí by se tak dalo uvažovat zejména v přípa-
dech zvlášť závažných porušení práva.

4.4.4 
Závěrem k přiměřenému zadostiučinění

Jak již bylo uvedeno výše, přiměřené zadostiučinění je v podstatě jedinou 
„sankcí“ za nekalosoutěžní jednání v pravém slova smyslu, a to zejména 
tehdy, je-li přiznáno v penězích (na rozdíl od zdržení se nekalosoutěžní-
ho jednání a odstranění závadného stavu, neboť tyto sankční prostředky 
nemají primární finanční charakter, a náhrady škody a vydání bezdůvod-
ného obohacení, které vycházejí z náhrady způsobené škody a ušlého zis-
ku v důsledku nekalosoutěžního jednání a vydání příslušného obohacení, 
když dva posledně uváděné instituty nelze považovat za skutečnou „sank-
ci“, ale spíše „nápravu“).

Přiměřené zadostiučinění (zejména poskytnuté v peněžní podobě) lze tak 
považovat za jistou formu „pokuty“ za nekalosoutěžní jednání, aniž by pro 
tuto byly zákonem stanoveny striktní mantinely, v jejichž rámci se má její 
výše pohybovat. Konečná výše přiměřeného zadostiučinění je tak výsled-
kem úvahy soudu po zvážení jednotlivých okolností konkrétního případu. 
Soudy by však při využití svého diskrečního oprávnění měly dbát toho, aby 
se i nadále nenaplňovala teze, že se nekalá soutěž v současné době vyplatí.

V praxi bude jednodušší uplatnění nároku na přiměřené zadostiučinění 
než na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení, a to zejména 
s ohledem na problematičnost dokazování u dvou posledně uvedených 
institutů. Požadavek na přiznání přiměřeného zadostiučinění tak bude 
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v praxi mnohem častější a mnohdy bude uplatňován tam, kde nebude mož-
né přesně vyčíslit hmotnou újmu, neboť zdůvodnění újmy nehmotné je 
obecně snazší, byť tuto skutečnost nelze uvést v žalobě (k tomu blíže dále 
v textu). Rozdíly mezi přiměřeným zadostiučiněním a náhradou škody se 
blíže zabývá další kapitola.

4.5 Náhrada škody

4.5.1 
Obecně k právní regulaci náhrady škody způsobené 

nekalosoutěžním jednáním

Dalším z právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži podle § 53 
ObchZ je nárok na náhradu škody. Smyslem žaloby na náhradu škody je 
reparovat vzniklou materiální újmu aktivně legitimovaného subjektu. Ná-
hrada škody je obecně považována za kompenzační a sankční instrument 
soukromého práva.

Náhrada škody z důvodu nekalé soutěže se na základě odkazu obsaže-
ného v ustanovení § 757 ObchZ (deliktní, mimozávazková odpovědnost za 
škodu) řídí ustanoveními § 373 a násl. ObchZ regulujícími odpovědnost za 
škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti (kontraktační, závazko-
vá odpovědnost za škodu).

Podle ustanovení § 757 ObchZ platí pro odpovědnost za škodu způso-
benou porušením povinností stanovených obchodním zákoníkem obdobně 
ustanovení § 373 a násl. ObchZ. Ustanovení § 757 ObchZ tak vztahuje 
režim odpovědnosti za škodu v oblasti závazkového práva také na případy 
porušení jakýchkoliv povinností stanovených obchodním zákoníkem, tedy 
i ustanovení o nekalé soutěži. Deliktní odpovědnost za škodu v režimu 
obchodního zákoníku se tak řídí stejnými pravidly jako obchodněprávní 
odpovědnost kontraktační; to platí jak pro případy, že osobou dotčenou ne-
kalosoutěžním jednáním bude podnikatel, tak pro případy, kdy touto osobu 
bude fyzická osoba – nepodnikatel (spotřebitel).

Základním ustanovením regulujícím náhradu škody v oblasti nekalé 
soutěže je tak § 373 ObchZ, podle něhož platí, že „kdo poruší svou po-
vinnost ze závazkového vztahu, je povinen nahradit škodu tím způsobenou 
druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okol-
nostmi vylučujícími odpovědnost“.
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Je-li k náhradě škody zavázáno několik osob, jsou tyto osoby povinny 
škodu nahradit společně a nerozdílně a mezi sebou se vypořádají podle 
rozsahu své odpovědnosti (tzv. regres; viz ustanovení § 383 ObchZ).

Poškozená strana nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění po-
vinností povinné strany bylo způsobeno jednáním poškozené strany nebo 
nedostatkem součinnosti, ke které byla poškozená strana povinna (§ 376 
ObchZ).

Nelze opomenout také tzv. prevenční notifikační povinnost zakotve-
nou v ustanovení § 377 ObchZ, podle něhož platí, že strana, která porušuje 
svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vě-
dět, že poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinna oznámit 
druhé straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění 
povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité 
péči mohla dovědět. Jestliže povinná strana tuto povinnost nesplní nebo 
oprávněné straně není zpráva včas doručena, má poškozená strana nárok 
na náhradu škody, která jí tím vznikla.

Osoba, které hrozí škoda, je povinna s přihlédnutím k okolnostem pří-
padu učinit opatření potřebné k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
Povinná osoba není povinna nahradit škodu, která vznikla tím, že poško-
zený tuto povinnost nesplnil. Povinná strana má povinnost nahradit ná-
klady, které vznikly druhé straně při plnění uvedené povinnosti (viz § 384 
ObchZ).

Nároku na náhradu škody se podle kogentního ustanovení70 § 386 odst. 1 
ObchZ nelze platně vzdát před porušením povinnosti, z něhož může škoda 
vzniknout.

4.5.2 
Předpoklady odpovědnosti za škodu

Předpoklady odpovědnosti za škodu z nekalosoutěžního jednání jsou 
následující: 

 – protiprávnost spočívající v nekalosoutěžním jednání (podle § 44–52 
ObchZ),

 – vznik škody,
 – příčinná souvislost mezi nekalosoutěžním jednáním a vznikem škody,

70 Srov. ustanovení § 263 odst. 1 ObchZ 
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 – neexistence okolnosti vylučující odpovědnost za škodu.
V uvedeném výčtu předpokladů odpovědnosti za škodu chybí jeden 

z předpokladů kontraktační odpovědnosti za škodu, a to její předvídatel-
nost v době vzniku závazkového vztahu (podle ustanovení § 379 ObchZ 
se „nenahrazuje škoda, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná 
strana jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala nebo kte-
rou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené 
době povinná strana znala nebo měla znát při obvyklé péči“). Lze mít za 
to, že tento předpoklad bude vázán toliko na případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou nekalosoutěžním jednáním uskutečněným v důsledku porušení 
smluvní povinnosti (srov. vazba na okamžik vzniku závazkového vztahu) 
spočívající například v prozrazení obchodního tajemství, jehož ochrana je 
smluvně zakotvena, což však v praxi nebude častý případ nekalosoutěžního 
jednání.

K protiprávnímu, tedy nekalosoutěžnímu, jednání může dojít buď ko-
náním, tj. komisivně (například v případě klamavé reklamy podle § 45 
ObchZ – „šíření údajů“ nebo v případě zlehčování podle § 50 ObchZ – 
„uvede nebo rozšiřuje“), nebo opomenutím, tj. omisivně (například zaml-
čením relevantního údaje v případě klamavé reklamy podle § 45 ObchZ).

Dalším nezbytným předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je 
samotný vznik škody na straně poškozeného (osoby dotčené nekalou sou-
těží). Vznik škody znamená vznik majetkové újmy, která je vyjádřitelná 
v penězích. Škoda může mít podobu škody skutečné nebo ušlého zisku. 
K této problematice blíže dále v textu.

Příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou 
existuje tehdy, vznikla-li škoda v důsledku protiprávního jednání, při-
čemž protiprávnost nemůže být pouze vedlejší příčinou vzniku škody, ný-
brž musí být alespoň jednou z hlavních příčin. Právě tato podmínka bývá 
v rámci dokazování nejhůře průkazná.

K neexistenci okolností vylučujících odpovědnost za škodu viz další 
kapitola.

4.5.3 
Objektivní princip odpovědnosti za škodu

Pro kvalifikaci určitého jednání jako nekalosoutěžního se nevyžaduje exis-
tence zavinění, uplatní se tak princip tzv. objektivní odpovědnosti za ško-
du (na rozdíl od subjektivního principu ovládajícího náhradu škody podle 



4. kapitola

118

občanského zákoníku71). Rušitel tak za škodu způsobenou nekalosoutěžním 
jednáním odpovídá bez ohledu na zavinění, resp. zavinění se nemusí prokazo-
vat, s možností liberace – prokáže-li rušitel, že porušení povinnosti bylo způ-
sobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost za škodu podle § 374 ObchZ.

Okolností vylučující odpovědnost za škodu se v souladu s ustanovením 
§ 374 ObchZ považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné 
strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně před-
pokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila 
nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předví-
dala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z je-
jich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny 
pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

Uvedené potvrzuje také rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR:72 „Obchod-
ní zákoník v příslušných ustanoveních upravujících nekalou soutěž (§ 44 
a násl. obchodního zákoníku), tudíž stanovujících, co je jednáním v nekalé 
soutěži, volní složku projevu vůle (zavinění úmyslné či nedbalostní, zaklá-
dající možnost vyvinění – exkulpace) neřeší, ale právě naopak odpověd-
nost rušitele zakládá na objektivním principu.“

Objektivní odpovědnost za škodu je v obchodním zákoníku (zejména v pří-
padě obchodních závazků) opodstatněna tím, že podnikatel je nucen snášet ur-
čitá rizika, jež s sebou podnikatelská činnost přináší. Soutěžitelem však zdaleka 
nemusí být pouze podnikatel; mnohý nepodnikatel si jen těžko dokáže uvědo-
mit soutěžní závadnost a dosah svého jednání (např. soutěžitel ad hoc). Z toho 
důvodu se někdy zvažuje, zda právě v nekalé soutěži je objektivní odpovědnost 
tou správnou koncepcí, neboť se obecně jeví jako výhodnější pro subjekty do-
tčené nekalou soutěží a přísnější vůči osobám jednajícím nekalosoutěžně.

Takto velice úzce formulované liberační důvody jsou pro vztahy vznik-
lé z nekalosoutěžního jednání téměř nepoužitelné. Jen stěží si lze předsta-
vit jednání v hospodářské soutěži, které by nastalo nezávisle na vůli sou-
těžitele. Díky tomu se charakter odpovědnosti za náhradu škody v nekalé 
soutěži blíží odpovědnosti absolutní.73

71 Srov. ustanovení § 420 odst. 3 OZ: „Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu 
nezavinil.“ 

72 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. března 2006, sp. zn. 32 Odo 1230/2005. 
73 MACEK, J. K právním prostředkům ochrany proti jednání nekalé soutěže. Obchodní prá-

vo, 1993, str. 18. 
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V případě náhrady škody z nekalosoutěžního jednání je významné 
ustanovení § 375 ObchZ, podle něhož platí, že „bylo-li porušení povin-
nosti ze závazkového vztahu způsobeno třetí osobou, které povinná strana 
svěřila plnění své povinnosti, je u povinné strany vyloučena odpovědnost 
jen v případě, kdy je u ní vyloučena odpovědnost podle § 374 a třetí osoba 
by rovněž podle tohoto ustanovení nebyla odpovědnou, kdyby oprávněné 
straně byla přímo zavázána místo povinné strany“. Toto ustanovení bude 
praktické v případě, kdy dojde ke vzniku škody v důsledku jednání napří-
klad reklamní agentury, jež zhotoví reklamní kampaň contra legem, tedy 
reklamní kampaň mající nekalosoutěžní prvky (např. reklama využívající 
v nepřiměřené míře motiv strachu).

4.5.4 
Způsob a rozsah náhrady škody

Náhrada škody upravená v obchodním zákoníku vychází z principu ná-
hrady hmotné škody, přičemž jejím obsahem je jak skutečná škoda, tak 
ušlý zisk (§ 379 ObchZ).

Škodou obecně se v souladu s rozhodovací praxí Nejvyššího soudu 
ČR74 rozumí „majetková újma vyjádřitelná v penězích, která se projevuje 
buď jako skutečná škoda nebo jako ušlý zisk. Obě tyto formy škody jsou 
v zásadě rovnocenné a existence jedné z nich není podle platného práva 
podmínkou vzniku a uplatnění druhé formy. Z platného práva tedy nelze 
dovodit, že by podmínkou vzniku odpovědnosti za škodu ve formě ušlého 
zisku byl též vznik skutečné škody“. Za škodu se podle ustanovení § 380 
ObchZ považuje též újma, která poškozené straně vznikla tím, že musela 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti druhé strany.

V žalobě je nezbytné uvést přesnou peněžitou částku, kterou žalobce 
požaduje jakožto škodu, která mu byla nekalosoutěžním jednáním způso-
bena. Po potvrzuje také rozhodnutí Vrchního soudu v Praze:75 „Musí být 
přesně dána peněžitá částka, kterou žalobce požaduje a kterou je soud 
v řízení při rozhodování vázán. K určení výše škody, která žalobci vznikla, 
není totiž zapotřebí součinnost škůdce…“

Skutečnou škodou se rozumí zmenšení majetku poškozeného oproti 
stavu jeho majetku před vznikem dané události, přičemž skutečná škoda 
se hradí zásadně v plném rozsahu.
74 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. ledna 1996, sp. zn. II. Odon 15/96. 
75 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 186/96. 
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Způsobená škoda přitom nemusí být vyjádřena jen konkrétní částkou, 
ale pro vznik odpovědnosti za škodu postačí, když vznikne tzv. abstraktní 
škoda. Touto škodou se v závazkovém právu rozumí rozdíl mezi cenou 
předvídanou v porušené smlouvě a cenou obvyklou, která převládá na trhu 
v místě splnění smlouvy a v čase, kdy mělo být zboží dodáno nebo přijato. 
Pokud bychom uvedené měli aplikovat na nekalosoutěžní oblast, byl by 
tento model použitelný tehdy, pokud by například rušitel připravil poško-
zeného o konkrétní zakázku.

Škoda skutečná se může projevovat v několika různých podobách, při-
čemž z oblasti nekalé soutěže budou se bude jednat o škodu způsobenou 
zničením, ztrátou, poškozením nebo znehodnocením věci (zde je nutno 
vyjít z extenzivního pojetí pojmu věc, jíž je potřeba rozumět také např. 
know–how, goodwill, podnik nebo obchodní tajemství; škoda v takových-
to případech vzniká již okamžikem jejího poškození nebo znehodnoce-
ní), náklady vynaložené poškozenou stranou v důsledku škodné událos-
ti (v tomto případě vznikne škoda až vynaložením těchto nákladů) nebo 
marně vynaložené náklady (tj. takové náklady, které poškozená strana 
dříve uhradila v zájmu výkonu svých majetkových práv; tyto náklady se 
stanou skutečnou škodou až tehdy, když je oprávněný nemůže díky proti-
právnímu jednání rušitele využívat).

Ušlý zisk je újmou spočívající v tom, že u poškozeného nedojde v dů-
sledku škodné události k rozmnožení majetkových hodnot, ač se tak dalo 
očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí. Ušlý zisk se neprojevuje 
zmenšením majetku poškozeného, ale ztrátou očekávaného přínosu. Pro 
výši ušlého zisku je rozhodující, jakému prospěchu, k němuž mělo reálně 
dojít, zabránilo jednání škůdce, tedy konkrétně o jaký reálně dosažitel-
ný (nikoli hypotetický) prospěch poškozený přišel.76 Výši ušlého zisku 
je třeba prokázat, přičemž z tohoto pohledu můžeme rozlišovat ušlý zisk 
skutečný (skutečný ušlý zisk je spatřován v nezvětšení majetku poškoze-
ného, k němuž došlo v příčinné souvislosti se škodnou událostí) a ušlý zisk 
abstraktní (abstraktní ušlý zisk je zisk dosahovaný zpravidla v poctivém 
obchodním styku za podmínek obdobných podmínkám porušené smlouvy 
v okruhu podnikání, v němž poškozená strana podniká – viz ustanovení 
§ 381 ObchZ; z uvedeného je tak patrné, že institut abstraktního ušlého 
zisku je možno užít toliko v případech náhrady škody vyplývající z poru-
šení smluvních povinností, nikoliv v případě tzv. deliktní odpovědnosti za 

76 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. října 2007, sp. zn. 25 Cdo 2857/2005. 
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škodu). Podle Nejvyššího soudu ČR77 „stanovení výše ušlého zisku není 
libovolné a musí být provedeno tak, aby byla zjištěna pravděpodobná výše 
blížící se podle běžného uvažování jistotě“.

V obou případech, tedy v případě skutečného i abstraktního ušlého zis-
ku, bude v případech nekalé soutěže téměř nemožné prokázat, jakého zisku 
by poškozený býval dosáhl, kdyby k nekalosoutěžnímu jednání nedošlo. 
V hospodářské soutěži je možný zisk závislý na tolika faktorech a pro-
měnných, že prokázat konkrétní výši zisku, kterou by poškozený bez vlivu 
nekalosoutěžního jednání dosáhl, je velice složité a spíše jen spekulativní.

V souvislosti s ušlým ziskem se hovoří také o tzv. zmařené příležitosti. 
V tomto případě lze v souvislosti s náhradou škody uplatnit jak nákla-
dy zbytečně vynaložené, tak konkrétní výši ušlého zisku, jenž vyplvá ze 
smlouvy, která nemůže být v důsledku porušení práv plněna, příp. z důvo-
du, že druhá smluvní strana od takové smlouvy odstoupila.

Škoda se primárně hradí v penězích (§ 378 věta první ObchZ). Je-li to 
však s ohledem na povahu porušených práv možné a obvyklé a oprávněná 
strana o to požádá, lze škodu nahradit i uvedením v předešlý stav (restitucí; 
viz § 378 věta druhá ObchZ).

Náhradu škody nemůže soud snížit (§ 386 odst. 2 ObchZ), ze zákona 
je tak vyloučeno tzv. moderační právo soudu v otázce náhrady škody. To 
znamená, že pokud bude skutečně prokázána škoda v určité výši a tato bude 
nepřiměřeně vysoká, nemůže ji soud snížit. To však neznamená, že soud 
nemůže snížit konečnou výši škody oproti znění petitu, vyjde-li v průběhu 
řízení najevo, že skutečná škoda je nižší, než jak ji vyčíslil žalobce v žalobě 
(soud však nemůže přiznat více, než kolik požaduje žalobce v petitu). Došlo-
li by k záměrnému nesprávnému vyčíslení výše škody žalobcem, jednalo by 
se případ výkonu práva v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, 
který by v souladu s ustanovením § 265 ObchZ nepožíval právní ochrany.

Situaci komplikuje i současná rozhodovací praxe soudů, kdy například 
podle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze78 platí, že „pokud má být podle 
žalobce zavázán žalovaný k náhradě jemu vzniklé škody, pak – aby žaloba 
netrpěla vadou – musí být jasně a přesně udaná peněžitá částka, kterou 
žalobce požaduje, jíž je soud v řízení i při rozhodování vázán; k určení 
výše škody, která žalobci vznikla, není totiž zapotřebí součinnosti (soudem 
vynucené) škůdce“.

77 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. ledna 1996, sp. zn. II. Odon 15/96.
78 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 186/96.
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Přesné vyčíslení částky, jež představuje škodu vzniklou v důsledku ne-
kalosoutěžního jednání, je v praxi velice obtížné a vedle prokazování pří-
činné souvislosti mezi vznikem škody a nekalosoutěžním jednáním před-
stavuje často nepřekonatelné mezníky, jež mnoho aktivně legitimovaných 
subjektů odrazuje od žalob na náhradu škody z nekalé soutěže.

K určení konkrétní výše škody může dojít s použitím více metod. Roz-
hodující roli budou sehrávat znalecké posudky. Určení výše způsobené 
škody se může odvíjet od posouzení rozdílu mezi reálnou ekonomic-
kou situací, v níž se žalobce nachází po realizaci protisoutěžního jed-
nání (např. žalobce v důsledku nekalosoutěžní reklamy), a hypotetickou 
ekonomickou situací žalobce za předpokladu, že by k nekalosoutěžnímu 
jednání nedošlo. To však bývá mnohdy pouze spekulativní bez možnosti 
předložení reálných a přesvědčivých důkazů. Právě na tomto mnoho ža-
lob „selhává“.

4.5.5 
Praktické aspekty uplatnění nároku na náhradu škody 

v nekalosoutěžních sporech

Náhrady škody se může po rušiteli domáhat soutěžitel,79 a to ve všech 
skutkových podstatách nekalé soutěže. Rovněž spotřebitel může požado-
vat náhradu škody, avšak pouze ve vybraných skutkových podstatách, tj. 
nejčastěji v případě skutkových podstat upravených v ustanovení § 44 až 
47, 50a a § 52 ObchZ. Náhrady škody se však nemůže domáhat právnická 
osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů (srov. ustano-
vení § 54 odst. 1 ObchZ).

Jestliže se však práva na náhradu škody v případech uvedených v § 44 
až 47 a § 52 ObchZ domáhá spotřebitel, musí rušitel prokázat, že se jednání 
nekalé soutěže nedopustil. Výši způsobené škody však musí prokázat vždy 
žalobce, i když jím je spotřebitel (srov. ustanovení § 54 odst. 2 ObchZ).

Uplatňování nároku na náhradu škody z nekalé soutěže je v současné 
české právní praxi nepříliš obvyklé a jen výjimečně úspěšné. „Většinou se 
totiž – vzhledem ke složitosti tržní situace – obtížně dokazuje, že škoda 
vznikla v příčinné souvislosti s nekalou soutěží. Ještě hůře se dokazuje pří-
činná souvislost mezi nekalou soutěží a určitým rozsahem škody, kterou 

79 Podle prvorepublikové judikatury „o náhradu škody může žalovat i ten, kdo za sporu pře-
stal být soutěžitelem“. Rozhodnutí Vážný č. 15 686 z roku 1936.
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měla způsobit.“80 Jisté řešení vidí P. Hajn81 v tom, že se „smíříme s určitou 
mírou přibližnosti při stanovení příčinného vztahu mezi jednáním nekalé 
soutěže a škodou a s jistou mírou přibližnosti při stanovení takového roz-
sahu škody, že náhradě škody přiznáme i funkci sankční. K tomu ostatně 
tenduje i směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 
28. dubna 2004 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a na ni na-
vazující český zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového 
vlastnictví. Podle ustanovení § 5 odst. 2 tohoto zákona platí, že „soud 
může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, kte-
ré získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměře-
né zadostiučinění paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenční-
ho poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době 
neoprávněného zásahu do něj“. Jestliže porušovatel při výkonu činností 
nevěděl ani nemohl vědět, že svým jednáním porušuje práva, uplatní se re-
žim upravený v ustanovení § 5 odst. 3 uvedeného zákona: „Soud může na 
návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal 
porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené za-
dostiučinění, jestliže porušovatel při výkonu činností nevěděl ani nemohl 
vědět, že svým jednáním porušuje práva, paušální částkou nejméně ve výši 
licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání prá-
va v době neoprávněného zásahu do něj.“

Problém tak způsobuje zejména prokázání, že škoda vznikla skutečně 
vlivem nekalosoutěžního jednání a nikoliv vlivem dalších faktorů tržního 
prostředí (tj. problém prokázání příčinné souvislosti mezi nekalosoutěž-
ním jednáním a vznikem škody) a přesné vyčíslení výše (rozsahu) vzniklé 
škody. To potvrzuje i prvorepubliková judikatura,82 podle níž by „žalobce 
ve sporu o náhradu škody stěží mohl prokázati, kolik a které obchody ža-
lovaná strana učinila právě na základě napadené nekalé reklamy a právě 
na jeho újmu“.

Lze tak konstatovat, že úspěšnost tohoto nároku v rámci nekalosoutěž-
ního řízení je zcela výjimečná (dá se přímo říci, že soudci nemají ten-
to institut příliš v oblibě), a to i přes existenci jakéhosi „pomocného“ 

80 HAJN, P. in ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. 
Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání, Praha : C. H. Beck, 2007, str. 389.

81 HAJN, P. Náhrada škody z nekalé soutěže (k tradiční a současné české úpravě). In Sborník 
z mezinárodní konference „Historie obchodněprávních institutů“. Brno : Masarykova uni-
verzita, 2009. Sborník v tisku. 

82 Rozhodnutí Vážný č. 10 213.
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usta novení § 136 OSŘ, podle něhož platí, že „lze-li výši nároků zjistit jen 
s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec, určí ji soud podle své 
úvahy“. A. Winterová83 k tomu ustanovení uvádí, že „zákon má na mysli 
situace, kdy je nárok prokázán co do svého právního základu a obtíže skut-
kových zjištění či úplná nemožnost těchto zjištění jsou spojeny jen s výší 
uplatněného nároku“, neřeší tedy problém v prokázání příčinné souvislosti 
mezi vznikem škody a daným nekalosoutěžním jednáním. Podle J. Bure-
še84 je „základem úvahy podle § 136 OSŘ zjištění takových skutečností, 
které soudu umožní založit úvahu na určitém kvantitativním posouzení 
základních situací“.

V konečném důsledku je totiž soud většinou veden úvahou, podle níž 
„když žalobce jednoznačně, tedy bez jakýchkoliv pochybností, neprokázal 
vzniklou škodu, nepřizná soud náhradu škody vůbec“. Nikoliv výjimečně 
se také v praxi děje to, že žalobce bere svoji žalobu na náhradu škody způ-
sobené nekalosoutěžním jednáním raději zpět.

Subjekt, který má záměr podat žalobu o náhradu škody plynoucí 

z nekalosoutěžního jednání, by tedy měl pro úspěch v soudním řízení 

zvážit tyto skutečnosti: 

 – zda došlo k nekalosoutěžnímu jednání (§ 44–52 ObchZ)
 – zda mu byla nekalosoutěžním jednáním způsobena škoda a zda lze tuto prokázat 

(tj. zda je schopen navrhnout soudu konkrétní důkazy)
 – zda lze prokázat příčinnou souvislost mezi nekalosoutěžním jednání a vznikem 

škody (tj. že škoda vznikla v důsledku nekalosoutěžního jednání)
 – zda lze prokázat konkrétní výši škody

4.5.6 
Rozdíly mezi nárokem na náhradu škody a nárokem 

na přiznání přiměřeného zadostiučinění 
v nekalosoutěžních sporech

Základním předpokladem pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu škody 
je mimo jiné prokázání, že určitá škoda vznikla jako důsledek nekalosou-
těžního jednání a že škoda vznikla v určité výši. Na rozdíl od nároku na 
83 WINTEROVÁ, A. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha : Linde 

Praha, a. s., 2007, str. 302.
84 BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z. MAZANEC, M. Občanský soudní řád. Komen-

tář. I. díl. 7. vydání, Praha : C. H. Beck, 2006, str. 627.


