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Ekologický právní servis (EPS) je nevládní, nezisková organizace právníkù a studentù práv
vyuívající právo k ochranì veøejných zájmù.
EPS se zamìøil na ochranu tìch veøejných zájmù, které spadají tématicky do oblasti ochrany
ivotního prostøedí, lidských práv a ochrany práv
spotøebitele. V anglosaských zemích má tento
typ organizace dlouholetou tradici a je nazýván
tzv. public interest law firm. V rámci své èinnosti se EPS zabýval také problematikou neoprávnìného oznaèování výrobkù slovem  oznaèením BIO, které je vyhrazeno pro tzv. bioprodukty  produkty systému ekologického zemìdìlství.
Tato práce má za cíl poslouit laické i odborné
veøejnosti jako inspirace a moný návod, jak lze
vyuít institutu soukromého práva ve veøejném
zájmu.

Úvod
V roce 1997 zaèala dceøiná spoleènost nejvìtího výrobce mléèných výrobkù na svìtì  Danone, a.s. vyrábìt a uvádìt na èeský trh výrobek, který nesl název: BIO  bifidus aktiv.
Oznaèení/znaèka BIO vak byla a je tradiènì
pouívána pro výrobky pocházející z produkce
tzv. ekologického zemìdìlství. V souvislosti
s uvedením svého výrobku na trh zahájila Spoleènost Danone, a.s. masivní reklamní kampaò.
Brzy na to zaèaly konkurenti na trhu s mléènými
výrobky pouívát BIO také na svých výrobcích. To zpùsobilo faktickou devalvaci oznaèení/znaèky BIO. Není pochyb o tom, e poèínání spoleènosti Danone, a. s. nepøispìlo k rozvoji ekologického zemìdìlství potamo stavu
ivotního prostøedí v Èeské republice. Proto
EPS vyzval tuto spoleènost, aby upustila od uvádìní dalích výrobkù na trh, které by nesly oznaèení/znaèku BIO. Vzhledem k tomu, e spoleènost tuto výzvu neakceptovala, obrátil se EPS
s celou vìcí na soud. Dùvody proè tak uèinil jsou
popsány právì zde.

Co je ek
ologic
ké zemìdìlství
ekologic
ologické
Souèasná právní úprava definuje ekologické
zemìdìlství, jako zvlátní druh zemìdìlského

hospodaøení, který dbá na ivotní prostøedí
a jeho jednotlivé sloky stanovením omezení èi
zákazù pouívání látek a postupù, které zatìují, zneèiují nebo zamoøují ivotní prostøedí nebo
zvyují rizika kontaminace potravního øetìzce,
a který zvýenì dbá na vnìjí ivotní projevy
a chování a na pohodu chovaných hospodáøských zvíøat ...
Ekologické zemìdìlství je ve svìtovém mìøítku
jedinou právnì upravenou a mezinárodnì sladìnou formou zemìdìlské produkce. Komplexní proces kontroly a certifikace má zajistit spotøebitelùm jistotu, e produkty pocházející z tohoto typu zemìdìlské výroby budou prosty
zdraví nebezpeèných látek, které jsou typické
pro konvenèní zemìdìlství, jsou vypìstovány
s dùrazem na pozitivní dopad v oblasti sociální
(snaha o udrení osídlení venkova), etické (vytváøení hospodáøským zvíøatùm podmínek odpovídající jejich fyziologickým a etologickým
potøebám) a výroba akcentuje také krajinotvorné a ochranné aspekty (napø. udrení a zlepení dlouhodobou úrodnosti pùdy).
Uvedené obecné zásady se pøímo promítají
do konkrétních podmínek pro pìstování rostlin
a chovu hospodáøských zvíøat. Pøi pìstování
rostlin je nutné bránit erozi pùdy, udrovat druhovou pestrost pro pøeívání prospìných organismù (monokultury nejsou dovoleny). Je zakázáno pouívat herbicidy, pøi ochranì rostlin
je zakázáno uívat syntetických pøípravkù a pøi
hnojení se vyuívá zelené hnojení a statková hnojiva (je zakázáno pouívání minerálních hnojiv).
V pøípadì chovu hospodáøských zvíøat musí
ustájení odpovídat jejich fyziologickým a etologickým potøebám (zákaz klecových chovù drùbee, zákaz trvalého vazného ustájení v uzavøeném prostoru).
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Zaèátky ekologického zemìdìlství Èeské republice spadají do poèátku devadesátých let
minulého století, kdy v letech 1990-91 vzniklo
pìt svazù, respektive sdruení sdruující ekologicky hospodaøící zemìdìlce. Ty vypracovaly
vlastní smìrnice upravující tento typ hospoda-

øení. Zajiovaly také pro své èleny kontrolu
a certifikaci tohoto typu zemìdìlské produkce.
Svazy v roce 1993 vytvoøili spolu s Ministerstvem
zemìdìlství metodický pokyn pro ekologické
zemìdìlství (metodický pokyn MZe èj. 655/93340) vycházející z právní úpravy EU, konkrétnì
z naøízení Rady EHS è. 2092/91. Pokyn nabyl
úèinnosti dne 1. 1. 1998. Na základì nìj byl
sjednocen systém kontroly reprezentovaný zejména Certifikaèním výborem, Technickou komisí a dalími kontrolními orgány jakým je napø.
KEZ o. p. s  Kontrola ekologického zemìdìlství. Dále bylo pro úèely certifikace produktù
ekologického zemìdìlství zavedeno (pro odliení od produkce konvenèního zemìdìlství)
uívání jednotného oznaèení BIO produkt ekologického zemìdìlství.
Vedle metodického pokynu upravovalo znaèení bioproduktù také ustanovení § 7 písm. f) vyhláky Ministerstva zemìdìlství è. 324/1997
Sb., o oznaèování potravin a tabákových výrobkù, která je provádìcím pøedpisem zák. è. 110/
1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Ta zcela nedostateèným zpùsobem poskytovala ochranu oznaèení/znaèky BIO, kdy
stanovila: ,,Na obalu se nesmí uvádìt údaje,
e charakter nebo pùvod potraviny je ekologický nebo biologický pøidáním pøedpony eko
nebo bio pøed název potraviny, nejde-li
o potravinu pocházející z tìchto systémù produkce nebo výroby. Jak uvádíme níe, obejít
toto ustanovení bylo v praxi hraèkou...
Podle metodického pokynu a zmiòované vyhláky se postupovalo a do zaèátku roku 2001,
kdy nabyl úèinnosti zák. è. 242/2000 Sb.,
o ekologickém zemìdìlství. Ten se ve své podstatì pøíli nelií od metodického pokynu co
se týèe konkrétních poadavkù na výrobu v systému ekologického zemìdìlství. Øeil vak pochybnosti, které souvisí s prosazováním závaznosti metodických pokynù obecnì. Nejdùleitìjí zmìnu, kterou zákon pøinesl, je stanovení
zákazu jakéhokoliv pouívání oznaèení/názvu
BIO pro produkty, které nepochází ze systému ekologického zemìdìlství. V ustanovení § 33
odst. 6 pak pro pøípad poruení tohoto ustanovení umòuje uloit pokutu a do výe jednoho milionu korun.
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Spoleènost Danone, a. s. je nejvìtím výrobcem
èerstvých mléèných výrobkù a sladkého peèiva
na svìtì. V Èeské republice tomu není jinak.
Na zaèátku roku 1997 byla zapsána ve prospìch mateøského koncernu  COMPAGNIE
GERVAIS DANONE (société anonyme) ochranná známka BIO AU BIFIDUS AKTIF. Èeská
dceøiná spoleènost vak tuto ochrannou známku zjevnì nevyuila místo toho ve stejném roce
uvedla na trh jogurt (mléèný kysaný výrobek),
u nìj v obchodním názvu pouila upravené
(hybridní) verze, kdy z textu ochranné známky
vypustila slovo AU, které pøeloeno z francouztiny odpovídá pøedloce èeské z nebo také
v kontextu významu pùvodního textu ochranné
známky BIO (ivot) díky bifidus aktif. Výsledkem tak byla èeská verze názvu, kdy Danone
oznaèovalo své jogurty obchodním názvem
BIO. Ten oznaèení se nápadnì podobal oznaèení pouívané ekologickými zemìdìlci pro bioprodukty. Zmìna oproti zaregistrované verzi
vedla ke zvýení monosti zámìny s logem ekologického zemìdìlství. Název BIO byl vyveden
na tmavozeleném podkladì s nápisem vyvedeným v bílé barvì), zvìtenou teèku nad ,,i,
se zelenolutými pruhy v horizontálním smìru
a byl podtren textovou linkou s nápisem bifidus aktiv.
Ekologické zemìdìlství brzy po svém vzniku
v Èeské republice zaèalo pouívat oznaèení/
znaèku BIO pro produkty ekologického zemìdìlství bioprodukty. Grafické znázornìní
se sjednotilo a bylo následnì definováno ji zmiòovaným metodickým pokynem. Oznaèení/
znaèka je vyvedena na tmavozeleném podkladì, obsahuje zvìtenou teèku nad
,,i v podobì kvìtinky, svìtlezelené
pruhy ve vertikálním
smìru a je podtrena textovou linkou
s variabilním obsahem.
Jestlie srovnáme
typografické pojetí
obou oznaèení,
nelze ne konstato-

vat, e spoleènost Danone pracovala se stejnými, pouze modifikovanými výrazovými prostøedky, jako oznaèení pro produkty pocházející
ze systému ekologického zemìdìlství. Typografické prostøedky pouité v obou pøípadech
se shodují v tìchto rysech:
* tmavozelený podklad
* pruhy
* centrální nápis BIO
* podtrení nápisem z písma mení velikosti
* pøedimenzování teèky nad i ve slovì BIO

V souvislosti s uvedením tohoto výrobku na trh
zahájilo Danone masivní reklamní kampaò zamìøenou na zdravotní prospìnost tohoto produktu. Pro ilustraci lze uvést reklamní spot,
v nìm úèinkovala populární televizní moderátorka Viola Ottová (známá zejména z poøadù o ivotním stylu en), která daný výrobek doporuèovala s odkazem na BIO charakter výrobku
potøebný pro zdravý organismus. Pro zvýraznìní se v reklamnì objevoval obrázkový motiv dítìte.
Výrobek zaznamenal na èeském trhu nesporný
uspìch. Výsledkem bylo vyhláení èeské dceøinné spoleènosti za nejrychleji rostoucí podnik
v rámci nadnárodního koncernu Danone za rok
1998.
Vedle toho, e Danone uívalo oznaèení, které
se nápadnì podobalo oznaèení pouívané pro
certifikované bioprodukty, obcházelo souèasnì i zmiòovanou provádìcí vyhláku k zák.
o potravinách, která zakazovala pouívaní pøedpony èi pøipony BIO. Toto chování bylo velice
inspirativní pro dalí soutìitele na trhu. Ti vyuili masivní kampanì, kterou na podporu svých
BIO jogurtù Danone vedla a rozíøili svùj sortiment o jogurty s tzv. bifido kulturou a nazvali je
podobnì jako Danone. Mezi tìmito soutìiteli

byla napø. spoleènost Olma, a. s., která nazvala svùj nový produkt Dr.BIO.
Podobnì se pak chovala také spoleènost Galas, a. s. vyrábìjící jogurty Yoplait, která své výrobky zaèala prodávat
pod názvem Bio Aktiv.
Jak vidno, chování
spoleènosti Danone,
a. s. mìlo závané dùsledky na chování soutìitelù, kteøí byli nuceni reagovat na zmìnìnou situaci na trhu
v souvislosti s uvedením
nového typu výrobku
(jogurtu obsahujícího
bifidobakterie), který navíc byl oznaèen zpùsobem, jen musel vzbuzovat zájem spotøebitelské veøejnosti.
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Pøestoe bylo zcela zøejmé, e jednání spoleènosti Danone ve svých dùsledcích nepochybnì
pokozuje ekologické zemìdìlství v Èeské republice, zùstalo chování spoleènosti Danone
po dlouhou dobu bez patøièné odezvy, nebo
pøevládal obecný názor, e shora popsané chování nelze právnì postihnout. Neexistovala toti
veøejnoprávní norma, která by takové jednání
upravovala.
Jestlie vak neexistuje potøebná veøejnoprávní
ochrana, neznamená to, e by daný skutek nebyl postiitelný. Na shora popsané chování spoleènosti Danone lze toti aplikovat klasický institut soukromého práva, jakým nekalá soutì
upravená v obecné èásti Hlavì V. obchodního
zákoníku dozajista je.
Základním a rozhodujícím ustanovení, které definuje, zda urèité jednání je nekalou soutìí èi
nikoliv je § 44 odst. 1 obchodního zákoníku
nazývaný té generální klauzulí. Ta obsahuje
základní pojmové znaky, které musí být naplnìny, aby urèité chování mohlo být povaová-

no za nekalou soutì. Tìmito podmínkami
jsou:
 jednání musí být rámci hospodáøské soutìe,
 je v rozporu s dobrými mravy soutìe,
 a je zpùsobilé zpùsobit újmu soutìitelùm èi
spotøebitelùm.
Ustanovení § 44 odst. 2 obchodního zákoníku
pak vyjmenovává jednotlivé charakteristické typy
nekalé soutìe, které jsou v následných ustanoveních podrobnìji definovány. Aby mohlo být
urèité jednání subsumováno pod urèitý konkrétnìjí typ nekalé soutìe (klamavá reklama, klamavé oznaèení zboí a slueb, atd.) musí být
vdy naplnìny jednotlivé shora uvedené znaky
nekalé soutìe obsaené v generální klauzuli.
Vzhledem k tomu, e klauzule uívá znaènì vágních termínù pro definici nekalé soutìe nabyla
v této oblasti práva na zcela mimoøádném významu judikatura soudù. Obecnost pojmových
znakù je pøitom zámìrná, aby tyto mohly být
aplikovány v dlouhodobìjím horizontu na oblast spoleèenských vztahù, které se neustále
dynamicky vyvíjejí.
Cílem této práce vak není podrobný výklad jednotlivých ustanovení nekalé soutìe, ale pouze
popis kauzy, ve které byla nekalá soutì, jako
soukromoprávní instrument, pouit k ochranì
veøejných zájmù. V souvislosti s tím proto dále
odkazujeme na odbornou literaturu a doporuèujeme zejména práce Petra Hajna z právnické
fakulty Masarykovi univerzity jen jsou vhodnou
literaturou pro podrobné seznámení s touto tak
specifickou oblastí soukromého práva.

V èem spoèí
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Obchodní název BIO-bifidus aktiv byl (jak bezpochyby vyplývá z výe uvedeného) zpùsobilý
vyvolat ve spotøebitelích mylnou domnìnku,
e jogurt (kysaný mléèný výrobek) vykazuje
zvlátní charakteristické znaky a pùvod, nebo
naznaèuje jejich zvlátní zdravotní a ekologickou
výhodnost. lo pøitom o výrobek standardní,
srovnatelný s ostatními mléènými kysanými vý-

robky konvenèního (klasického) zemìdìlství,
který se ani pøi zohlednìní obsahu tzv. ivých
kultur mikroorganismù mléèného kysání nevymyká bìné (konvenèní) produkci.
Oznaèení BIO produkt ekologického zemìdìlství poívá veøejnou autoritu (povìst), pod kterou si spotøebitelé pøedstavují zvýenou zdravotní
a ekologickou jakost výrobkù. Spoleènost Danone, a. s. za úèelem zisku tak vyuívala neoprávnìnì povìsti biopotravin.
Výrobní proces bioproduktù je mimoøádné nároèný a nákladný. To se samozøejmì odráí
do ceny finálního produktu. Tato nevýhoda je
v rámci hospodáøské soutìe vyrovnávána jejich zvlátní kvalitou, etrností jejich výroby vùèi
ivotnímu prostøedí a etickým zacházením
se zvíøaty, co jsou aspekty na nì èást spotøebitelské veøejnosti klade dùraz a preferuje jejich
nákup i pøes vyí cenu. Z toho je patrno, e pro
produkty ekologického zemìdìlství je odliitelnost od ostatních produktù pocházejících
z konvenèní výroby zcela klíèová. K tomu pøistupuje skuteènost, e v souèasné dobì vzrùstá
zájem spotøebitelù o zdravé a ekologicky etrné
výrobky a jejich produkce se tak stává soutìní
výhodou. Bioprodukty by nemìly anci na trhu
uspìt v pøípadì, e by spotøebitelská veøejnost
nebyla schopna odliit tyto od ostatních. Spoleènost Danone, a. s. pouívala znaèku, která
byla lehce zamìnitelná s oznaèením/znaèkou
pouívanou pro certifikované bioprodukty. Tím
samozøejmì docházelo na jedné stranì ke zvýhodòování produktù spoleènosti Danone, a. s.,
na druhé stranì devalvovalo hodnotu oznaèení/znaèky BIO pouívané ekologickým zemìdìlstvím. K tomu pøidejme i výe popsaný lavinový
efekt, kdy ostatní výrobci na trhu zaèali pouívat
po vzoru spoleènosti Danone oznaèení/znaèku BIO pro své vlastní produkty. Spotøebitel
postupnì pøestával klást na oznaèení/znaèku
BIO zøetel, nebo bylo pod jeho rozliovací
schopnosti rozpoznat o èem, ta která znaèka
vypovídá.
Chování spoleènosti Danone, a. s. tímto naplnilo hned nìkolik skutkových podstat nekalé soutìe, nebo vyuívala povìsti výrobkù pocházejících ze systému ekologického zemìdìlství (parazitování na povìsti § 48 obchodního zákoníku), spotøebitel mohl lehce zamìnit výrobek spoleènosti Danone, a. s. za produkt ekologické-

ho zemìdìlství (vyvolání nebezpeèí zámìny 
§ 47 obchodního zákoníku), nebo typografické ztvárnìní, které bylo v tomto pøípadì pouito vyvolávalo nesprávné pøedstavy, e výrobek
pochází z ekologického zemìdìlství (klamavé
oznaèení zboí a slueb  § 46 obchodního zákoníku). Navíc spoleènost Danone, a. s. vedla
za úèelem zvýení odbytu svého výrobku masivní reklamní kampaò, která operovala s otázkami zdraví a ivotního prostøedí a byla svým ztvárnìním zpùsobilá vyvolat ve spotøebiteli klamné
pøedstavy o jeho kvalitách (klamavá reklama 
§ 46 obchodního zákoníku).
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Jednou ze skutkových podstat nekalé soutìe
je také ohroování zdraví a ivotního prostøedí (§ 52 obchodního zákoníku). Výe popsané chování spoleènosti Danone, a. s. ve svých
dùsledcích vedlo ke zkreslení podmínek hospodáøské soutìe, které mìlo za následek zhorení postavení ekologických zemìdìlcù na trhu.
Díky tomu se ekologické zemìdìlství mohlo jen
stìí rozvíjet  obhospodaøovat vìtí plochu zemìdìlské pùdy. To by pøitom bylo jednoznaènì ivotnímu prostøedí prospìné, na rozdíl
od výroby konveèního zemìdìlství. V této souvislosti nelze nepøipomenout èlánek P. Hajna uveøejnìný v periodiku Právní praxe v podnikání
1994 è. 9, který vyel pod názvem Soutìnìprávní ochrana zdraví a ivotního prostøedí cit:
Reklama pøipisující neoprávnìnì výrobkùm
èi výkonùm vlastnosti výhodné z hlediska
zdraví a ivotního prostøedí naplòuje nepochybnì skutkovou podstatu klamavé reklamy,
tak jak je upravena v § 45 obch. zák. (slovní
zdùrazòování zmiòovaných pøíznivých úèinkù)
nebo klamavého oznaèení zboí a slueb podle § 46 obch. zák. (pouívání slov bio, natur apod. pøi oznaèování zboí). Pokud pod
uvádìním na trh chápeme i reklamu, je zde dán
soubìh s § 52 obch. zák., tedy k pokozování ivotního prostøedí.
Dodejme jetì, e jednou z podmínek pro naplnìní této skutkové podstaty je tøeba, aby dolo k ohroení zájmù ochrany zdraví anebo i-

votního prostøedí chránìné zákonem. Podmínka ochrany urèitého zájmu zákonem nemùe
být ve valné vìtinì pøekákou, nebo zák. è.
17/1992 Sb., o ivotním prostøedí v ustanovení
§ 17 ukládá: Kadý je povinen, pøedevím
opatøeními pøímo u zdroje, pøedcházet zneèiování nebo pokozování ivotního prostøedí a minimalizovat nepøíznivé dùsledky své
èinnosti na ivotní prostøedí.

P ostup EPS v celé k
auze
kauze
EPS v prùbìhu roku 1999 provedl podrobnou
právní analýzu na základì ní doel k závìru,
e jednání spoleènosti Danone, a. s. je jednoznaènì nekalosoutìní. Vzhledem k tomu,
e pøitom docházelo ke zcela zøejmému pokozování systému ekologického zemìdìlství
v Èeské republice a tím potamo i ivotního prostøedí rozhodl se ve vìci uèinit adekvátní právní
kroky smìøující k zabránìní tohoto neblahého
stavu.

Pr
oblém aktivní legitimace
Problém
Subjekt, který se domáhá nápravy protiprávního stavu vyplývajícího z ustanovení nekalé soutìe musí samozøejmì splnit základní podmínku, kterou je tzv. aktivní legitimace, laicky øeèeno mít právo obrátit se s urèitou vìcí na soud.
Okruh subjektù, které mají aktivní legitimaci je
pro nekalou soutì vymezen zcela specificky
v ustanovení § 53 a násl. obchodního zákoníku. § 54 odst. 1 pak dává monost vyuít institutu nekalé soutìe právnické osobì hájící zájmy spotøebitele. Vzhledem k nejednoznaènosti
úpravy nekalé soutìe nebylo z tohoto ustanovení zøejmé, jaké podmínky musí být splnìny pro
to, aby urèitý subjekt byl ze strany soudu povaován za právnickou osobu hájící zájmy spotøebitelù. Monosti výkladu tohoto ustanovení mohou být rozlièné. Napø. nìmecké soudy poadují, aby subjekt, který se povauje za právnickou osobu hájící zájmy spotøebitelù prokázal,
e vyvíjí po urèitou dobu èinnost na poli ochrany spotøebitele. Èeská judikatura nekalé soutìe není díky historickým okolnostem zdaleka tak
obsáhlá jako v zemích s dlouholetou tradicí tr-

ního hospodáøství. Nebylo proto zøejmé, jak
pøistoupí èeské soudy k aktivní legitmaci obèanského sdruení, kterým EPS je. EPS má
ve svých stanovách (èlánek è. 3 písm. i) mimo
jiné uvedeno, e jedním z cílù sdruení je ochrana zájmù spotøebitelù. Nebylo vùbec jisté, jestli
tato skuteènost bude pro soud dostateèným dùvodem, aby pøiznal EPS aktivní legitimaci.
Abychom se vyhnuli riziku zamítnutí aloby
z tìchto dùvodù, obrátili jsme se proto na zástupce svazu PRO-BIO s ádostí, aby se k této
alobì pøipojili. Jak ji bylo uvedeno na jiném
místì, PRO-BIO svaz sdruuje ekologické zemìdìlce a obchodníky s bioprodukty, tedy pøímé soutìitele na trhu s potravinami vùèi spoleènosti Danone, a. s.
Po jednáních bylo nakonec dohodnuto,
e se k alobì pøídá spoleènost Pro-Bio s. r.
o., nejvìtí výrobce bioproduktù v rámci svazu
PRO-BIO. Zároveò se k alobì pøipojila také
spoleènost Kontrola ekologického zemìdìlství, o. p. s. (KEZ o. p. s.). Jde o organizaci
zajiující nezávislou kontrolu a certifikaci vech
subjektù podnikajících v systému ekologického zemìdìlství. K výkonu této èinnosti je povìøena Ministerstvem zemìdìlství. Zaruèuje (jak
podle metodického pokynu tak o podle nového zákona), e produkty oznaèené logem Bioprodukt ekologického zemìdìlství jsou produkty pocházející ze systému ekologického
zemìdìlství, pøi jejich výrobì byla zachována
vechna pravidla ekologického zemìdìlství.
K alobì pøizval také spøátelené obèanské sdruení ARS AEQUI et BONI (AAetB), které má
obdobnì vytyèené cíle své èinnosti jako EPS.

V ýzv
a spoleènosti Danone
ýzva
Tím, e k pøipravované alobì pøistoupil pøímý
soutìitel  spoleènost PRO- BIO s. r. o, bylo
fakticky zajitìno, e v pøípadì podání aloby
na spoleènost Danone, a. s. nedojde k jejímu
zamítnutí z dùvodù nedostatku aktivní legitimace. Logickým krokem proto byla výzva spoleènosti Danone, a. s., aby se zdrela prodeje výrobkù s oznaèením BIO spolu s návrhem smírného øeení. Tuto výzvu jsme podali dne 5. kvìtna 1999. Na ni odpovìdìla ústy spoleènosti Danone advokátní kanceláø AK Gide Loyrette Nou-

el, kdy nai výzvu odmítla a ubezpeèila vyzyvatele, e pouije vekerých právních prostøedkù
proti nim v pøípadì, e budou v dané vìci vyvíjet
jakoukoliv aktivitu.

P odání alob
y a dùsledky
aloby
toho
to kr
ok
u
tohoto
krok
oku
Vzhledem k tomu, e spoleènost Danone, a. s.
se nezdrela kodlivé èinnosti podali jsme dne
26. 10. 1999 u Krajského obchodního soudu
v Praze alobu o ochranu pøed nekalosoutìním jednáním. V souvislosti s tím jsme uspoøádali tiskovou konferenci, kde zástupci jednotlivých alobcù informovali média o podané alobì a o problematice pouívání oznaèení/znaèky BIO na produktech nepocházejících z ekologického zemìdìlství. Na tiskovou konferenci
poøádanou v soukromých prostorách se bez pozvání dostavili také tøi advokáti z AK Gide Loyrette Nouel, kteøí zcela bezkrupulózním zpùsobem naruovali její prùbìh.
Celé kauze se dostávalo znaèné publicity jejím
dùsledkem bylo zvýení povìdomí u irí veøejnosti o protiprávnosti chování spoleènosti Danone.
Cca dva týdny po uspoøádání tiskové konference se na Ministerstvo zemìdìlství obrátila spoleènost Olma a. s., která projevila zájem vyrábìt
a dodávat na trh jogurtové výrobky. Olma, a. s.
skuteènì na zaèátku roku 2000 obdrela certifikaci na jogurt (mléèný kysaný výrobek), který
zaèala dodávat na trh pod znaèkou BIO Via
Natur a postupnì jetì v prùbìhu roku 2000,
tedy pøed úèinností zákona o ekologickém zemìdìlství, pøejmenovala svùj jogurt Dr. BIO
na Dr. BIFIDO.
Tento pøístup spoleènosti Olma je v ostrém kontrastu s tím, jak se k celé vìci pøistoupila spoleènost Danone a. s. Ta pouívala znaèku BIO bifidus aktiv a do doby úplného zákazu pouívání oznaèení/názvu BIO pro produkty nepocházející ze systému ekologického zemìdìlství.
Navíc si nechala v prùbìhu roku 2000 zaregistrovat ochrannou známku ve znìní: DANONE
BIO BIFIDUS ACTIV Probuzení a rozíøila svou
produkci o výrobek nesoucí tento název.

Pr
ávní dùsledky podané alob
y
Právní
aloby
Za zcela zásadní výsledek podané aloby lze ji
dnes povaovat postoj soudu k aktivní legitimaci jednotlivých alobcù.
Jak ji jsme na jiném místì uvádìli, obì obèanská sdruení (EPS i AAetB) opøela svou aktivní
legitimaci o své stanovy. Ty musí obsahovat
v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 písm. c)
zák. è. 83/1990 Sb., o sdruování obèanù,
mimo jiné i cíl èinnosti sdruení. Obì mají jako
jeden z cílù èinnosti sdruení stanovenu ochranu spotøebitelù. Soud v této souvislosti nijak nezpochybnil aktivní legitimaci obou sdruení.
Soud tak dal jednoznaèný signál, e obèanská
sdruení, která mezi cíly své èinnosti mají uvedenu ochranu spotøebitele bez obav mohou vyuít institutu nekalé soutìe v podobných kauzách a obrátit se na soud v pøípadech klamání
spotøebitele, pokozování ivotního prostøedí
(v intencích nekalé soutìe) apod., nebo jsou
povaovány za právnické osoby hájící zájmy spotøebitelù.
Na druhou stranu
soud zcela neoèekávanì odmítl aktivní legitimaci KEZu u nìj
konstatoval, e nejde
o právnickou osobu
hájící zájmy soutìitelù, nebo stát na nìj
pøenesl výkon státní
správy ve formì certifikace produktù ekologického zemìdìlství.

Vyjednáv
ání se spoleèností
Vyjednávání
Danone
Brzy po podání aloby nás kontaktovala ji zmiòovaná advokátní kanceláø AK Gide Loyrette
Nouel, která alobcùm navrhla jednání. Na prvním jednání nabídla monost smírného øeení
spoèívající v tom, e by vekeré produkty, které
spoleènost oznaèuje slovem BIO byly opatøeny upozornìním, e nejde o produkt ekologického zemìdìlství. Tento návrh vycházel ze standardù Evropské unie, kde spoleènost Danone
toto upozornìní bìnì pouívá (k tomu viz dále).
Po sérii návrhù a protinávrhù dohod smírného

øeení sporu jsme byli nuceni od jednání ustoupit, nebo spoleènost nakonec nehodlala pøistoupit na ná poadavek, aby upozornìní
o pùvodu výrobku bylo v souvislosti s uíváním
oznaèení/znaèky BIO uvádìno ve vekeré
marketingové komunikaci.

Pr
ávní úpr
a v a ek
ologic
kého
Právní
úpra
ekologic
ologického
zemìdìlství v Evr
opské unii
Evropské
Základem právní úpravy je naøízení Rady
è. 2092/91(Council Regulation /EEC/ No
2092/91 on organic production of agricultural
products and indications referring thereto on agricultural products and foodstaffs to include livestock production). Souèasná právní úprava (zákon o ekologickém zemìdìlství) stejnì jako pøed
tím metodický pokyn je s tímto naøízením zcela
kompatibilní. Jediným podstatnìjím rozdílem
v zákonné úpravì je Naøízení Rady è. 1804/
1999, které nabylo úèinnosti od 19. èervence
1999. To ve svém èlánku 5 odst. 3a øeí otázku
dalího moného pouívání oznaèení/znaèky
BIO, které pouívají producenti u výrobkù nevyhovující podmínkám Naøízení Rady 2092/91
(rozumìj nepocházející ze systému ekologického zemìdìlství).
Podle tohoto ustanovení je moné pouívat
znaèku BIO v zemích EU a do roku 1. èervence roku 2006 za podmínek, které jsou zde
taxativnì vymezeny.
1. podmínka je vázána na datum registrace obchodní známky. Ta musela být provedena pøed
22. èervencem roku 1991 ( s výjimkou Finska,
Rakouska a védska) a pouze v souladu
s Naøízením Rady 89/104/EEC z 21. prosince
1988. Podmínka è.2 pøedpokládá, e výrobce,
který by poíval (a v souèasnosti poívá) výjimky
z ustanoveních Naøízení Rady 2092/91 ji pøed
úèinností této novely pouívá na svých výrobcích
upozornìní, e daný výrobek nepochází
z ekologického zemìdìlství. Z toho vyplývá,
e na výrobce, který pouívá oznaèení definované èl. 2 N. R. 2092/91 ani by jeho výrobek
splòoval poadavky NR n2092/91 nedopadá
tato výjimka.

Pø
ístup soudu
Pøístup
V záøí roku 2000 alobci podali návrh na vydání
pøedbìného opatøení. Na konci února roku
2001 vydal Krajský soud v Praze tento návrh
usnesením zamítl. Forma usnesení byla natolik
nedostateèná, e teprve po pøeètení celého
odùvodnìní rozhodnutí bylo moné zjistit, zda
soud rozhodoval o pøedbìném opatøení, èi
ve vìci samé.
Dodejme jen, e aloba byla podána v øijnu roku
1999 a do dneního dne nebylo naøízeno jednání.

Tato studie vznikla za finanèní podpory Evropské unie a Programu sociální transformace zemí støední a východní Evropy nizozemské vlády (MATRA Programme). Názory v ní
vyjádøené jsou názory Ekologického právního servisu, a proto v ádném pøípadì nemohou být chápány jako oficiální názory Evropské unie.
Èinnost Ekologického právního servisu dále
podporují Americká ambasáda v Praze,
Charles Steward Mott Foundation, Nadace
rozvoje obèanské spoleènosti, Open Society Fund Praha a OPEN SOCIETY INSTITUTE.

