
 

 

3Cm 7/2016 - 64  
U S N E S E N Í 

 
Městský soud v Praze rozhodl soudcem Mgr. Michalem Výtiskem ve věci žalobkyně 

Asociace výrobců minerální izolace, z.s., IČO 70917914, se sídlem Kubánské náměstí 
1391/11, Praha 10, zast. JUDr. Stanislavem Mouralem, MBA, advokátem se sídlem 28. října 
2663/150, Ostrava, proti žalované HONTER Company s.r.o., IČO 24719609, se sídlem 
Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, zast. JUDr. Vladislavou Růžičkovou, advokátkou se 
sídlem Na Předevsi 681/10, Praha - Kolovraty, o ochraně proti nekalé soutěži 

     
t a k t o: 

 
Soud  s c h v a l u j e   smír tohoto znění: 
 
1. Žalovaný je povinen, počínaje čtrnáctým dnem ode dne, kdy usnesení o schválení 

soudního smíru nabude právní moci, zdržet se srovnávání minerální vlny a stříkané pěnové 
izolace takovým způsobem, že:  
a) životnost minerální vlny je omezená, neboť ta časem sesedá, zatímco stříkaná pěnová 
izolace má životnost vždy po dobu životnosti budovy,  
 
b) za extrémně tuhé zimy dochází u minerální vlny k rychlému úniku tepla, zatímco u stříkané 
pěnové izolace nemá teplo šanci nikudy unikat,  
 
c) minerální vlna je energeticky minimálně účinná, zatímco stříkaná pěnová izolace je 
podstatně účinnější a  
 
d) pokud jde o únik vzduchu, minerální vlna nevytváří AIR BARRIER, zatímco u stříkané 
pěnové izolace nedochází k žádnému nebo jen k opravdu minimálnímu úniku vzduchu.  
 

2. Žalovaný je povinen, počínaje čtrnáctým dnem ode dne, kdy usnesení o schválení 
soudního smíru nabude právní moci:  

 
a) zdržet se uvádění výroku: „Nespornou výhodou pěnové izolace při zateplení půdy, oproti 
skládané izolační vrstvě z minerální vlny, je bezespárá technologie- celistvá vrstva tepelné 
izolace bez nutnosti mechanického kotvení. I při perfektní pokládce rohoží, nebo desek 
tepelné izolace z minerální vlny, dochází k rozevření spár, které jsou příčinou vzniku 
tepelných mostů, a tím i místem, kudy uniká teplý vzduch z místnosti, což je pro získání 
maximální tepelné ochrany objektu zcela nežádoucí.“,  
Žalovaný je oprávněn tento výrok nahradit výrokem: „Nespornou výhodou pěnové izolace při 
zateplení půdy je bezespárá technologie – celistvá vrstva tepelné izolace bez nutnosti 
mechanického kotvení.“, 
 
b) Zdržet se uvádění výroku: „Vlastnosti stříkané izolace EXY, které zajišťují 
vzduchotěsnost, jsou tím hlavním důvodem, proč je tento materiál lepší než skelná vata. 
Skelná vata bez ohledu na to, jak dobře je nainstalována, nevytváří vzduchovou zábranu a 
umožňuje, aby se skrze ni pohyboval vzduch. Výsledkem pak je, že se obě klimatická 
prostředí (vnitřní klimatizovaný vzduch a vnější neklimatizovaný vzduch) spojí a vytváří 
potenciální kondenzaci uvnitř zdí a stavebních prvků.“  
Žalovaný je oprávněn tento výrok nahradit výrokem: „Stříkaná pěna EXY vytváří 
vzduchovou bariéru. Stříkaná pěna EXY se aplikuje nástřikem, při její expanzi dochází 
zvětšením objemu k vytvoření celistvé vrstvy, přičemž vyplněním všech mezer dochází k 
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zaizolování i těžko přístupných složitých částí stavebních konstrukcí. Tímto je zabráněno 
vzniku tepelných mostů.“, 
 
c) Zdržet se uvádění výroku: „Otázka: Tlumí izolace EXY zvuk lépe než izolace ze skelné 
vaty? Odpověď: Ano. Stříkaná pěna s otevřenou strukturou buněk má vynikající zvukovou 
pohltivost, má větší hustotu než skelná vata a její fyzikální vlastnosti tlumí zvuk účinněji.“, 
  
d) Zdržet se uvádění výroku: „Naší společnosti volají každý měsíc majitelé domů, kteří se 
ptají, proč jejich účty za energie jsou tak vysoké. I když jsou přesvědčeni, že svůj dům 
zaizolovali tou nejlepší izolací ze skelné vaty, celulózy nebo minerální vlny, jaká je dnes na 
trhu k dispozici.“ Žalovaný je oprávněn tento výrok nahradit výrokem: „Naší společnosti 
volají každý měsíc majitelé domů, kteří se ptají, proč jejich účty za energie jsou tak vysoké. I 
když jsou přesvědčeni, že svůj dům zaizolovali tou nejlepší izolací, jaká je dnes na trhu k 
dispozici.“. 
 

3. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.“  
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

Žalobkyně se žalobou došlou soudu dne 11. 7. 2016 domáhá ochrany před nekalou 
soutěží žalované, která má spočívat v uveřejňování nepravdivého srovnání minerální izolace a 
stříkané pěnové izolace při propagaci svých výrobků na webových stránkách www.honter.cz.  

 
Podáním ze dne 27. 3. 2018 navrhla žalobkyně schválení shora uvedeného smíru. Při 

jednání konaném dne 29. 3. 2018 se žalovaná k návrhu připojila. 
 
Jelikož obsah navrženého smíru není v rozporu s právními předpisy, soud v souladu s § 

99 o. s. ř. smír schválil. Vzhledem k tomu, že obsahem soudního smíru bylo i ujednání o 
náhradě nákladů tohoto řízení, výrok o náhradě nákladů řízení odpadl. s 
 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné [§ 202 odst. 1 písm. h) 
o.s.ř.]. 
 
Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu vykonatelné rozhodnutí soudu 
ukládá, může oprávněný navrhnout soudní výkon rozhodnutí.  

 
V Praze dne 29. března 2018 

                                    
Mgr. Michal Výtisk v.r. 

                           soudce 
 
Za správnost: 
Věra Šíchová 
 
Toto rozhodnutí ze dne 29. března 2018, č.j. 3Cm 7/2016-64 nabylo právní moci dne 
5. dubna 2018 a vykonatelnosti dne 19. dubna 2018. Připojení doložky  provedla Věra 
Šíchová dne 21. května 2018. 
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