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U S N E S E N Í 
 

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Čurdy a 
soudců JUDr. Jiřího Macka a JUDr. Romana Horáčka, Ph.D., ve věci žalobce: Univerzita 
Jana Amose Komenského Praha s. r. o., se sídlem Praha 3, Roháčova 1148/63, 
IČO: 46358978, zastoupeného Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem Praha 1, 
Na Florenci 2116/15, proti žalovanému: CEVRO Institut, z. ú., se sídlem Praha 1, 
Jungmannova 28/17, IČO: 27590101, zastoupenému JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se 
sídlem Praha 1, Purkyňova 74/2, o ochranu před nekalou soutěží, k odvolání žalovaného proti 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2016, č. j. 32 Cm 7/2016-43, 
 

t a k t o : 
 
I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výrocích I., II., vyhovující části výroku 

IV. a ve výroku V. mění tak, že soud schvaluje následující smír: Žalovaný se zavazuje ve 
lhůtě do 15 dnů od doručení usnesení o schválení smíru  

- zaslat žalobci omluvu tohoto znění: "Dne 17. 6. 2015, v den otevřených dveří 
Univerzity Jana Amose Komenského Praha, jsme před sídlo Univerzity v Roháčově ulici, 
Praha 3 - Žižkov umístili mobilní reklamní plochu s texty hanobícími Univerzitu Jana 
Amose Komenského Praha, vyzdvihujícími naši vysokou školu CEVRO Institut a 
podněcujícími případné zájemce o studium na naší vysoké škole namísto studia na 
Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Tímto jednáním jsme se dopustili nekalé 
soutěže vůči našemu konkurentovi a neoprávněně jsme zasáhli do jeho práv. Za naše 
protiprávní jednání se Vám omlouváme.",  

- uveřejnit na svých internetových stránkách www.cevro.cz na hlavní stránce po 
dobu jednoho měsíce omluvu tohoto znění: "Dne 17. 6. 2015, v den otevřených dveří 
Univerzity Jana Amose Komenského Praha, jsme před sídlo Univerzity v Roháčově ulici, 
Praha 3 - Žižkov umístili mobilní reklamní plochu s texty hanobícími Univerzitu Jana 
Amose Komenského Praha, vyzdvihujícími naši vysokou školu CEVRO Institut a 
podněcujícími případné zájemce o studium na naší vysoké škole namísto studia na 
Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Tímto jednáním jsme se dopustili nekalé 
soutěže vůči našemu konkurentovi a neoprávněně jsme zasáhli do jeho práv. Za naše 
protiprávní jednání se Univerzitě Jana Amose Komenského omlouváme."  

- a zaplatit žalobci 150.000 Kč. 
 

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou 
stupňů. 
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O d ů v o d n ě n í : 
 

Soud prvního stupně shora označeným rozsudkem ve výroku I. uložil žalovanému 
povinnost zaslat žalobci do tří dnů od právní moci rozsudku omluvu tam uvedeného znění, ve 
výroku II. uložil žalovanému povinnost uveřejnit na svých internetových stránkách 
www.cevro.cz na hlavní stránce do tří dnů od právní moci rozsudku po dobu 6 měsíců omluvu 
tam uvedeného znění, ve výroku III. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému uveřejnit 
v týdeníku Týden do 30 dnů od právní moci rozsudku omluvu tam uvedeného znění, ve 
výroku IV. uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci rozsudku 
300 000 Kč s tím, že do zbytku nároku na peněžité zadostiučinění žalobu zamítl a ve výroku 
IV. rozhodl o nákladech řízení tak, že uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci na jejich 
náhradu 62 432 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta Mgr. Marka 
Vojáčka. 

 
Vyšel z tvrzení žalobce o tom, že oba účastníci jsou soutěžitelé, žalobce je soukromá 

vysoká škola na základě státního souhlasu se statusem univerzity, žalovaný je soukromá 
vysoká škola neuniverzitního typu, oba se zaměřují na bakalářské a magisterské studium. 
V rámci své činnosti pořádá žalobce aktivity směřující k propagaci studia na jeho škole, 
jednou z forem je i tzv. den otevřených dveří, jedná se o jednu z nejvýznamnějších 
marketingových aktivit žalobce, kterou pořádá pravidelně každý rok. V den konání této akce 
v červnu 2015 žalovaný umístil před budovu školy žalobce mobilní reklamní plochu s texty: 
„Den otevřených dveří na škole, kterou chtějí zavřít? Dobrý vtip“, doplněný o karikaturu Jana 
Amose Komenského a současně text s logem žalovaného se sdělením: „Studujte raději 
CEVRO institut! U nás úroveň vzdělání bereme vážně“. V tomto jednání spatřuje žalobce 
zásah do své dobré pověsti podle § 135 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen "o. z.") a především nekalou soutěž ve smyslu § 2976 o. z., s naplněním speciálních 
skutkových podstat klamavé reklamy podle § 2977 o. z., nedovolené srovnávací reklamy 
podle § 2980 o. z. a zlehčování podle § 2984 o. z. 

 
Žalovaný se uplatněným nárokům bránil s odůvodněním, že jednal v souladu se 

zákonem a pouze formou happeningu sděloval pravdivé informace, čímž chtěl upozornit na 
obezřetnost při výběru vysoké školy. V této souvislosti poukázal na zápisy akreditační 
komise, ze kterých je zřejmé, že na straně žalobce byly odhaleny závažné nedostatky, 
znemožňující řádné plnění povinností podle zákona o vysokých školách, když v souvislosti 
s tím byla dokonce projednávána možnost odebrání státního souhlasu, aby žalobce nadále 
působil jako soukromá vysoká škola.  

 
Soud prvního stupně dospěl k závěru, že se žalovaný dopustil zakázané nekalé 

soutěže, důvodnými shledal nároky na poskytnutí zadostiučinění ve formě zaslání omluvy 
žalobci a jejího uveřejnění na webových stránkách žalovaného, vyjma uveřejnění omluvy 
v tisku, důvodným rovněž shledal požadavek na zadostiučinění v penězích, zde vyjma 
požadavku na přiznání úroku z prodlení.  

 
Rozsudek byl ve výrocích I., II., ve vyhovující části výroku IV. a v souvisejícím 

výroku V. o nákladech řízení napaden odvoláním žalovaného, který navrhl, aby odvolací soud 
rozsudek v napadeném rozsahu změnil a žalobu zamítl, nebo aby ho zrušil a věc vrátil soudu 
prvního stupně k dalšímu řízení. V rámci pokusu odvolacího soudu o smírné vyřešení věci 
účastníci řízení uzavřeli smír, jak je zachycen ve výroku tohoto usnesení. Vrchní soud v Praze 
po ověření, že účastníky uzavřený smír není v rozporu s právními předpisy a je jím vyřešen 
celý předmět odvolacího řízení, tento smír schválil (§ 211, § 99 odst. 2 o. s. ř.) s tím, že 
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zároveň v souladu s § 220 odst. 2 o. s. ř. změnil rozsudek soudu prvního stupně. Podle § 99 
odst. 3 o. s. ř. pak platí, že schválený smír má účinky pravomocného rozsudku.  
 
Poučení: Dovolání proti tomuto rozhodnutí lze za podmínek stanovených v § 237 o. s. ř. 

podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR 
prostřednictvím Městského soudu v Praze. Přípustnost dovolání (§ 237 až 238a 
o. s. ř.) je oprávněn zkoumat jen dovolací soud. 

 
V Praze dne 4. prosince 2017 

 
                                                                                                         Mgr. Jiří Čurda v. r. 
                                                                                                           předseda senátu 

 
Za správnost vyhotovení: 
Romana Milerská 
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