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VùRA KNOBLOCHOVÁ, MINISTERSTVO PRÒMYSLU

A OBCHODU âR

Soud: Soudní dvÛr Evropské unie
Oznaãení judikátu: vûc C-435/11, CHS Tour
Services GmbH proti Team4 Travel GmbH,
dosud nepublikováno ve Sbírce rozhodnutí
Datum rozhodnutí: 19. záfií 2013
Rozsah právní problematiky: nekalé
obchodní praktiky, prodejní broÏura obsahující
nesprávnou informaci, pfiípad, kdy
obchodníkovi nelze vytknout Ïádné poru‰ení
povinnosti náleÏité péãe
Související judikatura: rozsudek ze dne 
23. dubna 2009 ve spojen˘ch vûcech VTB-
VAB NV proti Total Belgium NV, C-261/07,
a Galatea BVBA proti Sanoma Magazines
Belgium NV, C-299/07, Sb. rozh. s. I-02949,
rozsudek ze dne 9. listopadu 2010, Mediaprint
Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C-540/08,
Sb. rozh. s. I-10909; rozsudek ze dne 
14. ledna 2010, Plus
Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, Sb. rozh.
s. I-217, rozsudek ze dne 12. kvûtna 2011,
Ving Sverige, C-122/10, Sb. rozh. s. I-3903
Relevantní ustanovení: smûrnice Evropského
parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne
11. kvûtna 2005 o nekal˘ch obchodních
praktikách vÛãi spotfiebitelÛm na vnitfiním trhu
a o zmûnû smûrnice Rady 84/450/EHS,
smûrnic Evropského parlamentu a Rady
97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nafiízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
ã. 2004/2006 (smûrnice o nekal˘ch
obchodních praktikách)

Závûr soudu

Smûrnice Evropského parlamentu a Rady
2005/29/ES ze dne 11. kvûtna 2005 o nekal˘ch ob-
chodních praktikách vÛãi spotfiebitelÛm na vnitfi-
ním trhu a o zmûnû smûrnice Rady 84/450/EHS,
smûrnic Evropského parlamentu a Rady
97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nafiízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (ES) ã. 2006/2004
(„smûrnice o nekal˘ch obchodních prakti-
kách“) musí b˘t vykládána v tom smyslu, Ïe
v pfiípadû, kdy obchodní praktika splÀuje
v‰echna kritéria uvedená v ãl. 6 odst. 1 této

smûrnice k tomu, aby byla kvalifikována jako
klamavá praktika vÛãi spotfiebiteli, není na-
místû ovûfiovat, zda je taková praktika rovnûÏ
v rozporu s poÏadavky náleÏité profesionální
péãe ve smyslu ãl. 5 odst. 2 písm. a) téÏe smûr-
nice, aby mohla b˘t platnû povaÏována za ne-
kalou, a tudíÏ zakázána na základû ãl. 5 odst. 1
uvedené smûrnice.

Pfiedmûtem následujícího komentáfie je rozsu-
dek, v nûmÏ se Soudní dvÛr vûnoval nekal˘m
obchodním praktikám. Jedná se o oblast, kterou
se tento soud zab˘vá pomûrnû pravidelnû,
zpravidla na základû Ïádostí vnitrostátních sou-
dÛ o v˘klad smûrnice o nekal˘ch obchodních
praktikách1 (dále smûrnice). Tato smûrnice je za-
loÏena na principu plné harmonizace a nedává
ãlensk˘m státÛm pfiíli‰ prostoru pro zakotvení
vnitrostátních ustanovení, jeÏ by se li‰ila od
smûrnice, a to ani tehdy, byla-li by pro spotfiebi-
tele pfiíznivûj‰í. Nûkterá její ustanovení v‰ak ne-
jsou zcela jednoznaãná, v˘kladové a aplikaãní
problémy ãiní i systematika. Navíc se vztahuje,
zejm. díky ‰iroké definici obchodní praktiky, na
znaãnou ‰kálu jednání obchodníkÛ. Proto jsou
Ïádosti soudÛ o v˘klad smûrnice pomûrnû ãasté. 

V komentovaném rozsudku se Soudní dvÛr
vyjadfioval ke kritériím, jeÏ mají b˘t aplikována
pfii posuzovaní obchodních praktik pfii rozho-
dování o jejich pfiípustnosti ãi nepfiípustnosti.
Smûrnice stanoví jednak kritéria obecná, dále
kritéria pro nejãastûj‰í nekalé obchodní prakti-
ky, jimiÏ jsou praktiky klamavé a agresívní,
a v neposlední fiadû taxativnû vyjmenovává
konkrétní nekalé praktiky, které jsou zakázané
za v‰ech okolností a u nichÏ pfiíslu‰né orgány je-
jich „nekalost“ neposuzují.

PfiíleÏitost vyjádfiit se k aplikaci kritérií mûl
Soudní dÛr na základû pfiedbûÏné otázky ra-
kouského nejvy‰‰ího soudu. Tento soud rozho-
doval o mimofiádném opravném prostfiedku
a ke svému rozhodnutí potfieboval stanovisko
Soudního dvora. Konkrétnû se mu jednalo o to,
jak postupovat pfii posouzení kalosti ãi nekalos-

Plná harmonizace a její moÏné
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1 Smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne
11. kvûtna 2005 o nekal˘ch obchodních praktikách vÛãi
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ti obchodní praktiky v pfiípadû, kdy pfiedmûtná
praktika sice objektivnû splÀovala kritéria kla-
mavé obchodní praktiky, na druhou stranu v‰ak
bylo jednoznaãné, Ïe nedo‰lo k poru‰ení náleÏi-
té profesionální péãe ze strany subjektu, jenÏ se
mûl zakázané praktiky dopustit.

V níÏe komentovaném rozhodnutí musel tedy
Soudní dvÛr urãit, na základû kter˘ch kritérií se
k obchodním praktikám pfii jejich posuzování
pfiistupuje a jakou roli hraje profesionální jed-
nání dotãen˘ch obchodníkÛ. Ze závûru Soudní-
ho dvora vyplynulo, Ïe ve vût‰inû pfiípadÛ
musejí b˘t zohlednûna „pouze“ kritéria stano-
vená pro dan˘ typ nekalé praktiky; míra zavi-
nûní obchodníkÛ na její vyhodnocení jako
praktiky nekalé mít pfiíli‰ velk˘ vliv nebude. 

Skutkov˘ základ pfiípadu

Spoleãnosti CHS Tour Services GmbH (dále
CHS) a Team4 Travel GmbH (dále Team4 Tra-
vel) jsou dvû rakouské spoleãnosti provozující
konkurenãní cestovní kanceláfie, jeÏ se zamûfiují
na prodej lyÏafisk˘ch kurzÛ a zimních prázdnin
v Rakousku pro ‰kolní skupiny ze Spojeného
království. Pfiedmûtem sporu bylo tvrzení v bro-
Ïufie spoleãnosti Team4 Travel, podle nûhoÏ za-
ji‰Èovala ubytování v nûkter˘ch ubytovacích
zafiízeních exkluzívnû, tj. ubytování nemohlo
b˘t nabízeno jinou cestovní kanceláfií. ¤editelka
této spoleãnosti se u dotãen˘ch zafiízení ujistila
o tom, Ïe v nich ve stanoveném ãasovém obdo-
bí neexistovala pfiedbûÏná rezervace jiné cestov-
ní kanceláfie, a rovnûÏ dohlíÏela na to, aby
s ohledem na dostupnou kapacitu v nich nemo-
hla b˘t Ïádná jiná organizovaná skupina ubyto-
vána. Smlouvy uzavfiené mezi spoleãností
Team4 Travel a ubytovacími zafiízeními navíc
obsahovaly ustanovení, z nichÏ exkluzivita jas-
nû vypl˘vala. Pro pfiípad poru‰ení exkluzivity
byly smluvnû o‰etfieny i moÏné sankce.

Nicménû dotãené hotely poru‰ily své smluv-
ní povinnosti vÛãi spoleãnosti Team4 Travel
a pfiijaly pro stejná data rezervace také od spo-
leãnosti CHS. Tato skuteãnost v‰ak nebyla spo-
leãnosti Team4 Travel známa a ta tedy pokojnû
nadále nabízela své broÏury a sazebník s nabíd-
kami ubytování, v nichÏ se o její exkluzivitû pro
dotãená ubytovací zafiízení hovofiilo.

Podle spoleãnosti CHS se tímto jednáním do-
pustila spoleãnost Team4 Travel poru‰ení záka-
zu nekal˘ch obchodních praktik. Proto podala
u pfiíslu‰ného soudu návrh na vydání pfiedbûÏ-
ného opatfiení, jeÏ by spoleãnosti Team4 Travel
zakázalo, aby prohla‰ovala, Ïe ve stanoven˘ch
datech mohou b˘t urãitá ubytovací zafiízení re-
zervována pouze jejím prostfiednictvím. Îalo-
vaná spoleãnost se bránila tvrzením, Ïe jednak

respektovala náleÏitou profesionální péãi vyÏa-
dovanou pfii zpracování broÏur a sazebníku
a jednak Ïe do data jejich expedice nevûdûla
o smlouvách uzavfien˘ch mezi spoleãností CHS
a dotãen˘mi hotely. Proto se nemohla dopustit
Ïádné nekalé praktiky.

Soud rozhodující v prvním stupni dal spoleã-
nosti Team4 Travel za pravdu; tento v˘sledek
potvrdil i soud odvolací. Nicménû spoleãnost
CHS podala mimofiádn˘ opravn˘ prostfiedek
k Oberster Gerichtshof (nejvy‰‰í soud), kter˘
mûl urãité pochybnosti o správnosti závûrÛ sou-
dÛ niÏ‰ích instancí, a to ve vztahu ke koncepci
nekal˘ch praktik, jak je obsaÏena ve smûrnici
o nekal˘ch obchodních praktikách. V této sou-
vislosti poukázal na následující aspekty: ãl. 5
odst. 2 smûrnice stanoví, Ïe obchodní praktika
je nekalá, jsou-li splnûny dvû kumulativní pod-
mínky, a sice (i) praktika je v rozporu s poÏa-
davky náleÏité profesionální péãe, a (ii)
naru‰uje nebo je schopna naru‰it ekonomické
chování prÛmûrného spotfiebitele. âlánky 6 a 8,
které se t˘kají klamav˘ch, resp. agresivních ob-
chodních praktik v‰ak pfiebírají pouze druhou
z podmínek, aniÏ by v˘slovnû odkazovaly na
náleÏitou profesionální péãi. Nejvy‰‰í soud si
tak kladl otázku, zda unijní zákonodárce auto-
maticky pfiedpokládá u klamavé nebo agresivní
praktiky poru‰ení náleÏité profesionální péãe ãi
zda je obchodník oprávnûn v konkrétním pfií-
padû prokázat, Ïe svou povinnost náleÏité pro-
fesionální péãe neporu‰il. Podle jeho názoru
svûdãí logika spí‰e ve prospûch druhého v˘kla-
du, protoÏe je-li ustanovení obecného charakte-
ru pfiedmûtem dal‰ího upfiesnûní na základû
zvlá‰tních pravidel neodchylujících se od obec-
ného ustanovení, nelze mít za to, Ïe zákonodár-
ce zam˘‰lel vylouãit jeden ze dvou základních
prvkÛ obecné normy. Nejvy‰‰í soud tedy pfieru-
‰il fiízení a poloÏil Soudnímu dvoru následující
pfiedbûÏnou otázku:

„Má b˘t ãlánek 5 [smûrnice o nekal˘ch ob-
chodních praktikách] vykládán v tom smyslu,
Ïe v pfiípadû klamav˘ch praktik ve smyslu ãl. 5
odst. 4 této smûrnice je samostatné pfiezkoumá-
ní kritérií stanoven˘ch v ãl. 5 odst. 2 písm. a) [té-
Ïe smûrnice] nepfiípustné?“

Právní anal˘za

Podle konstatování Soudního dvora je tfieba
pfiedbûÏnou otázku chápat ‰ífieji, a to v souvis-
lostech, které vedly pfiedkládající soud k jejímu
poloÏení. T˘ká se v˘kladu ãl. 6 odst. 1 smûrnice
o nekal˘ch obchodních praktikách a pfiípadné-
ho vztahu mezi tímto ustanovením a ãl. 5 odst. 2
smûrnice. Jádrem dotazu tedy je, zda ke kvalifi-
kaci obchodní praktiky jako klamavé postaãí 
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urãit, Ïe byla naplnûna v‰echna kritéria uvede-
ná v ãl. 6 odst. 1 smûrnice, nebo zda je nutné 
navíc ovûfiit, Ïe je dotãená praktika rovnûÏ
v rozporu s poÏadavkem náleÏité profesionální
péãe dle ãl. 5 odst. 2 písm. a) smûrnice. 

NeÏ zahájil Soudní dvÛr úvahy na toto téma,
povaÏoval za potfiebné vypofiádat se s otázkou,
zda dotãená praktika pfiedstavuje praktiku ve
smyslu definice smûrnice. K tomu uvedl, Ïe
v projednávaném pfiípadû je nade v‰i pochyb-
nost, Ïe informace t˘kající se exkluzivity pfii re-
zervaci ve vybran˘ch ubytovacích zafiízení ve
stanoveném ãasovém období, kterou nabízela
spoleãnost Team4 Travel, pfiedstavovala obchod-
ní praktiku ve smyslu definice uvedené v ãl. 2
písm. d) smûrnice a potvrzené ustálenou judi-
katurou.2 Souãasnû konstatoval, Ïe je nezpochyb-
nitelné, Ïe pfiedmûtná informace t˘kající se
exkluzivity byla objektivnû nesprávná a tudíÏ pro
prÛmûrného spotfiebitele pfiedstavovala klamavou
obchodní praktiku ve smyslu ãl. 6 odst. 1 smûrnice.

Následnû se Soudní dvÛr zab˘val vyfie‰ením
v˘‰e zmínûné otázky pfiedkládajícího soudu,
kter˘ se ptal, zda pro potfieby aplikace ãl. 6 odst. 1
smûrnice a s pfiihlédnutím ke skuteãnosti, Ïe
praktika spoleãnosti Team4 Travel je klamavá
ve smyslu tohoto ustanovení, staãí pro klasifi-
kaci „nekalosti“ praktiky posoudit naplnûní kri-
térií uveden˘ch v citovaném ustanovení nebo
zda je nutné také posoudit, zda je pfiedmûtná
praktika navíc v rozporu s poÏadavky náleÏité
profesionální péãe. V projednávaném pfiípadû
tomu tak nebylo, protoÏe spoleãnost Team4 
Travel uãinila v‰e pro to, aby deklarovanou ex-
kluzivitu skuteãnû zaruãila.

Své úvahy na toto téma zahájil Soudní dvÛr
pfiipomenutím sv˘ch star‰ích rozhodnutí, jeÏ se
t˘kala ãl. 5 smûrnice a v nichÏ jiÏ dfiíve zaznûlo,
Ïe ãl. 5 uvádí relevantní skuteãnosti pro úãely
urãení nekalé povahy obchodní praktiky.
V odst. 1 tohoto ustanovení je stanoven zákaz
nekal˘ch obchodních praktik. Podle odst. 2 je
obchodní praktika nekalá, jestliÏe je v rozporu
s poÏadavky náleÏité profesionální péãe a pod-
statnû naru‰uje nebo je schopna podstatnû na-
ru‰it ekonomické chování prÛmûrného
spotfiebitele. Odst. 4 stanoví dvû kategorie ne-
kal˘ch obchodních praktik, jimiÏ jsou praktiky
klamavé a agresivní, pro nûÏ jsou kritéria uve-
dena v konkrétních ustanoveních (ãlánky 6 aÏ 9
smûrnice). Kromû toho obsahuje pfiíloha I smûr-
nice taxativní v˘ãet 31 obchodních praktik, kte-
ré jsou na základû odst. 5 povaÏovány za nekalé
„za v‰ech okolností“, aniÏ je tfieba je specificky
posuzovat (srov. rozsudky VTB-VAB a Galatea,
body 53, 54, 55, 56; Plus Warenhandelsgesellschaft,
body 42, 43, 44, 45; jakoÏ i Mediaprint Zeitungs-
und Zeitschriftenverlag, body 31, 32, 33, 34). 

V nastínûném kontextu Soudní dvÛr pouká-
zal na to, Ïe ãl. 5 odst. 4 neobsahuje Ïádn˘ od-
kaz na obecnûj‰í kritéria uvedená v odst. 2
tohoto ãlánku. Proto urãení klamavé nebo agre-
sivní povahy dotãené praktiky podle jeho názo-
ru závisí pouze na jejím posouzení ve svûtle
kritérií obsaÏen˘ch v ãláncích 6 a 7 (klamavé
praktiky), resp. 8 a 9 (agresivní praktiky). Tento
závûr podloÏil je‰tû odkazem na bod 13 odÛvod-
nûní smûrnice, kter˘ konstatuje, Ïe obecn˘ zákaz
stanoven˘ smûrnicí je vypracován na základû pra-
videl pro dva nejbûÏnûj‰í typy obchodních prak-
tik, jimiÏ jsou praktiky klamavé a agresivní.
Soudní dvÛr tedy dovodil, Ïe základní pravidlo
smûrnice, tj. zákaz nekal˘ch obchodních praktik,
je provedeno a konkretizováno specifiãtûj‰ími
ustanoveními zamûfien˘mi na klamavé a agresiv-
ní praktiky. Jejich zákaz nezávisí na Ïádném ji-
ném kritériu, neÏ jsou ta, jeÏ jsou obsaÏena
v uveden˘ch ustanoveních (tj. v ãláncích 6 aÏ 9).

Poté Soudní dvÛr zdÛraznil dal‰í v˘znamn˘
aspekt, a to, Ïe znaky klamavé obchodní prakti-
ky vyjmenované v ãl. 6 odst. 1 smûrnice jsou po-
jímány z hlediska spotfiebitele jakoÏto adresáta
nekalé obchodní praktiky (podobnû srov. téÏ
rozsudek ze dne 12. kvûtna 2011, Ving Sverige
C-122/10, Sb. rozh. s. I-3903, body 22 a 23) a od-
povídají druhé podmínce charakterizující kla-
mavou praktiku, která je uvedena v ãl. 5 odst. 2
písm. b). Naproti tomu první podmínka obsaÏe-
ná v ãl. 5 odst. 2 písm. a), tedy poÏadavek na to,
Ïe podmínka je v rozporu s poÏadavky náleÏité
profesionální péãe, v ãl. 6 odst. 1 zmínûna není. 

Podle Soudního dvora musí b˘t tedy s ohle-
dem jak na znûní, tak na strukturu ãl. 5 a ãl. 6
odst. 1 smûrnice, jakoÏ i na její obecné uspofiá-
dání povaÏována obchodní praktika za klama-
vou, jestliÏe jsou splnûna kritéria uvedená 
v ãl. 6 odst. 1 smûrnice, aniÏ je tfieba ovûfiovat,
zda je rovnûÏ splnûna podmínka t˘kající se roz-
poru této praktiky s poÏadavky náleÏité profe-
sionální péãe stanovená v ãl. 5 odst. 2 písm. a)
smûrnice. Pouze na základû tohoto v˘kladu lze
podle jeho názoru zachovat úãinek pravidel ob-
saÏen˘ch v ãláncích 6 aÏ 9 smûrnice. Pokud by
byly podmínky pro jejich pouÏití totoÏné s pod-
mínkami uveden˘mi v ãl. 5 odst. 2 smûrnice,
postrádaly by tyto ãlánky praktick˘ smysl. 

Dal‰í argument, kter˘ Soudní dvÛr pouÏil pro
podporu uvedeného závûru, byl poukaz na cíl
smûrnice deklarovan˘ v bodu 23 odÛvodnûní.

2 Viz napfi. rozsudky ze dne 23. dubna 2009, VTB-VAB a Galatea,
C-261/07 a C-299/07, Sb. rozh. s. I-2949, bod 49; ze dne 
14. ledna 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, Sb.
rozh. s. I-217, bod 36, jakoÏ i ze dne 9. listopadu 2010,
Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C-540/08, Sb.
rozh. s. I-10909, bod 17.



Podle nûho má b˘t zaruãena vysoká úroveÀ
ochrany spotfiebitelÛ prostfiednictvím úplné
harmonizace pravidel t˘kajících se nekal˘ch ob-
chodních praktik. Uplatnûn˘ v˘klad mÛÏe totiÏ
usnadnit skuteãné pouÏití ãl. 6 odst. 1 smûrnice
ve smyslu pfiíznivém pro zájmy spotfiebitelÛ.

S ohledem na v˘‰e uvedené úvahy odpovûdûl
Soudní dvÛr na poloÏenou otázku tak, Ïe smûr-
nice o nekal˘ch obchodních praktikách musí
b˘t vykládána v tom smyslu, Ïe v pfiípadû, kdy
obchodní praktika splÀuje v‰echna kritéria uve-
dená v ãl. 6 odst. 1 smûrnice k tomu, aby byla
kvalifikována jako klamavá praktika vÛãi spo-
tfiebiteli, není namístû ovûfiovat, zda je taková
praktika rovnûÏ v rozporu s poÏadavky náleÏi-
té profesionální péãe ve smyslu ãl. 5 odst. 2
písm. a) smûrnice, aby mohla b˘t platnû pova-
Ïována za nekalou, a tudíÏ zakázána na základû
ãl. 5 odst. 1 smûrnice.

Závûr

V˘‰e komentované rozhodnutí Soudního dvora
z oblasti ochrany spotfiebitelÛ bylo zamûfieno na
neustále aktuální problematiku nekal˘ch ob-
chodních praktik vÛãi spotfiebitelÛm. Jak jiÏ by-
lo fieãeno v úvodu, tato oblast je v evropském
právu regulována smûrnicí o nekal˘ch obchod-
ních praktikách, která je ãast˘m zdrojem otázek
vnitrostátních soudÛ adresovan˘ch Soudnímu
dvoru s Ïádostí o v˘klad.

V komentovaném rozhodnutí Soudní dvÛr na-
vázal na své pfiedchozí judikáty, nicménû v˘chozí
situace byla ponûkud odli‰ná. Jak vypl˘vá z polo-
Ïené otázky rakouského nejvy‰‰ího soudu, jednalo
se o posouzení situace, kdy subjekt Ïalovan˘ u ná-
rodního soudu sice sv˘m jednáním naplnil kritéria
klamavé praktiky uvedená ve smûrnici, av‰ak jeho
jednání bylo nezavinûné. Navíc bylo zcela zfiejmé,
Ïe jednal s náleÏitou profesionální péãí.

Posouzení nebylo vÛbec snadné. Rakouské
soudy rozhodující v první a druhé instanci
shodnû dospûly k závûru, Ïe se Ïalovaná spo-
leãnost protiprávního jednání nedopustila. Zto-
toÏnily se s obhajobou Ïalované spoleãnosti,
která se bránila tvrzením, Ïe jednak respektova-
la náleÏitou profesionální péãi a jednak Ïe nevû-
dûla o skuteãnostech (v daném pfiípadû
o smlouvách uzavfien˘ch mezi jejím konkuren-
tem a dotãen˘mi hotely), které zpÛsobily, Ïe se
její jednání stalo/mohlo stát nekalou praktikou.
Nejvy‰‰í soud, kter˘ o sporu rozhodoval v po-
slední instanci, se rovnûÏ klonil k závûru, Ïe se
o nekalou praktiku nejedná, nicménû usoudil,
Ïe pro koneãné rozhodnutí potfiebuje v˘klad
Soudního dvora, jenÏ se t˘kal kritérií, která
smûrnice stanoví pro posuzování rÛzn˘ch kate-
gorií obchodních praktik.

Soudní dvÛr v˘klad poskytl a jeho závûr byl,
dalo by se fiíci „kupodivu“, opaãn˘, neÏ byly zá-
vûry vnitrostátních soudÛ, jeÏ se pfiípadem za-
b˘valy. Podle jeho názoru není namístû
zkoumat, zda je urãitá praktika v rozporu s po-
Ïadavky náleÏité profesionální péãe, aby bylo
moÏné ji oznaãit za klamavou, pokud naplÀuje
v‰echna kritéria v˘slovnû stanovená pro tento
druh nekalé praktiky. Soudní dvÛr pfiitom zdÛ-
raznil, Ïe znaky klamavé praktiky jsou pojímá-
ny z hlediska spotfiebitele jakoÏto jejího adresáta
a není tedy tfieba se zab˘vat dodrÏením náleÏi-
té profesionální péãe. Ta je sice jako jedno z kri-
térií zmínûna v rámci obecného vymezení
nekalé obchodní praktiky v ãl. 5 odst. 2 písm. a),
nicménû toto ustanovení se nepouÏije vzhledem
k tomu, Ïe v odst. 4 téhoÏ ustanovení jsou uve-
deny nejv˘znamnûj‰í pfiíklady nekal˘ch prak-
tik, které odkazují na vlastní kritéria jejich
posuzování uvedená v ãláncích 6 aÏ 9. Soudní
dvÛr je pfiesvûdãen, Ïe pouze na základû tohoto
pfiístupu mÛÏe b˘t dosaÏeno úãinku citovan˘ch
ustanovení a dosaÏeno pro spotfiebitele pfiíznivé
aplikace smûrnice.

Závûr Soudního dvora má sice urãitou logiku,
nicménû nabízí se otázka, zda by nebylo moÏno
aplikovat i jin˘ právní v˘klad, a také, zda jde
o rozhodnutí spravedlivé. Pokud jde o alterna-
tivní v˘klad, pfiipomínám názor rakouského
nejvy‰‰ího soudu, k nûmuÏ se rovnûÏ pfiiklá-
ním. Tento soud konstatoval, Ïe ãl. 5 odst. 2
smûrnice stanoví, Ïe obchodní praktika je neka-
lá, jsou-li splnûny dvû kumulativní podmínky,
a sice (i) praktika je v rozporu s poÏadavky ná-
leÏité profesionální péãe, a (ii) naru‰uje nebo je
schopna naru‰it ekonomické chování prÛmûr-
ného spotfiebitele. âl. 5 odst. 4 fiíká, Ïe praktiky
jsou zejména nekalé, jsou-li klamavé nebo agre-
sívní ve smyslu dotãen˘ch ustanovení smûrni-
ce, na nûÏ odkazují. Tato ustanovení (ãlánky 6
aÏ 9) pfiebírají pouze druhou z podmínek, aniÏ
by v˘slovnû odkazovaly na náleÏitou profesio-
nální péãi. Je tedy otázkou, zda unijní zákono-
dárce automaticky pfiedpokládá u klamavé
nebo agresivní praktiky poru‰ení náleÏité pro-
fesionální péãe ãi zda je obchodník oprávnûn
v konkrétním pfiípadû prokázat, Ïe svou povin-
nost náleÏité profesionální péãe neporu‰il. Ra-
kousk˘ soud se pfiiklonil k druhému v˘kladu
s argumentem, je-li ustanovení obecného cha-
rakteru pfiedmûtem dal‰ího upfiesnûní na zákla-
dû zvlá‰tních pravidel neodchylujících se od
obecného ustanovení, nelze mít za to, Ïe záko-
nodárce zam˘‰lel vylouãit jeden ze dvou zá-
kladních prvkÛ obecné normy. Naopak Soudní
dvÛr pfiijal, ve shodû s generálním advokátem
Wahlem, v˘klad protichÛdn˘, kdyÏ byl toho ná-
zoru, Ïe naplnûní specifick˘ch kritérií nekalé
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praktiky postaãí k vyhodnocení konkrétní prak-
tiky jako nekalé a tedy zakázané. Z uvedeného
je zfiejmé, Ïe Soudní dvÛr preferuje v˘klad „top-
down“: nejprve je tfieba zkoumat, zda se prakti-
ka objevuje na ãerném seznamu. Pokud ne,
pfiichází v úvahu test splnûní kritérií stanove-
n˘ch pro klamavé a agresivní praktiky. Nejsou-li
naplnûna ani tato kritéria, praktika se posoudí
podle obecného testu. A pouze v jeho pfiípadû se
dle smûrnice praktika posuzuje také ve svûtle
náleÏité profesionální péãe.

Ve vztahu ke spravedlnosti lze mít ve vztahu
k dopadÛm tohoto závûru oprávnûné pochyb-
nosti, a to pfiedev‰ím pokud by ‰lo o situace po-
dobné té v projednávaném pfiípadû. V nûm
spoleãnost vyvinula maximální úsilí k zaji‰tûní
exkluzivity a celkovû prokázala obezfietnost pfii
jednání se smluvními partnery. Lze takovou
spoleãnost spravedlivû odsoudit za to, Ïe její
smluvní partner nesplnil své závazky a postavil
ji tak sv˘m jednáním do pozice subjektu, jenÏ
poru‰uje právo? Jaké dopady má takov˘ 

pfiístup na konkurenty dotãené spoleãnosti, na
jejich vzájemné soutûÏní vztahy a na hospodáfi-
skou soutûÏ jako takovou?

Závûreãná poznámka se t˘ká dopadÛ na ães-
k˘ právní fiád. Úprava nekal˘ch obchodních
praktik je obsaÏena v zákonû ã. 634/1992 Sb.
o ochranû spotfiebitele, v platném znûní. Tento
zákon obsahuje jednak hmotnû právní ustano-
vení implementující smûrnici o nekal˘ch ob-
chodních praktikách, a dále správní sankce za
jejich poru‰ení. Zákon v‰ak zakotvuje rovnûÏ li-
beraãní dÛvod, podle nûhoÏ obchodník za
správní delikt neodpovídá, prokáÏe-li, Ïe vyna-
loÏil ve‰keré moÏné úsilí k tomu, aby poru‰ení
právní povinnosti zabránil. A právû v této sou-
vislosti je nasnadû otázka, zda by byla pfiípadná
liberace obchodníka dle na‰eho zákona v pfiípa-
dû, jako byla skutková podstata v komentova-
ném rozhodnutí, sluãitelná s rozhodnutím
Soudního dvora. Obávám se, Ïe jednoznaãná
odpovûì na ni neexistuje; osobnû se kloním
k závûru, Ïe nikoliv. 

Pfiehled judikatury ve vûcech pfiedbûÏn˘ch opatfiení
sestavil Karel Svoboda

Právní úprava pfiedbûÏn˘ch opatfiení je stále podrobnûj‰í a komplikovanûj‰í.
Pfiib˘vají nové typy pfiedbûÏn˘ch opatfiení a rovnûÏ instituty, které mají
zneuÏívání pfiedbûÏn˘ch opatfiení zamezit. I z tûchto dÛvodu na‰e
nakladatelství pfiistoupilo k vydání tohoto Pfiehledu.

Pokud se judikatura v nûkter˘ch problémov˘ch smûrech vyvíjí nebo není
jednoznaãná nebo pokud nûkter˘ institut doznává od 1. 1. 2014
zásadnûj‰ích zmûn, pfiipojuje autor k textu vlastní poznámku, v níÏ situaci
komentuje, vãetnû uvedení, do jaké míry je judikatura vyuÏitelná.

Pfiehled se zab˘vá napfiíklad tûmito tématy:
� pravidla fiízení o pfiedbûÏném opatfiení
� dÛvody pro vydání pfiedbûÏného opatfiení
� následky nesplnûní povinnosti uloÏené pfiedbûÏn˘m opatfiením
� v˘kon pfiedbûÏn˘ch opatfiení
� pfiedbûÏná opatfiení v fiízení podle soudního fiádu správního

Závûreãné kapitoly se vûnují podobn˘m institutÛm pfiedbûÏnému opatfiení, a to smírãímu fiízení,
prohlá‰ení otcovství a zaji‰tûní dÛkazu.
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