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Úvod 

 

 

Tématem předmětné diplomové práce je užití tzv. obchodních podmínek ve vztazích 

ze spotřebitelských smluv. Dle autorky práce se jedná o téma aktuální, jelikož spadá do 

oblasti ochrany spotřebitele, což je velmi dynamická oblast práva, která se neustále vyvíjí 

a formuje. Česká republika se ochranou spotřebitele začala více zabývat až v souvislosti 

s připravovaným vstupem do Evropské unie a právo Evropské unie má v této oblasti práva 

významný vliv. Obchodní podmínky jsou institutem závazkového práva a jsou hojně 

využívány nejen ve spotřebitelských smlouvách. Na právní úpravu užívání obchodních 

podmínek ve vztazích ze spotřebitelských smluv má nemalý vliv judikatura a lze očekávat, že 

v blízké budoucnosti dojde k významnějšímu vývoji v této oblasti. A to z toho důvodu, že 

mimo jiné v důsledku délky soudních řízení jsou doposud vydávána rozhodnutí vyšších soudů 

podle právní úpravy ve starém občanském zákoníku, přestože od účinnosti nové právní 

úpravy v podobě občanského zákoníku již uplynulo více než pět let. 

Cílem této práce je analyzovat právní úpravu a navazující judikaturu týkající se 

užívání obchodních podmínek ve spotřebitelských smlouvách. Autorka práce má v plánu se 

zaměřit jednak na samotný proces připojení obchodních podmínek ke smlouvě a na případné 

dílčí problémy, které mohou v rámci tohoto procesu vznikat. S tématem užívání obchodních 

podmínek ve spotřebitelských smlouvách je spojeno několik sporných otázek, přičemž dle 

autorky práce mezi nejzajímavější z nich patří možnost sjednání smluvní pokuty 

v obchodních podmínkách u spotřebitelských smluv. Autorka práce si klade za cíl zhodnotit 

i tuto problematiku.  

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se bude zabývat vývojem a prameny 

právní úpravy a ve stručnosti se zde autorka práce bude věnovat i ústavním základům ochrany 

spotřebitele. Druhá kapitola bude věnována základním pojmům, ochraně spotřebitele a její 

úpravě v občanském zákoníku. Ve třetí kapitole se autorka práce zaměří na obchodní 

podmínky, způsob jejich připojení ke smlouvě a rovněž se zde bude zabývat přípustnými 

ujednáními v obchodních podmínkách. Poslední kapitola předmětné diplomové práce bude 

věnována problematice nepřípustných ujednání v obchodních podmínkách ve vztazích ze 

spotřebitelských smluv a v závěru kapitoly se bude autorka práce snažit rozebrat možnost 

sjednání smluvní pokuty v takových obchodních podmínkách. 
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První kapitola diplomové práce se bude zabývat ústavními základy ochrany 

spotřebitele a bude zde obsažen i stručný popis relevantních ustanovení především Listiny, ze 

kterých potřebu ochrany spotřebitele vyvozujeme. Autorka práce se v této kapitole dále 

zaměří na alespoň stručný vývoj ochrany spotřebitele v České republice, vliv práva Evropské 

unie na tuto oblast, jeho zhodnocení a rovněž na soukromoprávní a veřejnoprávní prameny 

právní úpravy ochrany spotřebitele. 

Druhá kapitola bude věnována rozboru základních pojmů jako je spotřebitel, 

podnikatel a spotřebitelská smlouva, se kterými autorka práce bude při psaní předmětné 

diplomové práce hojně pracovat. Dále se autorka práce zaměří na základní prostředky 

ochrany spotřebitele, zejména na úpravu v občanském zákoníku. V závěru předmětné kapitoly 

se autorka práce bude zabývat pravidly komunikace podnikatele se spotřebitelem a právní 

úpravou smluv uzavíraných adhezním způsobem. 

Třetí kapitola se bude týkat samotných obchodních podmínek. Autorka práce zde 

rozebere pojem a účel obchodních podmínek, jejich druhy a pokusí se vystihnout specifika 

jejich užívání ve vztazích ze spotřebitelských smluv. Dále bude věnována pozornost procesu 

inkorporace obchodních podmínek a v závěru této kapitoly se autorka práce zaměří na 

přípustnost ujednání obchodních podmínek a blíže pak konkrétně na ujednání o automatické 

prolongaci smlouvy a ujednání o ultimativní změně obchodních podmínek. 

Čtvrtá kapitola práce bude zaměřena na oblast nepřípustných ujednání v obchodních 

podmínkách. Pozornost bude věnována problematice překvapivosti určitých ujednání 

obchodních podmínek a stručnému rozboru relevantních soudních rozhodnutí. Autorka se na 

konci své diplomové práce bude blíže zabývat smluvní pokutou ve vztazích ze 

spotřebitelských smluv se specifickým zaměřením na možnost jejího sjednání v obchodních 

podmínkách. 

Cílů předmětné diplomové práce se bude její autorka snažit dosáhnout pomocí 

zkoumání české a unijní legislativy, odborné literatury a judikatury českých i zahraničních 

soudů.
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1. Vývoj a prameny právní úpravy 
 

Právní úprava užití obchodních podmínek ve vztazích ze spotřebitelských smluv spadá 

pod ochranu spotřebitele, která patří k nejmodernějším trendům soukromého práva. Jedná se 

o rozsáhlou oblast závazkového práva, která je specifická v tom, že je postavena na ideji 

ochrany slabší smluvní strany právního vztahu, jakož i na ideji ochrany spotřebitele.1 

1.1 Ústavní základ ochrany spotřebitele 
 

Ochrana spotřebitele nespadá jen do úrovně podústavního práva, ale má své teoretické 

základy v samotné ústavní rovině.2 Na úrovni práva Evropské unie je dokonce ochrana 

spotřebitele zařazena mezi základní práva. Tuto úpravu nalezneme v čl. 38 Listiny základních 

práv Evropské unie,3 který deklaruje zajišťování vysoké úrovně ochrany spotřebitele 

v politikách Evropské unie. 

Česká Ústava ani Listina sice výslovně přímo s pojmem ochrana spotřebitele 

nepracují, ale lze jej podřadit pod ústavní princip svobody a princip rovnosti v jeho 

materiálním či faktickém pojetí vycházejícím z čl. 1 Listiny,4 který zní „lidé jsou svobodní 

a rovní v důstojnosti a právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné.“ Předmětné ustanovení má v Listině ústřední postavení 

a deklaruje nejvyšší objektivní ústavní hodnotu.5  

Rovnost je nejkontroverznější hodnotou, která je v tomto článku obsažena, neboť 

absolutní rovnost je jen stěží dosažitelná a je sama o sobě rozporná. Rovnost není možné 

chápat jako právo, které by zavazovalo odstranit všechny faktické nerovnosti a nemůže z ní 

ani vyplývat požadavek obecné rovnosti každého s každým. Rovnost je tedy nutné chápat 

pouze jako rovnost relativní a vyžaduje se jen odstranění neodůvodněných rozdílů.6  

Ústavní princip rovnosti lze chápat mimo jiné ve dvou rovinách, a to jako rovnost 

formální a rovnost materiální. Za základní je považována formální rovnost, kdy se 

nezkoumají vlastnosti konkrétního subjektu.7 V reálném světě z řady důvodů neexistuje 

faktická rovnost, a tak je na místě, aby zákonodárce při tvorbě zákonů usiloval o zajištění 

 
1 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 13. 
2 Nález ÚS ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11. 
3 Listina základních práv Evropské unie, úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 391—407. 
4 Nález ÚS ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11. 
5 WAGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012, s. 61. 
6 Tamtéž, s. 65. 
7 Tamtéž, s. 67. 
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rovnosti všem adresátům právních norem. Zákonodárce tak má otevřen prostor pro uplatnění 

materiální rovnosti. V odůvodněných případech by měla být v zákonech zakotvena 

ustanovení, která mohou pomoci odstranit nebo alespoň částečně vyrovnat faktickou 

nerovnost nebo jiné znevýhodnění.8 

Východiskem ochrany spotřebitele je předpoklad, že se spotřebitel nachází 

v nerovném postavení s podnikatelem. Je tomu tak z mnoha důvodů, zejména s ohledem na 

okolnosti, za nichž dochází k uzavírání smluv, rovněž z důvodu větší profesionální zkušenosti 

podnikatelů, jejich lepší znalosti práva a jednoduššímu přístupu k právním službám. 

Zákonodárce se proto snažil tuto nerovnost alespoň částečně vyrovnat především omezením 

autonomie vůle podnikatele a dalšími prostředky.9 Princip rovnosti se uplatňuje 

v soukromoprávních vztazích v tom smyslu, že soukromé právo zaručuje každému co nejširší 

míru možnosti svobodného jednání, ale z důvodu že ji zaručuje každému, ji musí zároveň 

i omezit tak, aby byla garantována pro všechny.10 Právě ze střetu autonomie vůle a principu 

rovnosti plyne ochrana spotřebitele, stejně tak i ochrana slabší smluvní strany, a má za cíl 

dosažení co nejvíce vyrovnané pozice. K tomu je nutné nerovně upravit prostředky v zásadě 

takovým způsobem, že spotřebiteli se přizná více práv a podnikateli se uloží naopak více 

povinností.11 

Do ústavní roviny ochrany spotřebitele kromě výše zmíněného principu rovnosti 

a svobody dále náleží základní právní zásady vyjádřené v čl. 2 až 4 Listiny, které obsahují 

zásady demokratického a právního státu, zásadu legality a enumerativnosti veřejnoprávních 

pretenzí, zásadu zákazu diskriminace a zásadu, že povinnosti smí být uloženy pouze na 

základě zákona a v jeho mezích a zároveň jen při zachování základních práv a svobod. 

Pro ochranu spotřebitele je důležitý i čl. 20 Listiny, který zaručuje právo svobodně se 

sdružovat, jelikož nemalou úlohu při ochraně spotřebitele sehrávají spotřebitelské organizace 

jako Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace z.s. či Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. 

Rovněž je pro ochranu spotřebitele relevantní čl. 31 Listiny týkající se práva na ochranu 

zdraví a zdravotní péči, jelikož i pacient je spotřebitelem, a čl. 35 Listiny obsahující právo 

každého na příznivé životní prostředí. Bezesporu se ochrany spotřebitele týká i čl. 36 Listiny 

obsahující právo na soudní a jinou právní ochranu.12 

 

 
8 Nález ÚS ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11. 
9 Tamtéž. 
10 HURDÍK, J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 120. 
11 Tamtéž, s. 115 
12 HULVA, Tomáš. Ochrana spotřebitele. Praha: ASPI, 2005. Právní rukověť (ASPI), s. 59-62. 
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1.2 Vývoj ochrany spotřebitele 
 

Idea ochrany spotřebitele, i když tak evidentně dříve nebyla označována, je stará 

nejspíše jako obchodování samotné. Například již v římském právu se setkáváme s institutem 

odpovědnosti za skryté vady při prodeji zboží, který bychom mohli vnímat jako určitý 

prostředek ochrany spotřebitele. Římské právo bylo tak precizně zpracováno, že bylo schopné 

kupci, pod kterým si můžeme představit obdobu dnešního spotřebitele, poskytnout 

dostatečnou ochranu.13 

Jisté teoretické základy ochrany spotřebitele tedy můžeme nalézt již v římském právu, 

nicméně významnější tendence k ochraně slabší strany, respektive spotřebitele, se započaly 

v právních normách více projevovat až v 19. století, což vedlo k rozvoji ochrany slabší strany 

a potažmo spotřebitele především v oblastech pracovního a nájemního práva. Právní úpravou 

byla omezena smluvní autonomie silnější smluvní strany za účelem zvýšení ochrany slabší 

smluvní strany. Až do poloviny 20. století nebyly právní vztahy mezi prodávajícím 

a kupujícím natolik komplikované, jako je tomu dnes, a to především z důvodu absence 

globalizace trhu. Prodávající a kupující se ve většině případech znali a nepoctivost prodeje tak 

byla spíše výjimečnou záležitostí. Změna nastala po druhé světové válce s rozvojem výroby, 

dopravy a mezinárodního obchodu. Kupující již neměl jako dříve přehled o vlastnostech zboží 

a povětšinou nemohl vlastnosti zboží dohodnout s prodávajícím, jak na to byl dříve zvyklý, 

a musel tedy brát to, co mu bylo nabízeno.14 

V 60. letech 20. století zakládali spotřebitelé sdružení na ochranu svých práv 

a postupně začali vyvíjet tlak na zákonodárce, aby byla přijata další opatření na jejich 

ochranu. Zpočátku se těmto sdružením nedostávalo dostatečné pozornosti, ale časem velké 

obchodní společnosti dospěly k názoru, že uznání požadavků ze strany spotřebitelských 

organizací by pro ně mohlo být velkým marketingovým přínosem. Postupem času na snahy 

spotřebitelských sdružení nereagovaly jen obchodní společnosti, ale taktéž státy a jejich 

zákonodárné orgány.15 Ochrana spotřebitele je pokládána za velkou právní vymoženost 

20. století.16 V dnešní době je ochrana spotřebitele základem politiky všech vyspělých států 

s fungující tržní ekonomikou. 

Soukromoprávní ochranu spotřebitele jako kupujícího u nás zajišťoval zákon 

č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění do 31. 3. 1964 a posléze starý občanský zákoník 

 
13 HULVA, Tomáš. Ochrana spotřebitele. Praha: ASPI, 2005. Právní rukověť (ASPI), s. 23. 
14 VÍTOVÁ, B. Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., s. 4. 
15 Tamtéž. 
16 HONDIUS, E. The Protection of the Weak Party. Journal of Consumer Policy. 2004, no. 27, s. 250. 
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a právní předpisy jej doplňující.17 Česká republika se však začala ve větší míře věnovat 

ochraně spotřebitele až v souvislosti s připravovaným vstupem do Evropské unie. Ochrana 

spotřebitele je tedy v České republice značně ovlivněna transpozicí a implementací práva 

Evropské unie. 

Obecně se dá říci, že účinná ochrana spotřebitele jako slabší smluvní strany ve 

vztazích s podnikatelem patří k hlavním prioritám v soudobé politice Evropské unie a je 

zajišťována především sekundárním právem, a to zejména směrnicemi.18 Spotřebitelská 

legislativa Evropské unie byla založena na principu minimální harmonizace, což znamená, že 

členské státy musely jako minimum implementovat pravidla obsažená v právu Evropské unie, 

ale mohly zavést právní úpravu, která jde nad rámec evropské úpravy a je přísnější. Od přijetí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. 10. 2011 o právech 

spotřebitelů se však u směrnic stále častěji setkáváme s uplatňováním principu plné 

harmonizace. Směrnice tedy obsahují předem daná pravidla, od kterých se členské státy 

nemohou odchýlit, a to ani ve prospěch spotřebitele, ani v jeho neprospěch.19 Například 

v preambuli směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES20 je uvedeno, že členským 

státům by nemělo být povoleno zachovávat ani zavádět jiná vnitrostátní pravidla, než která 

jsou obsažena v této směrnici, neboť pro zajištění vysoké a rovnocenné úrovně ochrany zájmů 

všech spotřebitelů ve Společenství a pro vytvoření skutečného vnitřního trhu je úplná 

harmonizace nutná. 

Dle Vítové je hlavním důvodem proti zavedení principu plné harmonizace skutečnost, 

že by mohlo paradoxně v některých státech dojít ke snížení ochrany spotřebitele. Jako příklad 

z českého právního řádu uvádí, že plná harmonizace původního znění směrnice o právech 

spotřebitelů21 by vedla ke snížení dvouleté zákonné záruční doby na pouhých šest měsíců, což 

by bývalo bylo významné snížení ochrany spotřebitele, přestože dvouletá záruční doba byla 

přijata v důsledku špatného překladu směrnice a jejího nepochopení českým zákonodárcem.22 

Autorka práce se domnívá, že pro spotřebitele je příznivější postavení směrnic na 

principu minimální harmonizace, neboť ten dovoluje jednotlivým státům zajistit vyšší 

standard jejich ochrany. Jistá unifikace v rámci Evropské unie je samozřejmě taktéž žádoucí, 

 
17 HULVA, Tomáš. Ochrana spotřebitele. Praha: ASPI, 2005. Právní rukověť (ASPI), s. 26. 
18 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 15. 
19 Tamtéž, s. 17. 
20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. 4. 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a 

o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. 
21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se 

mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 

85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES Text s významem pro EHP. 
22 VÍTOVÁ, B. Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva. 2. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 16. 
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ale má-li být postupně založena čistě na principu plné harmonizace směrnic, nebudou moci 

členské státy pružně reagovat například na problémy regionálního charakteru. Plná 

harmonizace je jistě potřebná pro vytvoření funkčního vnitřního trhu a z pohledu Evropské 

unie je vzhledem k integračnímu procesu logická, ale při jejím praktickém uplatnění tato dle 

autorky práce představuje velmi spornou problematiku, protože každý stát prosazuje 

především vlastní právní úpravu reflektující regionální podmínky. Tento problém bychom 

neměli při uplatnění principu minimální harmonizace, protože státy by měly možnost se 

rozhodnout pro přísnější právní úpravu. 

1.3 Prameny právní úpravy 
 

 

Právo ochrany spotřebitele je upraveno v celé řadě právních předpisů, ať už na 

evropské či národní úrovni. Autorka práce se bude dále věnovat zejména národní právní 

úpravě, kterou lze rozdělit do roviny soukromoprávní a veřejnoprávní. Je ovšem nutné 

ochranu spotřebitele chápat komplexně, jelikož se obě tyto roviny často navzájem prolínají 

a doplňují. 

1.3.1 Soukromoprávní ochrana spotřebitele 

 

Základní úpravu ochrany spotřebitele v oblasti soukromého práva nalezneme 

v občanském zákoníku v ustanovení § 1810 a následujících v díle, který nese název 

„Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem.“ Jedná se o úpravu převážně 

kogentní povahy a v případě odchýlení se od této úpravy v neprospěch spotřebitele se 

k tomuto odchýlení nepřihlíží. Jelikož je ochrana spotřebitele zvláštním případem ochrany 

slabší strany, je nutné ustanovení tohoto dílu brát v kontextu dalších ustanovení občanského 

zákoníku, které mohou ochranu spotřebitele doplňovat.23 Jedná se například o úpravu smluv 

uzavíraných adhezním způsobem, úpravu prodeje movitých věcí či úpravu nekalé soutěže. 

Původní návrh občanského zákoníku ochranu spotřebitele vůbec neobsahoval, neboť 

po vzoru například Rakouské republiky24 bylo zamýšleno vytvořit samostatný spotřebitelský 

kodex, který by zahrnoval soukromoprávní i veřejnoprávní úpravu ochrany spotřebitele. 

V důsledku politického rozhodnutí se však od těchto tendencí upustilo a další úvahy nad 

vypracováním spotřebitelského kodexu znovu započaly až po účinnosti občanského zákoníku, 

když Ministerstvo průmyslu a obchodu ustavilo komisi pro přípravu nového spotřebitelského 

 
23 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 395. 
24 Bundesgesetz mit dem Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher, Nr. 140/1979 z 8.3.1979. 
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kodexu. Našlo se však množství odpůrců připravovaného kodexu, mezi které patřil Svaz 

obchodu a cestovního ruchu, ale i čtyři spotřebitelské organizace. 25 Nakonec po více než 

dvou letech Ministerstvo přípravy spotřebitelského kodexu zcela zastavilo. 

Autorka práce se domnívá, že shrnutí soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy do 

jednoho kodexu by mohlo být přínosné, neboť v této oblasti dochází k častým změnám 

a současná roztříštěná právní úprava není pro samotné spotřebitele dostatečně přehledná. 

Do soukromoprávní roviny ochrany spotřebitele řadíme rovněž speciální zákony, mezi 

které patří zejména zákon o spotřebitelském úvěru. 

1.3.2 Veřejnoprávní ochrana spotřebitele 

 

Jak je již uvedeno výše, ochrana spotřebitele je vedle soukromoprávní úpravy 

prosazována taktéž veřejnoprávní úpravou, a to především zákonem o ochraně spotřebitele. 

Autorka práce nicméně považuje za důležité doplnit, že zákon o ochraně spotřebitele nemá 

čistě veřejnoprávní povahu, avšak spíše se jedná o veřejnoprávní zákon se soukromoprávními 

prvky.26 

V oblasti veřejnoprávní regulace ochrany spotřebitele se dále nachází velké množství 

předpisů, které upravují specifické oblasti jako je například bezpečnost v oblasti potravin, 

zdravotnických prostředků, kosmetických prostředků a mnoho dalších. Patří sem tedy 

například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 

Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Do veřejnoprávní oblasti ochrany spotřebitele spadá rovněž i ochrana spotřebitele 

v trestním zákoníku27, neboť ten spotřebitele chrání zavedením trestních sankcí za trestné činy 

Poškozování spotřebitele a Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.  

Základy ochrany spotřebitele dovozujeme ze samotné ústavní roviny, a tak je 

důležitým veřejnoprávním pramenem práva v této oblasti taktéž Listina. 

 
25 VÍTOVÁ, B. Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva. 2. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 21. 
26 VÍTOVÁ, B. Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 6. 
27 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Právní ochrana spotřebitele 
 

 

Ochrana spotřebitele spadá do dvou právních rovin a rozlišujeme tak soukromoprávní 

a veřejnoprávní ochranu spotřebitele. Veřejnoprávní rovinu ochrany spotřebitele lze obecně 

charakterizovat jakožto ochranu preventivní, zatímco soukromoprávní rovina ochrany 

spotřebitele je vnímána spíše jako ochrana následná, nicméně i zde jsou ustanovení 

preventivní povahy, jako je například předsmluvní informační povinnost.28 Autorka se 

vzhledem k tématu práce bude dále věnovat soukromoprávní úpravě ochrany spotřebitele. 

Přestože soukromé právo vychází z rovnosti subjektů, faktická nerovnost vyžaduje 

v některých případech zásah zákonodárce, který by tuto nerovnost alespoň do určité míry 

vyrovnal.29 Nerovnost mezi subjekty nelze vykompenzovat jenom určením práv a povinností, 

potřebné je rovněž zajištění jejich realizace. Právní úprava ochrany spotřebitele k faktické 

ochraně spotřebitele sama o sobě nestačí. K jejímu fungování je nezbytné, aby si sami 

spotřebitelé byli vědomi svých práv a aby náležitě využívali instituty na svou ochranu, které 

jim právní úprava poskytuje. Stále platí klasická římská právní zásada, že právo náleží 

bdělým. Taktéž Ústavní soud jasně dovodil, že „i když je spotřebitelům přiznána vyšší právní 

ochrana pro jejich fakticky slabší postavení, nedochází tím k úplnému potlačení starořímské 

zásady vigilantibus iura scripta sunt.“30 

Ochrana spotřebitele spadá pod ochranu slabší strany, která patří mezi základní zásady 

občanského zákoníku a v podstatě se prolíná celým jeho zněním. Mnohdy dochází k mylnému 

zaměňování případně nerozlišování těchto dvou pojmů, a to nejen mezi laickou veřejností, ale 

dokonce samotnými soudy. Autorka práce se s tímto problémem setkala při studiu rozsudku 

Nejvyššího soudu ze dne 12. prosince 2018, sp. zn. 33 Cdo 5942/2017, kdy Nejvyšší soud 

musel vrátit věc odvolacímu soudu, neboť ten nesprávně přiznal zvýšenou ochranu běžně 

náležející výhradně spotřebitelům drobnému podnikateli, který byl pouze v pozici slabší 

strany. Odvolací soud v předmětné věci uvedl, že „judikatura soudů vyšších stupňů je 

ustálena v závěru, že vystupuje-li podnikatel v pozici blízké osobě spotřebitele, tedy v pozici 

slabší, je třeba přiznat mu zvýšenou ochranu.“31 Institut osoby v pozici blízké spotřebiteli 

však nemá v našem právním řádu oporu a Nejvyšší soud tak správně uvedl, že v této věci má 

 
28 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 18. 
29 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1–117. Praha: Leges, 2013, s. 83. 
30 Blíže například nález Ustavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11. 
31 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 31. 7. 2017, č. j. 27 Co 139/2017-

92. Zdroj: Právní informační systém ASPI. 
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být aplikována ochrana slabší strany, a nikoliv ochrana spotřebitele. 

2.1 Definice spotřebitele 
 

 

Definice pojmu spotřebitel v českém právním řádu vznikala postupnými 

transpozicemi evropských směrnic do vnitrostátního práva. Do starého občanského zákoníku 

byla definice začleněna zákonem č. 367/2000 Sb.,32 který mimo jiné implementoval směrnici 

93/13/EHS ze dne 5. 4. 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. 

Definice ve starém občanském zákoníku byla považována za základní definici pro celé 

soukromé právo. Veřejné právo obsahovalo obdobnou definici spotřebitele v zákoně 

o ochraně spotřebitele, přičemž soukromoprávní a veřejnoprávní definice byly terminologicky 

sjednoceny.33 

Dle definice v aktuálně účinném občanském zákoníku je spotřebitelem „každý člověk, 

který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého 

povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“34 Tato definice je chápána 

jako generální, která je platná v celém českém právním řádu. Ostatní definice spotřebitele 

jsou definicemi speciálními a jsou relevantní výhradně pro ty zákony, ve kterých jsou 

použity.35 O tom svědčí například i skutečnost, že v textaci zákona o ochraně spotřebitele je 

uvedeno slovní spojení „pro účely tohoto zákona se rozumí…“36 

Slabší strana je upravena v ustanovení § 433 občanského zákoníku, kde je v prvním 

odstavci stanoveno, že „kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském 

styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo 

k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných 

právech a povinnostech stran“ a v druhém odstavci je vyjádřena vyvratitelná právní 

domněnka, že slabší stranou je „osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje 

mimo souvislost s vlastním podnikáním“. Nejedná se o definici slabší strany, neboť tu 

občanský zákoník neobsahuje, nýbrž pouze o definici rámce uplatnění právní domněnky.37 

Na rozdíl od definice spotřebitele, občanský zákoník v předmětném ustanovení 

 
32 Zákon č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 

některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů. 
33 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 

2014, s. 2. 
34 Blíže ustanovení § 416 občanského zákoníku. 
35 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 18. 
36 Blíže ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele. 
37 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 1019. 
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používá v souvislosti se slabší stranou slovo osoba. Pojem slabší strana je tudíž širší než 

pojem spotřebitel a vztahuje se jak na fyzické, tak i na právnické osoby. Spotřebitel bude 

vždy slabší stranou, zatímco slabší strana nemusí být vždy spotřebitelem. 

Občanský zákoník dokonce ani nevylučuje, aby měla postavení slabší strany osoba, 

která ve vztahu s podnikatelem vystupuje v souvislosti s vlastní podnikatelskou činností.38 

V tom případě bude o to více nezbytné posoudit faktory, od kterých se slabší strana odvozuje. 

Zákon tyto faktory nevymezuje, ale dle Lasáka se jedná především o informační asymetrii 

mezi subjekty a popřípadě hospodářské postavení těchto subjektů v rámci hospodářské 

soutěže. 39 

2.1.1 Definiční znaky spotřebitele 

 

Abychom mohli někoho označit za spotřebitele, musí dojít ke kumulativnímu naplnění 

několika znaků. Východiskem pro určení těchto znaků je samotná definice spotřebitele v § 

416 občanského zákoníku. 

Prvním z definičních znaků spotřebitele je skutečnost, že se jedná pouze o člověka, to 

jest fyzickou osobu. Spotřebitelem tedy nemůže být nikdy právnická osoba. Zde se nabízí 

srovnání s úpravou spotřebitele ve starém občanském zákoníku ve znění do 31. 7. 2010, který 

upravuje pojem spotřebitele dvojím způsobem a to konkrétně v ustanovení § 52 odst. 3, ve 

kterém je spotřebitel upraven jako „osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná 

v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti,“ a v ustanovení § 54a odst. 4 písm. c), 

kde je spotřebitel definován jako „fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy 

o finančních službách uzavírané na dálku nejedná v rámci své obchodní nebo jiné 

podnikatelské činnosti.“ Jednalo se o široké pojetí spotřebitele zahrnující v konečném 

důsledku i právnické osoby40 a jako takové bylo v rozporu s judikaturou SDEU, který 

stanovil, že spotřebitel může být jen osoba přirozená, to jest fyzická osoba.41 

Druhým znakem potřebným k naplnění definice spotřebitele je skutečnost, že dochází 

k právnímu jednání mimo rámec podnikatelské činnosti člověka nebo mimo rámec jeho 

samostatného výkonu povolání. Spotřebitelem tedy může být i podnikající fyzická osoba, 

 
38 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 1653. 
39 Tamtéž. 
40 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 

2014, s. 1. 
41 Blíže například rozsudek SDEU ve spojených věcech C-541/99 a C-542/99 ze dne 22. 11. 2001, Cape Snc proti 

Idealservice Srl a Idealservice MN RE Sas proti OMAI Srl. Dostupné v angličtině na: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1551099537261&uri=CELEX:61999CJ0541. 
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jelikož samotná definice spotřebitele uvádí možnost, že člověk jedná mimo rámec své 

podnikatelské činnosti. To znamená, že podnikatel může být chráněn jako spotřebitel, pokud 

v předmětné záležitosti jako podnikatel nevystupuje a jako podnikatel se ani nechová. 

K tomuto závěru došel i Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 10. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 

1930/11. Jako spotřebitele lze chránit i podnikající fyzickou osobu, která činí určité 

výjimečné právní jednání, které nelze vnímat jako běžné, a tudíž nespadá pod pojem běžná 

podnikatelská činnost.42 Jedná se například o prodej obchodního závodu podnikatelem, jak 

vyplývá z rozsudku SDEU ze dne 14. 3. 1991 ve věci C-361/89. Autorka práce se však 

domnívá, že tato otázka je sporná a dle jejího názoru by se pojem spotřebitel neměl vykládat 

tak široce, protože je třeba chránit smysl právní úpravy. 

Třetím znakem je skutečnost, že dochází k jednání s podnikatelem. Fyzická osoba je 

spotřebitelem jen pokud vstupuje do interakce s podnikatelem.43 V případě uzavírání smluv či 

jiného právního jednání mezi dvěma spotřebiteli by ochrana spotřebitele postrádala smysl. 

Z jednání v konkrétním případě ani nemusí být zřejmé, že jde o jednání s podnikatelem. 

Postavení podnikatele bude mít i nepřímý zástupce podnikatele, který jedná svým jménem na 

účet podnikatele, kterého zastupuje. V takovém případě nemůže dojít ke zkrácení ochrany 

spotřebitele, i když ten má dobrou víru, že nejedná s podnikatelem.44 

Posledním, čtvrtým, znakem potřebným k naplnění definice spotřebitele je skutečnost, 

že dochází k uzavírání smluv nebo k jinému jednání. Samotný fakt, že člověk naplnil ostatní 

definiční znaky spotřebitele ještě neznamená, že na příslušný právní vztah budou použita 

ustanovení na ochranu spotřebitele. Je tedy nutné, aby tato fyzická osoba uzavřela 

s podnikatelem smlouvu nebo s ním alespoň jinak jednala.45 Slovní spojení jinak jednat 

v důsledku znamená, že můžeme uvažovat o ochraně spotřebitele například i v případech 

neobjednaného plnění ve smyslu § 1838 občanského zákoníku či v rámci kontraktační 

i předkontraktační fáze.46 

Pro ochranu spotřebitele není rozhodující, jaké má fyzická osoba skutečné znalosti 

a zkušenosti. Jako spotřebitel bude chráněn například i právník s mnohaletou praxí, a to 

i v případě, že proti němu bude stát podnikatel, který má reálně mnohem menší právní 

 
42 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 20. 
43 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 

2014, s. 8. 
44 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 1598. 
45 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 

2014, s. 4.  
46 Tamtéž, s. 8. 
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povědomí. To je další zásadní rozdíl mezi pojmem spotřebitel a pojmem slabší strana, neboť 

u slabší strany tyto kvality vždy zkoumáme. Vyhodnocení, zda je určitá osoba v konkrétním 

případě slabší stranou, záleží na okolnostech případu. Autorka práce se domnívá, že by neměl 

být pojem slabší strana vykládán příliš široce, aby nedošlo k ochromení podnikatelské praxe 

a samotné hospodářské soutěže. Souhlasí však s názorem Bejčka, že důvody pro zavedení 

vyššího standardu ochrany spotřebitele často nastávají i v takzvaných B2B vztazích u malých 

a středních podnikatelů. A to zejména v případech, kdy se například jednorázově vyskytují 

mimo oblast svého vlastního oboru podnikání, a měli by být tak rovněž chráněni.47 

2.2 Definice podnikatele 
 

 

Pojem podnikatel představuje párový pojem k pojmu spotřebitel, přestože 

v současném občanském zákoníku nejsou tyto pojmy tak úzce provázány, jako tomu bylo 

v předchozí právní úpravě.48  

Pojem podnikatel nespadá však pouze do oblasti práva ochrany spotřebitele, nýbrž jde 

o klíčový pojem samotného obchodního práva, což znamená že pojem podnikatel plní funkci 

pojmu profesionál, se kterým pracují směrnice Evropské unie.49 Podnikatel je vzhledem 

k ustanovení § 5 občanského zákoníku brán jako osoba, která je schopna jednat se znalostí 

a pečlivostí a je od ní proto vyžadován vyšší standard požadované péče. 

Ustanovení § 420 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že ten „kdo samostatně 

vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným 

způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem 

k této činnosti za podnikatele“ a odst. 2 dodává, že „pro účely ochrany spotřebitele se za 

podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, 

výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, 

která jedná jménem nebo na účet podnikatele.“ 

Pojetí podnikatele je v současném občanském zákoníku odlišné od předchozí právní 

úpravy v obchodním zákoníku, kde byl podnikatel vymezen primárně v závislosti na 

oprávnění k podnikání, případně na jeho evidenci v příslušném rejstříku.50 V současné právní 

 
47 BEJČEK, Josef. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

Právnická fakulta, 2016. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, s. 48. 
48 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 22. 
49 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 956. 
50 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 

2014, s. 10. 
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úpravě bylo upuštěno od tohoto formálního hlediska a převládá naopak hledisko faktického 

provozování podnikatelské činnosti. To znamená, že pokud osoba vykonává určitou 

podnikatelskou činnost vykazující definiční znaky podle § 420 odst. 1 občanského zákoníku, 

vystupuje jako podnikatel a je irelevantní, zda má či nemá veřejnoprávní oprávnění 

k provozování předmětné činnosti.51 Rovněž není důležité, zda je podnikání hlavním 

předmětem činnosti osoby, nebo zda osoba podnikání vykonává pouze jako svou vedlejší 

činnost.52 

Občanský zákoník rozšířil pojem podnikatele v souladu s právem Evropské unie. Dle 

důvodové zprávy je hlavním důvodem tohoto rozšíření zajištění ochrany spotřebitele 

v případech, kdy se dostane do kontaktu s osobou, pro kterou není kritérium finančního 

prospěchu významné, například při poskytování veřejné služby či obecně prospěšné činnosti 

osobami, které ve vztahu k této činnosti statut podnikatele nemají. Bude se tedy jednat 

zejména o provoz nemocnic, veřejné dopravy či provozování veřejně prospěšných ústavů. 53 

Ustanovení § 420 odst. 1 občanského zákoníku vymezuje definiční znaky podnikatele 

jako samostatnost, soustavnost, výkon výdělečné činnosti na vlastní účet a odpovědnost, 

živnostenským nebo obdobným způsobem a za účelem dosažení zisku.54 A vzhledem k tomu, 

že je v definici podnikatele užito slovo osoba, může být podnikatelem jak fyzická, tak 

i právnická osoba. 

Z hlediska materiálního vymezení podnikatele musí být definiční znaky splněny 

kumulativně. To ovšem neznamená, že osoba, která některé výše uvedené definiční znaky 

nesplňuje, nemůže být podnikatelem z formálního hlediska. Občanský zákoník obsahuje 

rovněž fikci a domněnku podnikatele v ustanovení § 421 občanského zákoníku. Bude-li osoba 

podnikatelem na základě tohoto ustanovení, není rozhodné, zda její činnost naplňuje všechny 

charakteristické znaky podnikatele či nikoliv.55 Fikce je obsažena v odst. 1 předmětného 

ustanovení občanského zákoníku a stanoví, že „za podnikatele se považuje osoba zapsaná 

v obchodním rejstříku.“ Vyvratitelná právní domněnka je obsažena v odst. 2 předmětného 

ustanovení a říká, „že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné 

oprávnění podle jiného zákona.“ 

 
51 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 24. 
52 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní právo – podnikatel, 

podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 61. 
53 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. §420. 
54 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 1606. 
55 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní právo – podnikatel, 

podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 61. 
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2.3 Spotřebitelská smlouva 
 

 

Spotřebitelská smlouva, jak by se na první pohled mohlo zdát, není samostatným 

smluvním typem. Je vymezena prostřednictvím smluvních stran, a to podle toho, zda jednají 

v rámci své podnikatelské činnosti či nikoliv.56 Spotřebitelskou smlouvou tedy může být 

kterýkoliv smluvní typ i smlouva nepojmenovaná.57 Určující jsou tedy smluvní strany, 

a nikoliv smluvní typ a hovoříme v tomto případě o takzvaných B2C vztazích. Pojem 

spotřebitelská smlouva není v občanském zákoníku definován, nýbrž v ustanovení § 1810 

občanského zákoníku je zaveden jako legislativní zkratka používaná pro smlouvy, které se 

spotřebitelem uzavírá podnikatel.58 Starý občanský zákoník naopak pojem spotřebitelská 

smlouva definoval, a to jako „smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud 

smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.“59 

Mezi spotřebitelské smlouvy nepatří pracovněprávní smlouvy, přestože i zde nalézáme 

nerovné postavení smluvních stran a zaměstnanec je typickým příkladem slabší smluvní 

strany. Občanský zákoník je z režimu ochrany spotřebitele svým ustanovením § 2401 odst. 1 

explicitně vyloučil, protože ochranu zaměstnance jakožto slabší strany upravuje pracovní 

právo.60 

Stanovit, zda jde v konkrétním případě o spotřebitelskou smlouvu, je nezbytné 

v okamžiku jejího uzavření. Na charakteru smlouvy totiž nic nezmění ani pozdější změna 

postavení smluvních stran ani změna subjektu v důsledku například postoupení smlouvy či 

převzetí pohledávky nebo dluhu.61 

Mohlo by se na první pohled zdát, že při určení, zda se v konkrétním případě jedná 

o spotřebitelskou smlouvu, by vzhledem k tomu, že je vymezena prostřednictvím smluvních 

stran, neměly vznikat spory. Avšak touto otázkou se mimo jiné musel zabývat i Nejvyšší soud 

ve svém rozsudku ze dne 25. 7. 2018, č.j. 26 Cdo 2666/2017-138. Žalovaná v předmětné věci 

nesouhlasila s tím, že smlouva o ubytování, kterou uzavřela s žalobci, je spotřebitelskou 

smlouvou, k čemuž shodně se soudem prvního stupně dospěl i odvolací soud. Žalovaná 

 
56 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 

s. 1784. 
57 VÍTOVÁ, B. Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva. 2. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 24. 
58 ONDŘEJ, J. a kolektiv. Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele Ekonomické, právní a sociální aspekty. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s.12. 
59 Blíže ustanovení § 52 odst. 1 starého občanského zákoníku. 
60 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní právo – podnikatel, 

podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 405. 
61 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 400. 
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podala dovolání a jeho přípustnost odůvodnila mimo jiné tím, že otázka, zda smlouva 

o ubytování uzavřená mezi podnikatelem a nepodnikatelem je spotřebitelskou smlouvou ve 

smyslu § 1810 občanského zákoníku, nebyla Nejvyšším soudem doposud řešena. Nejvyšší 

soud ale tuto otázku za důvodnou nepovažoval a pouze shrnul, že „zákon vymezuje jako 

spotřebitelské ty smlouvy, jež jsou uzavírané mezi spotřebitelem a podnikatelem.“62 

2.4 Základní prostředky ochrany spotřebitele 
 

Jak již autorka práce uvádí výše ve své práci, spotřebitel je v českém právním řádu 

chráněn prostřednictvím soukromého i veřejného práva. S ohledem na téma předmětné práce 

se autorka záměrně vyhýbá veřejnoprávní ochraně spotřebitele a dále se zaměří na 

soukromoprávní ochranu spotřebitele, a to především na úpravu obchodních podmínek 

a jejich užití ve vztazích ze spotřebitelských smluv. 

2.4.1 Ochrana spotřebitele v občanském zákoníku 

 

Ustanovení, která upravují ochranu spotřebitele, respektive ochranu slabší strany, jsou 

roztříštěna napříč celým občanským zákoníkem. Jednotlivé ustanovení dotýkající se ochrany 

spotřebitele se navzájem nevylučují, nýbrž se doplňují.63 Jedná se o takzvaný princip 

kumulace a ten ve spotřebitelském právu dovodil například i SDEU.64  

Ochrany spotřebitele se týkají různé oblasti občanského zákoníku. Nejdůležitější 

oblastí je bezesporu díl nazvaný „Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se 

spotřebitelem.“ V § 1810 občanského zákoníku je stanoveno, že úprava předmětného dílu se 

použije na smlouvy uzavřené mezi podnikatelem a spotřebitelem a na závazky z nich, 

nicméně zde není řešen zbytek jejich právního režimu.65 Mnoho ustanovení v obecné úpravě 

závazkového práva se s ustanoveními v tomto díle překrývá, jelikož v některých případech 

řeší navzájem blízké záležitosti. Jedná se například o ustanovení upravující zneužití práva či 

nepřiměřené zkrácení.66 Důležitou oblastí je ochrana slabší strany, kterou spotřebitel vždy je. 

Dalšími oblastmi jsou ustanovení týkající se smluv uzavíraných adhezním způsobem, úprava 

prodeje movité věci či nekalé soutěže. K ustanovením chránícím spotřebitele se v některých 

 
62 Blíže rozsudek NS ze dne 25. 7. 2018, č.j. 26 Cdo 2666/2017-138. 
63 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 398. 
64 Rozsudek SDEU ve věci C-423/97 ze dne 22. 4. 1999, Travel-Vac, S.L. proti Manuel José Antelm Sanchíz. 

Dostupné v angličtině na: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61997CJ0423&lang1=cs&type=TXT&ancre= 
65 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 180. 
66 Tamtéž. 
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případech řadí i úprava prodeje zboží v obchodě, úprava zájezdu či úprava práva na náhradu 

újmy způsobené vadou výrobku.67 Důležitou oblastí týkající se ochrany spotřebitele je dále 

užití obchodních podmínek ve spotřebitelských smlouvách.  

Jelikož je poslední oblast stěžejním tématem předmětné diplomové práce, zaměří se na 

ni autorka v následujících dvou kapitolách této diplomové práce. Alespoň ve stručnosti však 

autorka považuje za vhodné blíže popsat pravidla týkající se komunikace podnikatele se 

spotřebitelem a uzavírání smluv adhezním způsobem, jelikož se tyto témata přímo dotýkají 

i samotného užití obchodních podmínek. 

2.4.2 Pravidla komunikace podnikatele se spotřebitelem 

 

 

Na právní jednání všech osob je kladen obecný požadavek určitosti a srozumitelnosti 

vyplývající z ustanovení § 553 odst. 1 občanského zákoníku. Pokud by nešlo v důsledku vady 

právního jednání pomocí obecných výkladových pravidel obsažených v ustanoveních § 555 

až 558 občanského zákoníku určit obsah předmětného právního jednání, jednalo by se 

o zdánlivé právní jednání.68 Pro účely efektivní ochrany spotřebitele však tato obecná pravidla 

nebyla zcela dostačující. Ustanovení § 1811 odst. 1 občanského zákoníku proto obsahuje 

přísnější úpravu, kdy je podnikateli ukládána povinnost, aby veškerá jeho sdělení spotřebiteli, 

ať už se jedná o samotnou smlouvu, obchodní podmínky či cokoliv jiného, byla jasná 

a srozumitelná. Tento požadavek jasnosti a srozumitelnosti sdělení je odlišný od výše 

uvedeného obecného požadavku určitosti a srozumitelnosti právního jednání, neboť ono 

sdělení nemusí být právním jednáním.69  

Navíc musí být tato sdělení učiněna v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva, přičemž 

je nutné brát v potaz § 11 zákona o ochraně spotřebitele, kde je stanoveno, že některé 

informace musí být s ohledem na co nejlepší informovanost spotřebitelů poskytnuty v českém 

jazyce. Jedná se o informace poskytované spotřebiteli písemně a konkrétně půjde například 

o informace týkající se vlastností výrobku a služeb, způsobu použití a údržby a rovněž 

informace o nebezpečí, které může vzniknout z důvodu nesprávného použití či údržby 

výrobku. 

Vyvstává zde zajímavá otázka, zda je podnikatel povinen s ohledem na tuto zásadu 

 
67 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 397. 
68 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní právo – podnikatel, 

podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 411. 
69 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 409. 
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srozumitelnosti sdělovat informace i v jiných jazycích, pokud prodává výrobky nebo 

poskytuje služby spotřebitelům, kteří nemluví českým jazykem. Předmětnou otázkou se 

zabývala i Vítová a došla k závěru, že nikoliv. Dle jejího názoru by byla taková povinnost pro 

podnikatele objektivně nesplnitelná.70 Autorka práce s tímto závěrem v zásadě souhlasí, ale 

domnívá se, že by tomu tak mělo být pouze za běžných okolností. Pokud se nebude jednat 

o běžnou situaci, bylo by vhodné informace spotřebiteli poskytnout alespoň v anglickém 

jazyce. 

Všechna sdělení vůči spotřebiteli musí být především čitelná, aby byl zjistitelný jejich 

obsah. Tímto se zabýval i Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 15. 6. 2009, sp. zn. I. ÚS 

342/09 či v nálezu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11. Podle Ústavního soudu jsou 

v nesouladu s tímto požadavkem například sdělení psaná příliš malým písmem, špatně čitelná 

barva písma, sdělení ukrytá v částech, kam systematicky nepatří nebo dále skryté odkazy na 

obchodní podmínky.71 

Dále musí být sdělení obsahově srozumitelné pro člověka průměrného rozumu. Tím se 

zabýval Ústavní soud například ve svém nálezu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 3725/13, 

kde mimo jiné uvedl, že spotřebitel nemusí disponovat odbornými znalostmi, aby mohl bez 

složitých výkladových prostředků pochopit práva a povinnosti, které pro něj z poskytnutých 

informací vyplývají. Sdělované informace by rovněž neměly vyvolávat výkladové nejasnosti, 

přičemž v takovém případě je situace řešena výkladem ve prospěch spotřebitele.72 

Občanský zákoník taktéž v § 1811 odst. 2 ukládá podnikateli sdělit v dostatečném 

předstihu spotřebiteli určité informace, a to za předpokladu, že jejich jednání směřuje 

k uzavření smlouvy a tyto informace nejsou ze souvislostí zřejmé. Spotřebitel je totiž 

v informačním deficitu, a to ohledně produktu samotného i podmínek případné smlouvy.73 

Obsah těchto informací vychází z čl. 5 směrnice č. 2011/83/EU74 a je ještě přísnější, neboť 

předmětná směrnice ze své působnosti řadu smluv vyloučila a při jejím provádění nebyly tyto 

výjimky zohledněny.75 Především se jedná o informace o podnikateli, hlavních vlastnostech 

zboží či služby, ceně či jejím výpočtu, způsobu platby, nákladech na dodání a další. Jedná se 

 
70 VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 117. 
71 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 410. 
72 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní právo – podnikatel, 

podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 410. 
73 Tamtéž, s. 411. 
74 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. 10. 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění 

směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 

85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES. 
75 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 409. 
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o takzvanou informační povinnost podnikatele a vyžaduje se zde jeho aktivní jednání. Nebude 

dostačovat skutečnost, že podnikatel učiní tyto informace dostupnými a spotřebitel je tak 

může dohledat. Na druhou stranu ale nebude povinností podnikatele zajistit, aby se s těmito 

informacemi spotřebitel opravdu seznámil.76 Informace musejí být poskytnuty spotřebiteli 

v dostatečném předstihu, a to před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní 

závaznou nabídku. Doba musí být dostatečná k tomu, aby spotřebitel vzal tyto informace na 

vědomí, zvážil je a mohl se tedy informovaně rozhodnout.77  

Občanský zákoník neukládá žádné zvláštní právní následky, které by měly nastat 

v případě porušení informační povinnosti nebo v případě, že sdělení vůči spotřebiteli nebude 

dostatečně jasné a srozumitelné. Avšak pokud dojde k porušení informační povinnosti, může 

to mít za následek vznik povinnosti nahradit újmu spotřebiteli dle ustanovení § 2910 

občanského zákoníku. Rovněž to může vést k tomu, že na straně spotřebitele dojde k omylu 

dle § 583 občanského zákoníku nebo podle okolností případu, může být jednání podnikatele 

shledáno v souladu s § 588 občanského zákoníku v rozporu s dobrými mravy.78 V případě 

nesplnění požadavků na jasnost a srozumitelnost sdělení se to může projevit jako nepřiměřené 

ujednání dle § 1813 občanského zákoníku.79 

Při uzavírání smluv distančním způsobem a uzavírání smluv mimo obchodní prostory 

je informační povinnost podnikatele ke spotřebiteli upravena ještě přísněji v § 1820 

občanského zákoníku. Spotřebitel musí být informován například i o nákladech na prostředky 

komunikace na dálku, o případné povinnosti zaplatit zálohu či jinou obdobnou platbu nebo 

o podmínkách případného odstoupení od smlouvy. Dle § 1821 občanského zákoníku nesmí 

podnikatel v případě nesplnění informační povinnosti v případě uzavírání smluv distančním 

způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory požadovat po spotřebiteli platby, na 

které jej předem neupozornil.80 

2.4.3 Smlouvy uzavírané adhezním způsobem 

 

Cílem účinné právní úpravy uzavírání smluv adhezním způsobem je ochrana slabší 

stany prostřednictvím vytvoření minimálního standardu smluvní rovnováhy a vyvážení práv 

 
76 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 411. 
77 Tamtéž, s. 412. 
78 Tamtéž, s. 413. 
79 Tamtéž, s. 414. 
80 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní právo – podnikatel, 

podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 412. 
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a povinností smluvních stran vzniklých z těchto smluv.81 Ustanovení § 1798 až § 1801 

občanského zákoníku týkající se smluv uzavíraných adhezním způsobem slouží k doplnění 

ochrany poskytované spotřebiteli a zároveň i slabší smluvní straně, která není spotřebitelem.82 

Smlouva uzavíraná adhezním způsobem je dle ustanovení § 1798 odst. 1 každá 

smlouva, „jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích 

pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto podmínek ovlivnit.“ 

Ustanovení § 1798 odst. 2 občanského zákoníku obsahuje vyvratitelnou právní domněnku, že 

smlouva byla uzavřena adhezním způsobem, pokud se k uzavření smlouvy se slabší stranou 

použije „smluvní formulář užívaný v obchodním styku nebo jiný podobný prostředek.“ 

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem jsou často zkráceně označovány jako adhezní 

smlouvy, což je dle důvodové zprávy k občanskému zákoníku nepřesné až slangové označení, 

neboť tyto smlouvy nepředstavují samostatný smluvní typ a přídavné jméno adhezní se 

vztahuje ke způsobu uzavření smlouvy, a nikoliv ke smlouvě jako takové. 83 Autorka práce se 

domnívá, že v tomto případě by mohlo být vhodným řešením zavedení legislativní zkratky 

adhezní smlouva, jako je tomu například v případě spotřebitelských smluv, které rovněž 

nepředstavují samostatný smluvní typ. Nicméně ve své práci se autorka bude držet zákonného 

označení těchto smluv, to jest smlouvy uzavírané adhezním způsobem. 

Adhezním způsobem bude smlouva uzavřena, pokud druhá strana, kterou je často 

spotřebitel, neměla reálnou šanci obsah základních podmínek ovlivnit. Půjde tedy o smlouvu, 

kdy jedna smluvní strana předloží již hotové znění smlouvy a druhá smluvní strana má 

možnost jen buď takovou smlouvu přijmout nebo odmítnout.84 

Pokud se přece jen podaří spotřebiteli některou z podmínek smlouvy vyjednat 

s podnikatelem individuálně, neznamená to, že automaticky nepůjde o smlouvu uzavřenou 

adhezním způsobem, neboť čl. 3 bod 2 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. 4. 1993 o 

nepřiměřených smluvních podmínkách ve spotřebitelských smlouvách stanovuje pravidlo, že 

„podmínka je vždy považována za nesjednanou individuálně, jestliže byla sepsána předem, a 

spotřebitel proto nemohl mít žádný vliv na obsah podmínky, zejména v souvislosti s předem 

sepsanou běžnou smlouvou. Skutečnost, že některé aspekty podmínky nebo jedna konkrétní 

podmínka byly individuálně sjednány, nevylučuje použití tohoto článku pro zbytek smlouvy, 

 
81 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 

s. 1761. 
82 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 343. 
83 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. §1798. 
84 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 34. 
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jestliže celkové posouzení smlouvy ukazuje, že jde o předem sepsanou běžnou smlouvu.“85 

Zda se jedná o smlouvu uzavíranou adhezním způsobem je nutné posuzovat v každém 

případě individuálně. Obecně se dá shrnout, že aby byla smlouva smlouvou uzavíranou 

adhezním způsobem, musí být splněny dva předpoklady. Prvním je skutečnost, že její 

základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů. 

A druhým předpokladem je skutečnost, že slabší strana nemá možnost obsah těchto podmínek 

ovlivnit.86 Smlouva, dle uvedených předpokladů, je tedy uzavřena adhezním způsobem 

i pokud ji jedna smluvní strana připraví pro konkrétní smluvní vztah a pro žádný další vztah ji 

znova nepoužije.87 Typickým příkladem smluv uzavíraných adhezním způsobem jsou 

smlouvy uzavírané s bankami, pojišťovnami, mobilními operátory či třeba dodavateli energií. 

Ustanovení občanského zákoníku, týkající se uzavírání smluv adhezním způsobem, 

chrání spotřebitele před ujednáními ve smlouvě, které odkazují na podmínky mimo text 

smlouvy, které je možné přečíst jen se zvláštními obtížemi, které jsou pro osobu průměrného 

intelektu nesrozumitelné a které aniž je k tomu zvláštní důvod, jsou pro spotřebitele zvláště 

nevýhodné.88

 
85 Čl. 3 bod 2 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. 4. 1993 o nepřiměřených smluvních podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách. 
86 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 35. 
87 Tamtéž. 
88 Tamtéž, s. 36. 
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3. Obchodní podmínky 
 

Občanský zákoník rozlišuje z hlediska způsobu tvorby obsahu smlouvy přímá smluvní 

ujednání a nepřímá smluvní ujednání. Ujednání, která tvoří vlastní smlouvu, jsou ujednání 

přímá a ujednání, která se stávají obsahem smlouvy prostřednictvím odkazu ve smlouvě, jsou 

ujednání nepřímá. Mezi typické nepřímé smluvní ujednání řadíme právě obchodní podmínky, 

ale dále rovněž ceníky, vzory, různé katalogy či vykládací pravidla.89 

Subjekty v rámci své podnikatelské činnosti uzavírají velké množství smluv určitého 

typu, a to zpravidla vede k potřebě racionalizace procesu jejich sjednávání a uzavírání.90 

Dochází tak běžně k situaci, že podnikatel uzavírá smlouvy jen předem formalizovaným 

způsobem a jen s určitým obsahem. K tomuto účelu slouží nástroje jako formulářové 

smlouvy, rámcové smlouvy, vzorové smlouvy, a právě užívání obchodních podmínek. Použití 

těchto nástrojů ale většinou výrazně omezuje možnost druhé smluvní strany reálně ovlivnit 

obsah těchto smluvních vztahů. V takovém případě se jedná o smlouvy uzavírané adhezním 

způsobem. 91  

Právní úprava obchodních podmínek je do jisté míry spojena s právní úpravou smluv 

uzavíraných adhezním způsobem, neboť odkaz na obchodní podmínky se vyskytuje velmi 

často právě ve smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.92 Příkladem je ustanovení § 1799 

občanského zákoníku, které navazuje na § 1751 občanského zákoníku a doplňuje jej. 

Ustanovení § 1799 občanského zákoníku se vztahuje k inkorporační doložce v textu smlouvy 

a stanoví, že inkorporační doložka je neplatná, pokud s ní slabší strana nebyla seznámena, 

respektive neznala význam této doložky. V tom případě by se obchodní podmínky, na které 

doložka odkazuje, nestaly součástí smlouvy a strany by nezavazovaly. 93 

Často dochází k zaměňování obchodních podmínek s jinými smluvními nástroji jako 

jsou formulářové a rámcové smlouvy či smlouvy uzavírané adhezním způsobem.94 I přes 

veškerou podobnost je ale nutné mít na paměti, že o obchodní podmínky v těchto případech 

nejde. Obchodní podmínky mají za úkol racionalizovat sjednávání smluv, což spočívá 

 
89 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 151. 
90 Tamtéž. 
91 Tamtéž. 
92 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 69. 
93 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 346. 
94 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 69. 
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zejména ve snížení kontraktačních nákladů a v usnadnění administrativních procesů. Ze své 

podstaty se obchodní podmínky uplatňují primárně v případech, kdy je třeba s velkým 

množstvím oblátů uzavřít velké množství smluv se standardizovaným obsahem.95 Obchodní 

podmínky mají tedy usnadnit uzavírání smluv a také snížit náklady na jejich uzavírání, které 

by si jinak vyžádalo individuální uzavírání smluv s vyjednáváním obsahu každé jednotlivé 

smlouvy.96  

3.1 Pojem obchodní podmínky 
 

Vymezení obchodních podmínek není jednoduché, neboť samotný pojem obchodní 

podmínky je do značné míry matoucí a není v našem právním řádu definován. Obchodní 

podmínky jsou chápány jako nepřímá smluvní ujednání, která se stanou součástí smlouvy 

okamžikem projevení souhlasu obou smluvních stran.97 Nejedná se však o podmínky ve 

smyslu § 548 občanského zákoníku, ani o vyjednané podmínky obchodu v ekonomickém 

smyslu.98 

Obchodní podmínky, jak již jejich název naznačuje, jsou obvykle užívány při 

obchodování. Lze se s nimi setkat i při jiných vztazích, většinou ale bude vystupovat alespoň 

na jedné straně podnikatel.99 Zpravidla mají obecný charakter a obsahují ujednání využívaná 

pro větší počet uzavíraných smluv stejného druhu.100 

Obchodní podmínky můžeme chápat dvojím způsobem, a to v materiálním pojetí a ve 

formálním pojetí. Neexistuje však shoda na tom, které z těchto dvou pojetí je to správné, 

neboť v tuzemské odborné literatuře se setkáváme s oběma názory. 

Obchodní podmínky ve formálním pojetí představují samostatnou listinu nacházející 

se mimo vlastní text smlouvy. Jsou to nepřímá ujednání, která nejsou obsažena v samotné 

smlouvě, ale v separátní listině, na kterou smlouva pouze odkazuje.101 V občanském zákoníku 

 
95 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 69. 
96 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 169. 
97 BEJČEK, Josef; KOTÁSEK, Josef; PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická, edice Scientia, sv. 

č. 574, s. 19. 
98 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 

s. 1697. 
99 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 151. 
100 Tamtéž. 
101 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 28. 
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není vyloučeno užití obchodních podmínek i v jiné než písemné kontraktaci.102 

Materiální pojetí je oproti formálnímu podstatně širší, neboť se jedná o jakékoliv 

smluvní ujednání, které předem jedna strana, kterou bude zpravidla podnikatel, formulovala 

s úmyslem užít jej ve více případech, ať už se nachází kdekoliv.103 Taková smluvní ujednání 

se mohou nacházet i v textu samotné smlouvy a nemusí se tak jednat o nepřímá smluvní 

ujednání. 

Jak již autorka práce zmínila výše, pojetí obchodních podmínek je v českém právním 

řádu sporné. Občanský zákoník chápe obchodní podmínky ve formálním smyslu, protože 

v ustanovení § 1751 je dáno, že „část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní 

podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy.“ Občanský 

zákoník tak rozlišuje obchodní podmínky a smlouvu jako dvě samostatné listiny. 

Majorita českých právních odborníků, jako je například Bejček, Hulmák či Selucká, 

chápe obchodní podmínky rovněž formálně. Formální pojetí obchodních podmínek 

nalezneme i v rozhodnutích tuzemských soudů. Jedná se například o nález Ústavního soudu 

ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 jehož závěr převzal i Nejvyšší soud ve svém 

rozhodnutí ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 32 ICdo 86/2015.  

Můžeme se však setkat i se silnou kritikou formálního pojetí obchodních podmínek 

zejména ze strany Pelikánové a Pelikána. Ti uvádí, že záleží čistě na vůli podnikatele, zda 

předem připravená ujednání zařadí přímo do smlouvy či do samostatného dokumentu. Dále 

dodávají, že i moderní právní řády pojímají obchodní podmínky materiálně jako 

„předpřipravená a opakovaně používaná ustanovení, ať už jsou kdekoliv.“ Znění občanského 

zákoníku by mělo být podle nich rozšířeno výkladem, aby podnikatelé nemohli předmětné 

právní úpravě jednoduše unikat tím, že znění obchodních podmínek zařadí přímo to těla 

smlouvy.104 Šilhán rovněž uvádí, že cesta k materiálnímu pojetí obchodních podmínek není 

v tuzemském právním řádu uzavřena.105 

Autorka práce rovněž chápe obchodní podmínky spíše v materiálnímu pojetí, i když si 

je vědoma toho, že předmětné pojetí je to obtížněji uchopitelné a komplikovanější. Pokud 

 
102 BEJČEK, Josef; KOTÁSEK, Josef; PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická, edice Scientia, sv. 

č. 574, s. 19. 
103 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 70. 
104 DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 

70. 
105 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1698. 
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však dojde k prostému zkopírování textu obchodních podmínek do těla smlouvy, měla by se 

i na tuto skutečnost vztahovat právní úprava týkající se obchodních podmínek. Materiální 

pojetí obchodních podmínek se pak svou podstatou obzvlášť blíží úpravě smluv uzavíraných 

adhezním způsobem. Ani v jednom z těchto případů spotřebitel nemá skutečnou příležitost 

obsah ujednání ovlivnit. Cílem by mělo být poskytování co nejširší ochrany spotřebitele 

a zároveň by se měl co nejvíce redukovat manévrovací prostor podnikatelů, v němž by mohlo 

docházet k obcházení zákona. Autorka si je vědoma, že spotřebitel, potažmo slabší strana, je 

chráněn před překvapivými ujednáními umístěnými do samotného textu smlouvy 

i prostřednictvím jiných ustanovení občanského zákoníku, ale dle jejího názoru by zvýšená 

ochrana neměla být na škodu. 

3.1.1 Druhy obchodních podmínek 

 

Předchozí právní úprava ve starém občanském zákoníku rozlišovala všeobecné 

obchodní podmínky vypracované odbornou nebo zájmovou organizací a jiné obchodní 

podmínky, které jsou smluvním stranám známé nebo k návrhu přiložené.106 Jednalo se však 

o poněkud umělou a neurčitou diferenciaci a občanský zákoník ji nepřevzal.107 Přesto však 

zákonodárce v občanském zákoníku použil termín všeobecné obchodní podmínky 

v ustanovení § 1827 odst. 2 a v ostatních ustanoveních přídavné jméno všeobecné na rozdíl 

od toho chybí. Dle autorky práce jde nejspíše o nezáměrné použití tohoto výrazu, které může 

působit trochu zmatečně. 

Obchodní podmínky lze rozlišovat na základě různých hledisek. Tradiční je 

diferenciace na základě způsobu vzniku obchodních podmínek a jejich působnosti, a to na 

obchodní podmínky odborných nebo zájmových organizací a obchodní podmínky jedné 

smluvní strany.108 Pro téma předmětné práce je relevantní především diferenciace na 

spotřebitelské obchodní podmínky a podnikatelské obchodní podmínky. Jedná se o dělení 

teoretické, neboť občanský zákoník tyto kategorie explicitně nepoužívá.109 

Podnikatelské obchodní podmínky jsou obchodní podmínky, jež jeden podnikatel 

užije v kontraktačním vztahu s druhým podnikatelem. V tomto případě se presumuje 

 
106 Blíže § 273 odst. 1 obchodního zákoníku. 
107 BEJČEK, Josef; KOTÁSEK, Josef; PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická, edice Scientia, sv. 

č. 574, s. 24. 
108 BEJČEK, Josef; KOTÁSEK, Josef; PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická, edice Scientia, sv. 

č. 574, s. 26. 
109 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 32. 
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profesionalita obou smluvních stran, a tak se tyto obchodní podmínky nemusí ke smlouvě 

vůbec přikládat, pokud se jedná o obchodní podmínky vypracované odbornými nebo 

zájmovými organizacemi u kterých je předpoklad, že jsou vyhlášené a známé. Samozřejmě 

i tyto mírnější nároky na informační standard musí splňovat obecné požadavky týkající se 

ochrany dobré víry, poctivosti jednání a zákazu zneužití práva a tak dále. Naopak musí být 

naplněn vyšší informační standard u obchodních podmínek vytvořených jednou smluvní 

stranou. Pokud tyto podmínky nejsou stranám při uzavření smlouvy známy, musejí být ze 

zákona přiloženy k nabídce smlouvy.110 

Za spotřebitelské obchodní podmínky půjde označit obchodní podmínky, jež 

podnikatel předloží spotřebiteli nebo spotřebitel podnikateli111. Občanský zákoník totiž 

nevylučuje ani možnost, aby své obchodní podmínky vypracoval a podnikateli předložil sám 

spotřebitel. Německý BGB tuto možnost spotřebitele sám dokonce upravuje v ustanovení, kde 

stojí, že obchodní podmínky se považují za předložené podnikatelem, ledaže byly ke smlouvě 

přiloženy spotřebitelem.112 Autorka práce si však dovoluje tvrdit, že tato situace v praxi 

nenastává často, pokud vůbec.  

U spotřebitelských obchodních podmínek se klade důraz na ochranu spotřebitele 

jakožto slabší smluvní strany.113 To se projevuje především určitými obsahovými náležitostmi 

obchodních podmínek obecně upravenými v § 1810 a následující občanského zákoníku. 

Účelem obchodních podmínek ve spotřebitelských smlouvách se zabýval Ústavní 

soud ve svém nálezu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 a uvedl, že narozdíl od 

obchodních smluv mají obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách sloužit zejména 

k tomu, aby nebylo nutné do všech smluv přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího 

charakteru. Obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách však nesmí sloužit k tomu, 

aby do nich v obvykle nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě 

podnikatel skryl ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že 

spotřebitelově pozornosti pravděpodobně uniknou. Jako příklad zde Ústavní soud uvedl 

rozhodčí doložku a ujednání o smluvní pokutě. Pokud tak i přesto podnikatel učiní, nebude 

jednat v právním vztahu poctivě a takovému jednání nelze přiznat právní ochranu. 

 
110 BEJČEK, Josef; KOTÁSEK, Josef; PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická, edice Scientia, sv. 

č. 574, s. 31. 
111 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 32. 
112 Blíže § 310 odst. 3 bod 1 BGB: „Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als vom Unternehmer gestellt, es sei 

denn, dass sie durch den Verbraucher in den Vertrag eingeführt wurden.“ 
113 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 32. 
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3.2 Inkorporace obchodních podmínek 
 

Aby se obchodní podmínky staly součástí smluvního vztahu, musí být řádně 

inkorporovány.114 Inkorporace obchodních podmínek znamená jejich včlenění do smlouvy 

a představuje souhrn předpokladů, které musí být splněny, aby se obchodní podmínky staly 

součástí smlouvy.115 Pokud se mají obchodní podmínky stát součástí smlouvy, je nezbytné, 

aby s těmito podmínkami vyjádřily souhlas obě smluvní strany.116 

Podmínky, které musí být naplněny, aby došlo k řádné inkorporaci neboli připojení či 

včlenění obchodních podmínek do smlouvy se odlišují podle toho, zda se jedná o: 

i. obchodní podmínky vypracované odbornou nebo zájmovou organizací, které mají 

být připojeny ke smlouvě uzavírané mezi podnikateli a použije se tedy ustanovení 

§ 1751 odst. 3 občanského zákoníku; 

ii. ostatní obchodní podmínky, které mají být připojeny k jakékoli smlouvě ať už 

mezi podnikateli či nepodnikateli, nebo obchodní podmínky vypracované 

odbornou nebo zájmovou organizací, které mají být připojeny ke smlouvě 

neuzavírané mezi podnikateli. V těchto případech se naopak použije ustanovení 

§ 1751 odst. 1 občanského zákoníku. 

Jelikož se téma předmětné diplomové práce netýká užití obchodních podmínek mezi 

podnikateli, autorka se jimi dále nebude zabývat a zaměří se výhradně na užití obchodních 

podmínek ve vztazích ze spotřebitelských smluv. 

3.2.1 Způsoby inkorporace obchodních podmínek 

 

Existuje několik způsobů, kterými lze připojit ke smlouvě obchodní podmínky. Dalo 

by se tvrdit, že nejjistějším způsobem bude zakomponování obchodních podmínek přímo do 

samotného textu smlouvy, protože pak nemůže být pochyb, že se souhlas smluvních stran 

vztahuje i na obchodní podmínky. Pokud však chápeme obchodní podmínky čistě ve 

formálním pojetí, nemůžeme v tomto případě mluvit o obchodních podmínkách a ani na tento 

případ nedopadnou ustanovení občanského zákoníku týkající se obchodních podmínek, neboť 

půjde o přímá smluvní ujednání. Autorka práce, jak již vyjádřila výše, se domnívá, že v tomto 

 
114 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1698. 
115 BEJČEK, Josef; KOTÁSEK, Josef; PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická, edice Scientia, sv. 

č. 574, s. 51. 
116 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 153. 
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případě by se mělo zvážit materiální pojetí obchodních podmínek tak, aby se i na tento případ 

použila ustanovení občanského zákoníku týkající se obchodních podmínek a zajistila se tak co 

nejširší míra ochrany spotřebitele. Dále se však autorka práce zaměří na inkorporaci 

obchodních podmínek ve formálním pojetí, neboť jsou tak vnímány nejen většinou odborné 

veřejnosti, ale vyplývá to i ze znění samotného občanského zákoníku. 

Inkorporace obchodních podmínek je stručně upravena v občanském zákoníku tak, že 

„část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí 

k nabídce nebo které jsou stranám známy.“117 Z výše uvedeného vyplývá, že základním 

předpokladem přijetí obchodních podmínek druhou smluvní stranou je jejich zahrnutí do 

nabídky smlouvy, což může být učiněno dvěma způsoby: 

i. odkazem na obchodní podmínky ve smlouvě a připojením obchodních podmínek 

k návrhu smlouvy, 

ii. odkazem na obchodní podmínky ve smlouvě a prokazatelná znalost obchodních 

podmínek smluvním stranám.118 

Pokud nebudou zákonné podmínky týkající se inkorporace obchodních podmínek 

splněny, nebude to vést k neplatnosti smlouvy ani k neplatnosti obchodních podmínek, nýbrž 

se k obchodním podmínkám nebude přihlížet, jelikož se nikdy nestaly součástí smlouvy.119 

3.2.2 Inkorporační doložka 

 

Hlavním předpokladem včlenění obchodních podmínek do smlouvy je existence 

smlouvy, neboť obchodní podmínky lze vnímat jako specifický druh přílohy smlouvy.120 Tato 

smlouva musí obsahovat odkaz na obchodní podmínky, který bývá označován rovněž jako 

inkorporační neboli včleňovací doložka. 

Odkázání na obchodní podmínky před uzavřením smlouvy je elementárním 

předpokladem jejich náležité inkorporace do smlouvy. Odkaz na obchodní podmínky musí 

být učiněn již před uzavřením smlouvy a nikoli až po jejím uzavření, jinak se obchodní 

podmínky nestanou součástí smlouvy. Ve vztazích se spotřebitelem musí být inkorporační 

doložka ve smlouvě, koneckonců stejně jako veškerá sdělení a ujednání, sjednána jasně 

 
117 Blíže ustanovení § 1751 odst. 1 občanského zákoníku. 
118 BEJČEK, Josef; KOTÁSEK, Josef; PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická, edice Scientia, sv. 

č. 574, s. 53. 
119 Tamtéž, s. 51. 
120 Tamtéž, s. 54. 
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a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.121 S tím souvisí i požadavek 

vyplývající z § 4 občanského zákoníku, kterým je skutečnost, že i spotřebitel průměrného 

rozumu pochopí, že jsou součástí smlouvy i obchodní podmínky, které se v samotném textu 

smlouvy nenachází. 

Inkorporační doložky se v případě uzavírání smlouvy za současné fyzické přítomnosti 

podnikatele a spotřebitele dělí na výslovné a konkludentní, přičemž výslovná inkorporační 

doložka se dále dělí na písemnou a ústní.122 Velmi často se setkáváme s písemnou 

inkorporační doložkou, která je zakomponována do písemného návrhu smlouvy. Jelikož je ale 

občanský zákoník založen na bezformálnosti právního jednání, má každý právo zvolit si pro 

právní jednání jakoukoliv formu, není-li ta dána zákonem. Lze se tedy setkat s ústní 

inkorporační doložkou, a dokonce i s ústními obchodními podmínkami. S přihlédnutím 

k potenciálním problémům spojeným s následným prokazováním obsahu ústní doložky či 

samotných obchodních podmínek, lze ale dle názoru autorky práce tuto ústní podobu označit 

spíše za výjimečnou. 

Je rovněž možné odkázat i na obchodní podmínky dostupné na webových stránkách. 

V takovém případě je ale třeba k jejich inkorporaci do smlouvy splnit další podmínky. Odkaz 

na webové stránky obecně není přiložením obchodních podmínek a není naplněn rovněž ani 

požadavek seznámení se s obchodními podmínkami, ledaže má spotřebitel skutečně možnost 

se s obchodními podmínkami seznámit.123 Dle nálezu Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2008, 

sp. zn. I. ÚS 2619/08 nelze za přiložení obchodních podmínek pokládat využití odkazu na 

webové stránky v písemné smlouvě. Naopak při uzavírání smluv elektronickými prostředky 

zřejmý hypertextový odkaz přiložením obchodních podmínek bude. Musí být však 

spotřebiteli umožněno seznámit se s jejich obsahem rovnou při elektronickém uzavírání 

smlouvy a text obchodních podmínek musí být zobrazen například ve zvláštním rámu či 

přímo na dané stránce, ale nikdy nepostačí jejich zobrazení v takzvaném vyskakovacím okně, 

které řada osob z dobrých důvodů standardně blokuje.124 Obchodní podmínky tedy musejí být 

opravdu poskytnuty a nestačí jen pouhý odkaz na ně.125 

Odkaz na obchodní podmínky může být také, dovoluje-li to forma smlouvy, učiněn 
 

121 Blíže ustanovení § 1811 odst. 1 občanského zákoníku. 
122 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 57. 
123 BEJČEK, Josef; KOTÁSEK, Josef; PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická, edice Scientia, sv. 

č. 574, s. 55. 
124 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1699. 
125 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 155. 
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konkludentně či ústním upozorněním na obchodní podmínky jako součást smlouvy. Bude se 

jednat například o výrazné oznámení na dostupném a viditelném místě u dveří dopravního 

prostředku, u pokladny či na automatu. Nepostačí však jejich vyvěšení na nedostupném místě 

v obchodních prostorech podnikatele bez zvláštního upozornění na ně. Rovněž musí být 

obchodní podmínky takto přístupné v celém jejich znění a nepostačí pouze vyvěsit jejich část, 

byť relevantní pro spotřebitele.126 Pokud bude vyvěšena v obchodních prostorech jen část 

obchodních podmínek, je nezbytné, aby u nich bylo zřetelné oznámení, že zbytek jejich znění 

je umístěn na konkrétním přístupném místě. Tichý k této problematice uvádí, že postačí, 

pokud se odkaz na obchodní podmínky uskuteční způsobem, který nevyvolává nedorozumění 

a nelze jej přehlédnout.127 

Inkorporace obchodních podmínek do smlouvy je primárním předpokladem toho, že 

se obchodní podmínky stanou součástí smlouvy. Je to zároveň odpověď na otázku, jakým 

způsobem dochází k jejich včlenění do textu smlouvy. Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné 

nejpozději při uzavírání smlouvy kumulativně splnit následující podmínky. Ve smlouvě musí 

být inkorporační doložka, což znamená, že je nezbytné, aby byl ve smlouvě odkaz na 

obchodní podmínky. Zároveň musí podnikatel tyto obchodní podmínky připojit k nabídce 

případně k návrhu na uzavření smlouvy nebo musí být obchodní podmínky spotřebiteli 

známy. Poslední podmínkou, která není v tuzemském občanském zákoníku, narozdíl 

například od německého BGB,128 výslovně uvedena, je souhlas spotřebitele s užitím 

obchodních podmínek. Důkazní břemeno týkající se prokazování řádné inkorporace 

obchodních podmínek v případném sporu ponese ta strana, která se bude znění obchodních 

podmínek dovolávat.129 

Inkorporační doložka může být výslovná nebo konkludentní, a to v závislosti na 

způsobu uzavírání konkrétní smlouvy. Je možné se setkat i s tím, že bude stačit konkludentní 

vyvěšení obchodních podmínek v místě uzavření smlouvy namísto výslovného odkazu na ně, 

jak již autorka práce uvedla výše.  

Pokud je smlouva uzavírána adhezním způsobem, musí tato smlouva kromě samotné 

inkorporační doložky obsahovat navíc i poučení o zvláštním významu této inkorporační 

doložky. Pokud toto zvláštní poučení smlouva neobsahuje, je inkorporační doložka neplatná, 

ledaže by podnikatel prokázal, že spotřebitel význam předmětné doložky musel znát. Pokud je 

 
126 MATULA, Z. Inkorporace obchodních podmínek do smlouvy. Rekodifikace & praxe. 2013, roč. 1, č. 12, s. 9. 
127 TICHÝ, L. Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady. Bulletin advokacie. 

2014, roč. 2014, č. 7-8, s. 60. 
128 Blíže § 305 odst. 2 BGB. 
129 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 70. 
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ve smlouvě uzavírané adhezním způsobem užita neplatná inkorporační doložka znamená to, 

že se obchodní podmínky vůbec nestanou součástí smlouvy, protože nedošlo k jejich řádné 

inkorporaci. Smlouva uzavíraná adhezním způsobem jako taková je platná a na místo 

neinkorporovaných obchodních podmínek, které se nestaly součástí smlouvy, bude nutné 

použít ustanovení zákona.130 

3.2.3 Seznámení s obchodními podmínkami a jejich připojení 

 

Pouhý odkaz, respektive platná inkorporační doložka, na obchodní podmínky ještě 

není zcela dostačující. Podnikatel musí spotřebitele s obchodními podmínkami seznámit nebo 

mu alespoň dát příležitost se s nimi seznámit. Právě proto je třeba obchodní podmínky přiložit 

k nabídce či návrhu smlouvy, nejsou-li spotřebiteli tyto podmínky známy například již 

z předchozí kontraktační činnosti. Splnění požadavku seznámení spotřebitele s obchodnímu 

podmínkami je nutné vykládat v souladu s § 4 odst. 2 občanského zákoníku. Nikdo totiž není 

schopen zajistit, aby se konkrétní osoba s obchodními podmínkami skutečně seznámila. Ani 

skutečnost, že spotřebitel uzavírá smlouvu po desáté, neznamená, že zná její obsah. Bude tedy 

dostačující, pokud by se s ohledem na okolnosti, které musely být spotřebiteli s ohledem na 

jeho postavení zřejmé, seznámila s obchodními podmínkami osoba případu znalá.131 

Ze smyslu a účelu právní úpravy a i skutečnosti, že v § 1751 odst. 1 občanského 

zákoníku je použito slovo nabídka, vyplývá nutnost připojení či známosti obchodních 

podmínek nejpozději k okamžiku uzavření smlouvy. Seznámení s obchodními podmínkami 

později, například jejich připojením na fakturu, dodací list či jejich vyvěšením v hotelovém 

pokoji, nemůže způsobit právní účinky, a to z toho důvodu, že smlouva byla uzavřena již před 

touto skutečností. Později se mohou stát obchodní podmínky součástí smlouvy její změnou 

nebo doplněním dle § 1748 občanského zákoníku.132 Jestliže byl spotřebitel s obsahem 

obchodních podmínek seznámen před uzavřením smlouvy, není podstatný způsob tohoto 

seznámení. Není tedy podstatné, zda k tomu došlo v souvislosti s uzavíráním konkrétní 

smlouvy nebo zda k tomu došlo v minulosti v souvislosti s uzavíráním obdobné smlouvy.133 

Ujednání ve smlouvě o skutečnosti, že se druhá strana seznámila s obchodními 

podmínkami, je důkazem o seznámení s těmito podmínkami, který ovšem nevylučuje důkaz 

opaku. Tyto účinky nicméně nemá ujednání v obchodních podmínkách o tom, že se druhá 
 

130 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s.70. 
131 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 154. 
132 Tamtéž, s. 155. 
133 Tamtéž. 
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strana seznámila s obchodními podmínkami. Z obsahu obchodních podmínek je možné 

vycházet teprve až po zjištění, zda jsou součástí smlouvy. Závěr o tom, zda jsou obchodní 

podmínky součástí smlouvy, tedy nelze nikdy dovozovat z jejich obsahu.134 

Přiložení obchodních podmínek je zvláštní forma seznámení s obchodními 

podmínkami a rozumí se jím aktivní jednání podnikatele, kdy již není třeba dalších kroků 

spotřebitele, aby obchodní podmínky obdržel.135 V případě přiložení obchodních podmínek 

již není zkoumáno, zda se s nimi spotřebitel skutečně seznámil, což platí i pro další text 

smlouvy. Jedná se zde o fikci seznámení.136 To ovšem neznamená, že v případě uplatnění 

zmíněné fikce seznámení se s obchodními podmínkami není spotřebitel nadále chráněn. 

I když se touto fikcí stanou obchodní podmínky součástí smlouvy, je spotřebitel chráněn 

například proti jejich překvapivým ujednáním. 

Přiložení obchodních podmínek má nejčastěji podobu fyzického přiložení v listinné 

formě. Pokud podnikatel používá více druhů obchodních podmínek, musí je spotřebiteli 

poskytnout všechny. To platí rovněž pro další nepřímá ujednání, na které obchodní podmínky 

odkazují, například ceníky či sazebníky poplatků.137 

3.2.4 Vztah vlastní smlouvy a obchodních podmínek 

 

V praxi může často dojít k situaci, kdy si budou ujednání ve vlastní smlouvě 

a ujednání v obchodních podmínkách vzájemně odporovat. Tyto situace řeší ustanovení 

§ 1751 odst. 1 občanského zákoníku, jelikož z něj plyne, že „odchylná ujednání ve smlouvě 

mají před zněním obchodních podmínek přednost.“ Toto ujednání je poněkud nepřesné, neboť 

obchodní podmínky jsou rovněž smlouvou, respektive tvoří její součást. Se zřetelem 

k terminologii, kterou používá občanský zákoník kupříkladu v ustanovení § 1799, je 

evidentní, že má mít přednost znění ve vlastní smlouvě.138 

Touto problematikou se mimo jiné zabýval i Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 

31. května 2012, sp. zn. 29 Cdo 589/2010. Soud zde došel k závěru, že přímé ujednání má 

přednost před ujednáním nepřímým, a bude-li v obchodních podmínkách něco jiného než ve 

znění vlastní smlouvy, aplikuje se smlouva. Vlastní smlouva má přednost před ujednáním 

 
134 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 155. 
135 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 70. 
136 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 155. 
137 Tamtéž. 
138 Tamtéž, s. 156. 
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v obchodních podmínkách a nezáleží na tom, zda byl její obsah sjednán individuálně či 

nikoliv. Může se jednat i o obsah formuláře, a tedy o smlouvu uzavřenou adhezním 

způsobem. Přímá ujednání mají přednost bez ohledu na to, zda byly sjednány písemně, ústně 

či jinak.139 

Nejedná se o žádnou novinku, kterou by občanský zákoník přinesl. Stejné pravidlo 

obsahoval obchodní zákoník v ustanovení § 273. Dá se říci, že jde o tradiční pravidlo, které se 

objevuje v řadě právních řádů, například v Německu a Itálii.140 Obdobně je toto pravidlo 

obsaženo i v principech UNIDROIT.141 Jedná se v podstatě o variaci zásady lex specialis 

derogat legi generali. 

Určité pochybnosti může způsobit otázka, do jaké míry mají přednost ústní ujednání 

ve vlastní smlouvě v situaci, kdy obchodní podmínky obsahují požadavek písemné formy. 

Může jít kupříkladu o ujednání, že písemná smlouva zahrnuje veškerá ujednání a nemůže být 

popřena ani doplněna prohlášeními smluvních stran či dohodami. Nebo například ujednání, že 

smlouvu lze měnit či zrušit pouze písemně.142 Autorka práce má za to, že na základě § 1751 

odst. 1 občanského zákoníku mají tato a jim podobná ujednání pouze omezený účinek, 

poněvadž nejsou obsažena přímo ve vlastní smlouvě, ale v obchodních podmínkách. Ke 

stejnému názoru se rovněž přiklání i Hulmák či Csach.143 

3.3 Přípustná ujednání v obchodních podmínkách 
 

 

Řádná inkorporace obchodních podmínek ještě není sama o sobě dostatečným 

předpokladem pro účinnost jejich obsahu ve smluvním vztahu, neboť ustanovení § 1751 

občanského zákoníku řeší pouze způsob, jakým se nepřímé ujednání může stát součástí 

smlouvy, ale již neřeší jejich obsah. Kontrola obsahu obchodních podmínek je zajištěna 

úpravou překvapivých ujednání v obchodních podmínkách v ustanovení § 1753 občanského 

zákoníku, kterým se autorka práce bude blíže zabývat v následující kapitole. Pro případ 

uzavírání smluv adhezním způsobem se použijí zvláštní pravidla v ustanovení § 1799 

občanského zákoníku, týkající se náležitostí odkazu na obchodní podmínky, a v ustanovení 

 
139 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 156. 
140 Blíže § 305b BGB a čl. 1342 Codice civile (italský občanský zákoník). 
141 Čl. 2. 1. 21 UNIDROIT Principy mezinárodních obchodních smluv – revize z roku 2016. Dostupné v angličtině 

na: https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016. 
142 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 156. 
143 Tamtéž. 

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
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§ 1800 občanského zákoníku, týkající se obsahu smlouvy včetně obchodních podmínek.144 

Obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách by dle nálezu Ústavního soudu ze 

dne 11. listopadu 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 měly obsahovat především ujednání 

technického a vysvětlujícího charakteru. Ústavní soud však blíže nespecifikoval, která 

ujednání mají technický a vysvětlující charakter. Dovozuje se, že je tím v B2C vztazích 

myšleno zejména splnění informační povinnosti podle občanského zákoníku, zákona 

o ochraně spotřebitele a dalších speciálních právních předpisů. Ústavní soud rovněž 

nevyloučil, aby byly v obchodních podmínkách uvedeny i informace jiného charakteru. 

Je možné se poměrně často setkat i s názorem, že Ústavní soud ve výše uvedeném 

nálezu a následně Nejvyšší soud145 znemožnily užívání obchodních podmínek ve 

spotřebitelských smlouvách úplně.146 Opak je ale pravdou. Užívání obchodních podmínek ve 

spotřebitelských smlouvách je nadále možné a účelné a soudy pouze vytyčily hranice toho, co 

podnikatelé do obchodních podmínek mohou a co nemohou dávat. 

Autorka práce považuje za vhodné se na následujících stranách zaměřit na dvě v praxi 

obvykle užívaná ujednání obchodních podmínek, která jsou většinou vnímána jako ujednání 

přiměřená, ale je tomu tak pouze za splnění určitých podmínek. 

3.3.1 Automatická prolongace smluv 

 

 

Relativně často se v obchodních podmínkách setkáváme s ujednáními, která upravují 

automatické prodloužení smlouvy. Děje se tak v případě, že nedojde v určitém časovém úseku 

k jednání jedné ze smluvních stran. Automatickým prodloužením smlouvy uzavřené na dobu 

určitou se většinou rozumí prodloužení o novou určitou dobu. Jelikož ale v občanském 

zákoníku nenajdeme zákonné vymezení předmětného pojmu v obecné rovině, můžeme se 

setkat i s prodloužením smlouvy uzavřené na dobu určitou přímo na dobu neurčitou. 

Prolongace smluv je obsažena v občanském zákoníku pouze v některých konkrétních 

případech, a to například v § 2230 v souvislosti s nájmem, v § 2285 v souvislosti s nájmem 

bytu a v § 2803 v souvislosti s pojištěním.147 

Z obsahového hlediska rovněž není jisté, zda dochází pouze k modifikaci ujednání 

o době, na kterou je smlouva uzavírána, nebo zda dochází k uzavření smlouvy nové se 

 
144 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 159. 
145 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2017, sp. zn. 32 Cdo 86/2015. 
146 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 40. 
147 Tamtéž, s. 72. 
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shodným obsahem. Autorka práce se domnívá, že by se mělo jednat pouze o modifikaci 

ujednané doby, neboť k uzavření smlouvy je většinou zapotřebí aktivního jednání smluvních 

stran a v tomto případě je právě díky nejednání prodloužena platnost již dříve uzavřené 

smlouvy. 

Ujednání o automatické prolongaci smluvního vztahu je často užitečné i pro samotné 

spotřebitele, a to především v případech, kdy by opětovné uzavírání smlouvy s totožným 

obsahem smluvní strany mohlo spíše obtěžovat. Nedá se tedy o něm bez dalšího prohlásit, že 

by bylo takové povahy, která by znemožňovala jeho užití ve spotřebitelských smlouvách. 

Automatická prolongace smluv je v České republice ve vztahu ke spotřebitelům v praxi často 

využívána v případě smluv o poskytování mobilních či obdobných služeb, smluv 

o poskytování energií či pojistných smluv. To ovšem neznamená, že by toto ustanovení 

nemohlo být účelně využito ve vztahu ke spotřebiteli i v jiných případech, a to za splnění níže 

uvedených podmínek.148 

Nicméně nelze hodnotit ustanovení o automatické prolongaci smlouvy per se jako 

právem reprobované. Jedním z důvodů je stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia 

Nejvyššího soudu, kde Nejvyšší soud došel k závěru, že „neplatná jsou ujednání dané 

smlouvy směřující k její automatické prolongaci, ujednání o povinnosti spotřebitele platit 

smluvní pokutu a náklady na písemnou upomínku, ujednání o nevratnosti plnění poskytnutého 

spotřebitelem bez ohledu na důvod, pro který dojde k předčasnému ukončení smlouvy tam, 

kde zákon vrácení vzájemně poskytnutého plnění předpokládá, a sjednání odlišného režimu 

účinnosti výpovědi smlouvy pro každou ze smluvních stran.“149  

Druhým důvodem je skutečnost, že unijní právo považuje za reprobované pouze 

takové ujednání týkající se automatické prolongace smluv, které naplňuje kvalifikované 

předpoklady. Této problematiky se dotýká směrnice 93/13/EHS,150 a to konkrétně její příloha 

v odst. 1 písm. h). Tato příloha směrnice obsahuje informativní a nevyčerpávající seznam 

podmínek, které mohou být pokládány za nepřiměřené. Autorka práce považuje za vhodné 

zmínit, že předmětná směrnice je do českého jazyka přeložena nepřesně a neodpovídá tak 

obsahu znění v jiných jazycích. Vítová dokonce uvádí, že překlad ve směrnici působí až 

komicky.151 Ustanovení směrnice má chránit spotřebitele, který zapomene, že k zabránění 

 
148 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 72. 
149 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2013 ke smlouvám o 

propagaci reklamní plochy, sp. zn. Cpjn 200/2013. 
150 Směrnice Rady č. 93/13/EHS ze dne 5. 4. 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách 
151 VÍTOVÁ, Blanka. Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva. 2. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 179. 
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prodloužení smlouvy je zapotřebí jeho aktivity.152 

I na ujednání týkající se automatické prolongace smluv je nutné aplikovat především 

ustanovení § 1813 občanského zákoníku, které chrání spotřebitele ve vztazích s podnikateli. 

Půjde především o to, zda konkrétní ujednání v rozporu s požadavkem přiměřenosti zakládá 

významnou nerovnováhu práv nebo povinností smluvních stran v neprospěch spotřebitele. 

Pokud by navíc takové ujednání mělo být obsaženo v obchodních podmínkách, a nikoliv ve 

smlouvě samotné, musí splňovat rovněž i zákonem stanovené podmínky pro ustanovení 

obsažená v obchodních podmínkách, čímž bude především překvapivost takového 

ustanovení.153 Překvapivostí ujednání obchodních podmínek se autorka práce bude blíže 

věnovat ve čtvrté kapitole. 

Za nepřiměřené ujednání se považuje to, dle kterého by podnikatel mohl automaticky 

smlouvu obnovit nebo prodloužit, aniž by k tomu dal spotřebitel souhlas. Dále také to 

ujednání, které dává spotřebiteli jen krátkou dobu na to, aby zabránil prolongaci smlouvy 

a svým jednáním ji zastavil. Nepřiměřeným bude rovněž ujednání, dle kterého musí 

spotřebitel vyloučit prolongaci smlouvy dlouhou dobu, například několik měsíců, před jejím 

skončením.154 

Autorka práce se domnívá, že ujednání o automatické prolongaci smluv se dá 

považovat za ujednání technického charakteru, a tudíž nevidí důvod pro to, aby nemohlo být 

součástí obchodních podmínek. Na druhou stranu se musí jednat o smlouvu, u které se dá 

předpokládat vůle spotřebitele ji automaticky obnovovat. V opačném případě by ustanovení o 

automatické prolongaci smlouvy v obchodních podmínkách mohlo být vyhodnoceno jako 

překvapivé a tudíž neúčinné. Z tohoto důvodu se autorka práce domnívá, že by bylo 

praktičtější zahrnout ustanovení o automatické prolongaci přímo do smlouvy samotné. 

3.3.2 Ultimativní změna obchodních podmínek 

 

 

V ekonomickém styku běžně dochází k situacím, kdy je zřejmé již v okamžiku 

uzavírání smlouvy, že pravděpodobně nastane později stav, který ovlivní nebo může ovlivnit 

podmínky, za kterých byla smlouva uzavřena, respektive za kterých došlo k formulaci 

obchodních podmínek. Tento stav může zapříčinit celá řada faktorů, například změna cen 

vstupních surovin, zvýšení nákladů na provoz či změna požadovaných technických standardů, 

 
152 WILLET, Ch. Fairness in Consumer Contracts. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2007, s. 290. 
153 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 73. 
154 VÍTOVÁ, Blanka. Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva. 2. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s.179. 
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které si vyžadují další náklady a podobně. V kontextu s tím dochází ze strany podnikatelů ke 

snaze tyto více či méně předvídatelné stavy zohlednit v podobě ujednání, které za předem 

stanovených podmínek umožňuje jednostranně změnit smlouvu či obchodní podmínky.155 

Dalo by se namítnout, že tato ujednání porušují zásadu pacta sunt servanda, ale není 

tomu tak. K jednostranné změně obchodních podmínek zde dochází na základě konsenzu 

smluvních stran projeveného již při uzavírání smlouvy. 

Je nutné rozlišovat prostou jednostrannou změnu obchodních podmínek a přiměřenou 

změnu obchodních podmínek, která bývá někdy rovněž označována jako změna ultimativní. 

Každá dohodnutá možnost jednostranné změny obchodních podmínek totiž ještě nemusí mít 

povahu takzvané ultimativní změny. V prvním případě jde o stranami sjednaném umožnění 

změny obchodních podmínek v rámci smluvní volnosti, v druhém případě jde o změnu 

předvídanou zákonem v ustanovení § 1752 občanského zákoníku.156 Čistě jednostranná 

změna možná není a ani výše uvedené ustanovení na ni nezakládá právo.157  

Ultimativní změna obchodních podmínek je v občanském zákoníku upravena v § 1752 

odst. 1, který stanoví, že „uzavírá-li strana v běžném obchodním styku s větším počtem osob 

smlouvy zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na obchodní 

podmínky a vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření smlouvy rozumná potřeba 

jejich pozdější změny, lze si ujednat, že strana může obchodní podmínky v přiměřeném 

rozsahu změnit.“ K tomu, aby bylo toto ujednání o jednostranné změně obchodních podmínek 

platné, je dle předmětného ustanovení nezbytné předem ujednat alespoň to, jakým způsobem 

se změna spotřebiteli oznámí a zároveň právo spotřebitele změny odmítnout a závazek 

z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době, která bude dostatečná k obstarání obdobných 

plnění od jiného dodavatele. Pokud však bude s výpovědí spotřebitele spojena zvláštní 

povinnost, která by jej zatěžovala, nebude se k takovému ujednání vůbec přihlížet. V odstavci 

druhém výše uvedeného ustanovení je uvedeno, že „nebyl-li ujednán rozsah změn obchodních 

podmínek, nepřihlíží se ke změnám vyvolaným takovou změnou okolností, kterou již při 

uzavření smlouvy strana odkazující na obchodní podmínky musela předpokládat, ani ke 

změnám vyvolaným změnou jejích osobních nebo majetkových poměrů.“ 

Rozdíl oproti prosté jednostranné změně obchodních podmínek je především v tom, že 

je zde možnost onoho ultimáta. Spotřebitel bude postaven před volbu mezi přijetím návrhu na 

 
155 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 79. 
156 Tamtéž, s. 80. 
157 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1700. 
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změnu obchodních podmínek, nebo vypovězením smlouvy. Nejde tedy v zásadě 

o jednostrannou změnu obchodních podmínek. Při jednostranné změně obchodních podmínek 

by byla vůle spotřebitele irelevantní.158 

Aby mohlo dojít k ujednání ultimativní změny obchodních podmínek, je nutné 

kumulativně splnit následující podmínky stanovené v § 1752 občanského zákoníku: 

i. strana uzavírá smlouvu v běžném obchodním styku, 

ii. smlouva je uzavírána s větším počtem osob, 

iii. smlouva zavazuje dlouhodobě, 

iv. k opětovným plněním stejného druhu, 

v. ve smlouvě je odkaz na obchodní podmínky, 

vi. z povahy závazku vyplývá již při jednání o uzavření smlouvy rozumná potřeba 

pozdější změny obchodních podmínek. 

Občanským zákoníkem není nijak omezen způsob, jakým má být druhé straně změna 

obchodních podmínek oznámena. Z toho vyplývá, že tak může být učiněno všemi 

myslitelnými komunikačními prostředky. Bude se tak dít především prostřednictvím e-mailu, 

dopisem či doporučeným dopisem, případně osobně či telefonátem. Autorka práce se stejně 

jako Peša159 domnívá, že z hlediska možnosti prokázat oznámení změny v případném sporu, 

je nejpraktičtější využít takový způsob oznámení, který umožňuje trvalé zachycení 

předmětného jednání. 

Rovněž není v občanském zákoníku ani blíže specifikována lhůta, kterou musí 

podnikatel spotřebiteli poskytnout k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele. Pouze 

je stanoveno, že ona lhůta musí být dostatečně dlouhá. Lhůta se logicky bude lišit v závislosti 

na předmětu sjednaného plnění a obvyklé době sjednání takového plnění. Lze tedy očekávat, 

že za dostačující lhůtu k obstarání plnění, které je nabízeno na vysoce konkurenčním trhu 

s velkým počtem poskytovatelů tohoto plnění, bude možné spatřovat lhůtu kratší než 

v případě, kdy je na trhu předmětné plnění nabízeno jen omezeným počtem poskytovatelů.160 

Zákon rovněž přímo zakazuje, aby byla v případě výpovědi smlouvy stanovena 

spotřebiteli jakákoliv zvláštní povinnost, která by jej zatěžovala. Pokud bude taková 

povinnost i přesto stanovena, nebude se k ní přihlížet. Důvodem této úpravy je předem 

 
158 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 163. 
159 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 84. 
160 Tamtéž. 
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omezená autonomie vůle spotřebitele. Z vůle podnikatele totiž dochází k zahájení jednání 

o změně obchodních podmínek a spotřebitel má možnost změnu odmítnout jen se zrušením 

závazku. Občanský zákoník proto redukuje další omezení vůle spotřebitele zvláštní 

povinností, která by jej zatěžovala například pokud by se zrušením závazku byla spojena 

povinnost zaplatit určitou peněžní částku nebo pokud by byly stanoveny přísné formální 

náležitosti výpovědi jako například doručení výpovědi na určité místo či v určitý čas.161 

To ovšem neznamená, že by nemohly pro případ zrušení závazku pro spotřebitele 

existovat žádné povinnosti jako například vrácení poskytnutého plnění, zaplacení úroků či 

zvláštních poplatků, například pro případ předčasného splacení, nebo nákladů. V takovém 

případě by se nejednalo o výše uvedený případ zvláštní povinnosti, nýbrž o povinnost 

obecnou.162 Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 16. září 2010, sp. zn. 33 Cdo 4601/2008 

nicméně stanovil, že tyto obecné povinnosti nesmějí vést k tomu, že možnost vypovězení 

smlouvy je v důsledku podnikatelem navrhovaných změn fakticky vyloučena a spotřebitel tak 

nemá možnost úniku. 

V ustanovení § 1752 odst. 2 občanského zákoníku je stanoveno, že pokud nebyl 

ujednán rozsah změn obchodních podmínek, nepřihlíží se ke změnám vyvolaným takovou 

změnou okolností, kterou již při uzavírání smlouvy musel podnikatel předpokládat, ani ke 

změnám vyvolaným změnou jeho osobních nebo majetkových poměrů. Tento odstavec tedy 

upřesňuje pojem rozumné potřeby změny obchodních podmínek užitý v odstavci prvním 

a působí jako velmi omezující limit změn obchodních podmínek.163 

Autorka práce se domnívá, že je pro smluvní strany mnohem praktičtější, když si 

okruh důvodů umožňujících změnu obchodních podmínek předem sjednají. Pokud tak udělají, 

ani jedno z omezení v § 1752 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. V opačném případě 

by v zásadě nebyla možná změna obchodních podmínek například v důsledku vývoje ceny 

surovin, jejichž vývoj má trvale rostoucí tendenci či v případě prudkého poklesu odbytu 

výrobků podnikatele a tak dále.164 

Smluvní strany si ultimativní změnu obchodních podmínek mohou sjednat i za jiných 

okolností než v případě smluv dle ustanovení § 1752 odst. 1, věty první, občanského 

zákoníku. Obecně není rovněž vyloučeno, aby si smluvní strany sjednaly jiný postup, který by 

 
161 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 166 
162Tamtéž. 
163 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1701. 
164 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 84. 
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například druhé smluvní straně zajišťoval právo trvat na stávajících obchodních podmínkách, 

tedy bez nutnosti návrh změny obchodních podmínek přijmout nebo odmítnout s následkem 

zániku smluvního vztahu. Tato ujednání nicméně musí být v souladu s obecnými pravidly 

o ochraně slabší strany, zejména však s limity sledujícími ochranu spotřebitele.165 

 
165 Výkladová stanoviska č. 6 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 

spravedlnosti ze dne 19. 4. 2013 - ke změně obchodních podmínek dle § 1752 NOZ [online]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko-06.pdf. 
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4. Nepřípustná ujednání v obchodních podmínkách 
 

K účinnosti obsahu obchodních podmínek ve smluvním vztahu je důležitá kontrola 

jejich obsahu, která je upravena v § 1753 občanského zákoníku a to tak, že „ustanovení 

obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, je neúčinné, nepřijala-

li je tato strana výslovně; k opačnému ujednání se nepřihlíží. Zda se jedná o takové 

ustanovení, se posoudí nejen vzhledem k jeho obsahu, ale i ke způsobu jeho vyjádření.“ 

Ujednání obchodních podmínek, která nemohla druhá smluvní strana rozumně očekávat, 

bývají označována jako ujednání překvapivá. Pokud v obchodních podmínkách bude takové 

ujednání obsaženo, bude neúčinné a ze zákona se k němu nebude přihlížet. Úprava se 

nicméně vztahuje pouze na nepřímá smluvní ujednání, nikoliv na obsah vlastní smlouvy a je 

nutné ji odlišovat od § 1800 a § 1813 občanského zákoníku.166 

Při určování toho, jaké ujednání obchodních podmínek ve spotřebitelských smlouvách 

není přípustné musíme kromě právní úpravy samotných obchodních podmínek vzít vždy 

v úvahu i ustanovení týkající se ochrany spotřebitele v § 1810 a násl., neboť se použijí na 

všechny spotřebitelské smlouvy a závazky z nich. 

Dle Csacha je ochrana před překvapivými ustanoveními obchodních podmínek 

obsažená v ustanovení § 1753 občanského zákoníku mimo jiné specifickým nástrojem 

ochrany slabší strany, což staví na předpokladu, že ta smluvní strana, která je schopna 

prosadit použití obchodních podmínek, je silnější stranou.167 Dle Csacha předmětné 

ustanovení chrání toho, jenž obchodní podmínky nevytvořil, před informačním deficitem 

týkajícím se jejich obsahu.  

Autorka práce se ale domnívá, že předmětné ustanovení nemá s ochranou slabší strany 

moc společného, neboť ochrana proti překvapivým ujednáním obchodních podmínek nechrání 

pouze spotřebitele nebo slabší smluvní stranu, nýbrž se uplatní bez ohledu na charakter 

smluvních stran. Úplně stejně budou chráněni při kontraktaci například i dva podnikatelé, 

kteří užijí v tomto smluvním vztahu každý svoje obchodní podmínky. Jde v zásadě o jeden 

z projevů povinnosti poctivého jednání dle § 6 odst. 1 občanského zákoníku.168 Stejný názor 

na to má nicméně i převážná většina odborné veřejnosti jako jsou například Selucká, Šilhán či 
 

166 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1702. 
167 CSACH, K. Štandardné zmluvy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 130. 
168 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 169. 
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Hulmák. 

V § 1813 občanského zákoníku nalezneme ustanovení, ve kterém stojí „má se za to, že 

zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou 

nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání 

o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným 

způsobem.“ Jedná se rovněž o obsahovou kontrolu smluvních ujednání a použije se bez 

ohledu na to, zda jde o smluvní ujednání individuálně sjednané, zda se jedná o ujednání, jehož 

původcem byl spotřebitel sám či podnikatel, zda se ujednání nachází přímo ve smlouvě nebo 

zda se stalo součástí smlouvy odkazem na ujednání, které se nachází mimo vlastní text 

smlouvy.169 

Ustanovení § 1814 občanského zákoníku obsahuje navíc výčet zakázaných ujednání, 

který se vztahuje jak na samotnou smlouvu, tak právě i na obchodní podmínky. Při zkoumání 

ujednání obchodních podmínek je tedy nutné vycházet i z tohoto ustanovení. Jedná se 

o demonstrativní výčet a jsou v něm uvedena nejen ujednání hmotněprávní, ale i ujednání 

procesní.170 

Výše uvedená ustanovení § 1753 a § 1813 občanského zákoníku dle Pelikánové 

a Pelikána zřetelně ukazují zmatení mezi typovými smluvními klauzulemi a obchodními 

podmínkami.171 Občanský zákoník totiž chápe obchodní podmínky ve formálním smyslu, 

tudíž jako nepřímé smluvní ujednání. Tohle pojetí dle autorky práce do jisté míry komplikuje 

právní úpravu, jelikož je nezbytné upravit prakticky totéž na více místech. Dle důvodové 

zprávy172 nalezneme zdroj ustanovení § 1753 občanského zákoníku v pravidlech 

UNIDROIT.173 Principy UNIDROIT ale oproti občanskému zákoníku myslí na skutečné 

typové klauzule, navíc i na ty převzaté do smlouvy, zatímco občanský zákoník má na mysli 

obchodní podmínky, které jsou odděleny od samotné smlouvy.174 

Ve starém občanském zákoníku právní úprava chránící proti překvapivým ujednáním 

v obchodních podmínkách chyběla. V rámci ochrany spotřebitele byla nicméně tato 

problematika posuzována například v souvislosti se zkoumáním přiměřenosti ujednání 

 
169 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 423. 
170 COUFALÍK, P. Všeobecné obchodní podmínky ve vztazích se spotřebiteli. Právní rozhledy. 2014, č. 20, s. 690. 
171 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 76. 
172 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. §1753. 
173 Čl. 2. 1. 20 UNIDROIT Principy mezinárodních obchodních smluv – revize z roku 2016. Dostupné v angličtině 

na: https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016. 
174 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 76. 

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
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spotřebitelských smluv, což vyplývá například i z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 

29. 6. 2010, sp. zn. 23 Cdo 1201/2009. 

4.1 Překvapivost ujednání 
 

Ustanovení § 1753 občanského zákoníku reaguje na skutečnost, že obchodní 

podmínky zpravidla nebývají individuálně sjednávány a ve velkém množství případů nebývají 

dokonce ani čteny. Je s nimi pouze projevován paušální souhlas. Zákonodárce tuto dá se říci 

problematickou realitu přijímá a poskytuje ochranu před jejím zneužitím.175 Pokud chce 

smluvní strana používat při kontraktaci obchodní podmínky, nesmí tento prostředek zneužít 

k újmě druhé smluvní strany a spoléhat se na to, že je tato strana nebude číst a vyjednávat 

o nich.176 Předmětné ustanovení může být nicméně pramenem nejistoty co do obsahu 

právních vztahů, které se řídí obchodními podmínkami. Jedná se totiž o normu s neurčitou 

hypotézou a v právním řádu nenalezneme odpověď na otázku, jak určit co je ještě rozumné 

očekávání a co už ne.177 

V ustanovení § 1753 občanského zákoníku se zjevně uplatní zásada ochrany dobré 

víry smluvní strany, která obchodní podmínky sama nevytvořila, v to, že neobsahují nic 

záludného.178 Abychom mohli konkrétní ustanovení obchodních podmínek pokládat za 

rozumně neočekávatelné, musí toto ustanovení kumulativně naplňovat: 

i. objektivní znak, kterým je neobvyklost, protože co je obvyklé, logicky nemůže 

být zároveň neočekávatelné; 

ii. subjektivní znak, kterým je překvapivost, protože i na první pohled neobvyklé 

ustanovení nemusí být pro druhou smluvní stranu překvapivé, pokud o tomto 

ustanovení smluvní strany předem výslovně mluvily nebo pokud byla smluvní 

strana na toto ustanovení upozorněna.179 

Překvapivá jsou ta ujednání obchodních podmínek, která nemohla druhá smluvní 

strana rozumně očekávat. Určení, která ujednání jsou tedy překvapivá, vychází z odpovědi na 

otázku, jaká ujednání druhá strana očekávala nebo alespoň musela očekávat. Ujednání může 

 
175 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1702. 
176 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 169. 
177 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 106. 
178 Tamtéž, s. 107. 
179 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1702. 
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být překvapivé, pouze pokud je zde zřetelný rozdíl mezi očekáváním druhé smluvní strany 

a neobvyklostí obsahu obchodních podmínek. Pro závěr, že určité ujednání je překvapivé, je 

nutné zjištění, zda obsah obchodních podmínek je neobvyklý a zda tento neobvyklý obsah je 

v tomto určitém případě překvapivý.180  

Překvapivost a rozumnost se vždy posuzují objektivně, a to podle toho, co by mohla 

předvídat osoba s rozumem průměrného člověka v podobné situaci. Nejde tedy jen o to, zda je 

smluvní stranou spotřebitel, podnikatel či malý a střední podnikatel v postavení slabší strany. 

Důležitým faktorem je i obor podnikání, individuální očekávání, které má smluvní strana 

s ohledem na svoje osobní potřeby či způsob uzavírání smlouvy.181 

Ustanovení § 1753 občanského zákoníku je kogentní a nepřihlíží se ke snahám omezit 

či vyloučit jeho aplikaci. Takovou snahu představují například ujednání ve vlastní smlouvě, 

že obchodní podmínky žádné překvapivé ujednání neobsahují nebo naopak, že obchodní 

podmínky překvapivé ujednání obsahovat mohou.182 Tímto způsobem nelze aplikaci 

předmětného ustanovení vyloučit ani ve smluvním vztahu mezi podnikateli, natož pak ve 

spotřebitelských smlouvách. 

4.1.1 Neúčinné ustanovení obchodních podmínek jako součást smlouvy 

 

Do jisté míry spornou otázkou je to, zda se neúčinné ustanovení obchodních podmínek 

vůbec stane v důsledku inkorporace součástí smlouvy. Z ustanovení § 1753 občanského 

zákoníku odpověď na tuto otázku jasně nevyplývá. V zásadě existují mezi odbornou 

veřejností dva opačné názory. 

Dle Selucké se překvapivé ujednání obchodních podmínek stává dílčí, oddělitelnou 

součástí smlouvy se samostatným obsahem. A při hodnocení jeho vlastností je na toto 

ujednání nutné pohlížet jako na právní jednání. Neúčinnost dle § 1753 občanského zákoníku 

tedy nebrání vzniku ustanovení jako právního jednání, ale pouze mu chybí jedna 

z podstatných vlastností právních jednání, kterou je účinnost. Tomuto ustanovení tedy není 

umožněno zasáhnout do právní sféry smluvních stran a založit, změnit či zrušit jejich 

subjektivní práva a povinnosti. 183 

Opačný názor, který zastává například Šilhán a Hulmák, je ten, že překvapivé 

 
180 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 170. 
181 Tamtéž. 
182 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1703. 
183 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 107. 
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ujednání obchodních podmínek se součástí smlouvy nestává a v podstatě v právní realitě 

vůbec neexistuje, neboť není schopno vyvolat žádné právní účinky.184 Ve své podstatě se toto 

ujednání chová tak, jako by vůbec nebylo sjednáno a použije se dispozitivní právní úprava.185 

Autorka práce se ztotožňuje právě s tímto druhým názorem. Dle jejího názoru se 

překvapivé ujednání může stát součástí smlouvy až poté, co se jej druhá smluvní strana, 

k jejíž ochraně předmětná úprava působí, sama dovolá. Analogicky je tomu tak i v případě 

ustanovení § 1815 občanského zákoníku, které říká, že „k nepřiměřenému ujednání se 

nepřihlíží, ledaže se jej spotřebitel dovolá.“ 

4.1.2 Výslovné přijetí ujednání spotřebitelem 

 

Nemůžeme mluvit o rozumné neočekávatelnosti ujednání, pokud druhá smluvní strana 

toto určité ujednání výslovně přijala. Pokud druhá strana výslovně nějaké ujednání přijme, 

nemohla si jej logicky nevšimnout. Za přijetí bránící uplatnění § 1753 občanského zákoníku 

je obvykle považováno zapracování potenciálně překvapivého ujednání přímo do textu 

smlouvy nebo alespoň upozornění na toto ujednání ve smlouvě ideálně s jeho vysvětlením či 

se zopakováním jeho hlavního smyslu.186 Zde je dle autorky práce vhodné upozornit na 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 32 ICdo 86/2015, kde soud došel 

k závěru, že „pouhý odkaz v textu smlouvy na ustanovení o smluvní pokutě ve všeobecných 

podmínkách a v dalších specifikovaných i nespecifikovaných dokumentech vytváří pro 

spotřebitele překážku pro to, aby se s takovým ujednáním před uzavřením smlouvy skutečně 

seznámil.“ Srovnatelně tuto otázkou vyřešil Nejvyšší soud i ve svém rozsudku se ze dne 

19. 6. 2018, sp. zn. 32 Cdo 3530/2016. 

Naopak stačit zřejmě nebude jen zvýraznění textu v obchodních podmínkách tučným 

písmem, umístění na významné místo v obchodních podmínkách či jakékoliv jednání, které 

výslovně nesměřuje k danému ujednání a není tedy dostatečně konkrétní, aby mohlo být 

považováno za výslovné přijetí. Nebude tedy dostačující podpis celých obchodních podmínek 

na jejich konci či ani podpis na spodu příslušné stránky obchodních podmínek. Nicméně 

podpis připojený přímo k danému ujednání v obchodních podmínkách, který by se vztahoval 

 
184 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1703. 
185 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 173. 
186 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1703. 
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přímo k jeho znění a vyjadřoval by seznámení a souhlas ním, by dostačující být měl.187 

Případně by tak šlo učinit i ústně či konkludentně, ale autorka práce se domnívá, že to není 

ideální řešení, neboť v právním sporu by se takové ústní upozornění na určité ujednání těžko 

prokazovalo. 

Ve vztazích ze spotřebitelských smluv se navíc uplatní ustanovení občanského 

zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a soud je povinen z úřední pravomoci zkoumat 

zdánlivost nepřiměřených ujednání, neboť na ochraně spotřebitele je veřejný zájem. Dle 

ustanovení § 1815 občanského zákoníku se může spotřebitel dovolat i nepřiměřeného 

ujednání, ke kterému se z důvodu jeho ochrany nepřihlíží. Je tomu tak proto, že veřejný zájem 

na uplatňování ustanovení o ochraně spotřebitele musí být postaven proti zájmům samotného 

spotřebitele. Jestliže má spotřebitel zájem na uplatnění určitého ustanovení, nenalezneme zde 

veřejný zájem dostatečný k odůvodnění toho, proč mu v tom bránit.188 

4.1.3 Příklady překvapivých ujednání v obchodních podmínkách 

 

Selucká uvádí jako příklad níže uvedená ustanovení obchodních podmínek, se kterými 

se v praxi setkala a které mají zároveň potenciál vyvolat překvapení u spotřebitele 

průměrného rozumu:189  

i. smluvní pokuta; 

ii. ustanovení o úrocích z úroků a přirůstání úroků k jistině; 

iii. volba práva; 

iv. volba soudu; 

v. vedlejší ujednání kupní smlouvy jako je například výhrada vlastnického práva; 

vi. zúžení pojmu vada pouze na rozpor plnění s vlastnostmi ujednanými tak, že 

nebude pokrývat rozpor s obvyklými vlastnostmi; 

vii. ustanovení, že pokud nebude vada vytknuta v určitém čase, zaniknou práva 

z vadného plnění; 

viii. ustanovení vylučující domněnku, že katalog je nabídkou dle § 1732 odst. 2 

občanského zákoníku; 

 
187 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1703. 
188 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 476. 
189 SELUCKÁ, M., VEVERKOVÁ, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích B2C. Praha: Leges, 2018, s. 142-143. 
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ix. ustanovení vylučující přijetí nabídky s dodatkem ve smyslu § 1740 občanského 

zákoníku; 

x. ustanovení, že spotřebitel je svou nabídkou vázán po dobu 21 dní, které 

představují lhůtu k přijetí nabídky podnikatelem; 

xi. ustanovení, která zkracují lhůty spotřebiteli k uplatnění jeho práv; 

xii. výhrada práva podnikatele kdykoliv odstoupit od smlouvy bez udání důvodu; 

xiii. ustanovení, kterým dává spotřebitel souhlas se zpracováním jeho osobních údajů 

jinou osobou, něž je podnikatel, který mu obchodní podmínky předkládá; 

xiv. odkazy na jiné komplexní soubory pravidel jakou jsou například reklamační řády, 

pravidla bezpečnosti při poskytování služeb a tak dále. 

Do výše uvedeného seznamu bychom dále mohli zařadit i ujednání o rozhodčí 

doložce, které bylo dříve možno nalézt ve spotřebitelských smlouvách poměrně často. Takové 

ujednání bylo pro spotřebitele v převážné většině případů nevýhodné a podnikatelé se jej 

snažili ukrývat právě do obchodních podmínek. Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 

11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 snažil ochránit spotřebitele tím, že ujednání o rozhodčí 

doložce nemůže být součástí obchodních podmínek, ale pouze smlouvy samotné. Ujednání 

o rozhodčí doložce je však za současného právního stavu přímo ze zákona190 zakázáno do 

spotřebitelských smluv zařazovat úplně, neboť rozhodčí doložky jsou ve spotřebitelských 

smlouvách s účinností od 1. 12. 2016 nepřípustné. 

Autorka práce navíc při zkoumání relevantní judikatury nalezla případ, který se sice 

netýká přímo překvapivosti konkrétního ujednání obchodních podmínek, ale i tak je způsobilý 

spotřebitele zmást. Konkrétně se jednalo o rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 

28. 5. 2018, č.j. 5 A 157/2015-26191. Podnikatel zveřejnil na svých internetových stránkách 

platné i neplatné znění obchodních podmínek a spotřebitel nepředvídal, že znění obchodních 

podmínek, které se mu podařilo nalézt, nebylo aktuální a že si má vyhledat obchodní 

podmínky jiné, které byly umístěny jinde na internetových stránkách podnikatele. Toto 

jednání podnikatele bylo soudem shledáno jako nekalá obchodní praktika. 

 

 

 
190 Blíže § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

předpisů 
191 Zdroj: Právní informační systém ASPI. 



48  

4.2 Smluvní pokuta 
 

Ustanovení o smluvní pokutě jsou spolu s ustanoveními týkajícími se úpravy uznání 

dluhu zařazena do oddílu občanského zákoníku nazvaného „Utvrzení dluhu.“ Funkcí těchto 

institutů totiž není dluh zajistit, jako je tomu například u zástavy či ručení, které umožňují 

věřiteli se uspokojit z majetku dlužníka či určité třetí osoby. Smluvní pokuta takový 

ekonomický účinek nemá ale posiluje postavení věřitele jiným způsobem. Účelem smluvní 

pokuty je dát zpravidla již při uzavírání smlouvy najevo zvýšený zájem věřitele na řádném 

splnění smluvní povinnosti. Odchylkou od zákonné úpravy lze ovšem sjednat i takzvanou 

nepravou smluvní pokutu, která se od zákonné smluvní pokuty liší svou podstatou, neboť 

utvrzená smluvní povinnost zanikne zaplacením této smluvní pokuty.192 

Smluvní pokuta, jak již bylo uvedeno výše, je institut sloužící k utvrzení dluhu, a to 

tím způsobem, že dlužník je hrozbou vzniku další, sekundární, povinnosti, motivován ke 

splnění povinnosti primární. Smluvní pokuta tedy plní funkci nejenom sankční, jak vyplývá 

z jejího názvu, ale rovněž i preventivní. Může mít i funkci reparační, neboť zásadně 

představuje paušalizovanou náhradu škody. Nicméně autorka práce v této souvislosti 

připomíná, že se jedná pouze o dispozitivní právní úpravu, čehož silnější smluvní strany hojně 

využívají.193 Smluvní pokutou lze v zásadě zajistit jakoukoliv smluvní či zákonnou povinnost, 

která se může týkat peněžitého i nepeněžitého plnění.194  

Dle právní úpravy obsažené ve starém občanském zákoníku195 nebyl dlužník povinen 

smluvní pokutu zaplatit, pokud nezavinil porušení smluvní povinnosti. Občanský zákoník 

sjednotil doposud roztříštěnou úpravu smluvní pokuty ve starém občanském zákoníku 

a obchodním zákoníku, přičemž v tomto směru převzal úpravu právě z obchodního zákoníku. 

Smluvní pokuta v občanském zákoníku se tedy vyznačuje svou absolutní objektivní povahou 

a z povinnosti zaplatit smluvní pokutu se nelze liberovat ani s poukazem na vyšší moc či jiné 

okolnosti. Nicméně se jedná o dispozitivní právní úpravu a smluvní strany si tak mohou 

sjednat i jiné podmínky odpovědnosti za porušení smluvní povinnosti.196 

Vznik práva na zaplacení smluvní pokuty je vázán na porušení smluvní povinnosti, 

 
192 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 585. 
193 Blíže ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 
194 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 2073. 
195 Blíže ustanovení § 545 odst. 3 starého občanského zákoníku. 
196 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 2071. 
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a to i na porušení povinnosti splnit dluh určitým způsobem. Pokud si smluvní strany sjednají, 

že dlužník zaplatí věřiteli určitou částku pro jiný případ nastalé skutečnosti, než je porušení 

smluvní povinnosti, nebude se sice jednat o smluvní pokutu, nicméně i tak se bude jednat 

o platné ujednání, které se podle okolností posoudí například jako ujednání o odstupném, 

případně jako ujednání nepojmenované smluvní klauzule.197 Ve vztazích ze spotřebitelských 

smluv je ale nutné dbát na to, aby takové ujednání nebylo nepřiměřené či nezakládalo 

významnou nerovnováhu práv nebo povinností smluvních stran v neprospěch spotřebitele. 

Smluvní pokuta je běžnou součástí ujednání ve spotřebitelských smlouvách a pro 

podnikatele je takové ujednání velmi praktické. I když je sjednána k tíži spotřebitele, není 

sama o sobě považována za nepřiměřené ujednání.198 Zajímavým specifikem smluvní pokuty 

ve spotřebitelských smlouvách je nemožnost moderace její výše soudem, což lze mimo jiné 

dovodit i z judikatury SDEU.199 Pokud tedy bude sjednána smluvní pokuta v nepřiměřené 

výši, uplatní se ustanovení § 1815 občanského zákoníku a soud tak smluvní pokutu nepřizná 

vůbec, ledaže by se jí spotřebitel sám dovolal.200 Otázkou moderace výše smluvní pokuty se 

opakovaně zabýval i Nejvyšší soud například ve svém rozsudku ze dne 31. 5. 2017, sp.zn. 29 

ICdo 6/2017, ve kterém uvedl, že „odvolacímu soudu lze přitakat v tom, že občanský zákoník 

neumožňuje moderaci výše smluvní pokuty. Uvedený závěr se podává z ustálené judikatury 

Nejvyššího soudu (např. z rozsudků sp. zn. 33 Odo 1385/2004 a 33 Cdo 3562/2013 přiléhavě 

citovaných odvolacím soudem), přičemž Nejvyšší soud nemá důvod jej měnit ani 

v projednávané věci.“ 

4.2.1 Smluvní pokuta sjednaná v obchodních podmínkách 

 

Nadále sporným tématem je, zda lze sjednat smluvní pokutu v obchodních 

podmínkách ve smluvním vztahu mezi podnikatelem a spotřebitelem. Při studiu relevantní 

judikatury se setkáme převážně se zápornou odpovědí na tuto otázku. Autorka práce je 

přesvědčena, že odpověď na tuto otázku tak jednoznačná není. Sám Ústavní soud použil 

výraz zásadně, který nelze chápat jako bezvýjimečně, a navíc v bodě 31 níže uvedeného 

nálezu mluví o omezení sjednávání smluvních pokut v obchodních podmínkách, a nikoliv 

o jejich úplném zákazu. Po vydání níže uvedeného nálezu Ústavního soudu byla rovněž 

 
197 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 585. 
198 TINTĚRA, T.: Smluvní pokuta v ČR a Evropě. Praha: Leges, 2015, s. 109. 
199 Rozsudek SDEU ze dne 14. 6. 2012 ve věci C-618/10, Banco Español de Crédito, SA v. Joaquín Calderón 

Camino. Dostupný v češtině na: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-618/10. 
200 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 2076. 
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přijata nová právní úprava v podobě občanského zákoníku a není tedy vyloučeno, že může 

dojít k přehodnocení dosavadní judikatury a tím pádem k určitému posunu v dané věci. 

Výchozím bodem pro zodpovězení otázky, zda lze v obchodních podmínkách 

u spotřebitelských smluv platně sjednat smluvní pokutu, je nález Ústavního soudu ze dne 

11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11. Jedná se o přelomové rozhodnutí a dnes z něj vycházejí 

v zásadě všechny soudy zabývající se obdobnou otázkou. Ústavní soud v předmětném nálezu 

výslovně stanovil, že „v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu 

zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko 

spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis).“ Ústavní 

soud taktéž dodal, že obchodní podmínky mají ve spotřebitelských smlouvách sloužit 

zejména k tomu, aby nebylo nutné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického 

a vysvětlujícího charakteru. 

Naprostá většina soudů ve svých rozhodnutích tento závěr Ústavního soudu bez 

dalšího přejímá a jakákoliv smluvní pokuta sjednaná v obchodních podmínkách je 

považována automaticky za absolutně neplatnou. Je tomu tak v například i v usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2018, sp. zn. 29 ICdo 72/2016. V rozsudku ze dne 

28. 2. 2017, sp. zn. 32 ICdo 86/2015 Nejvyšší soud rovněž navázal na výše uvedený nález 

a uvedl, že „ve spotřebitelské smlouvě nemohou být ujednání zakládající smluvní pokutu 

obsažena v tzv. všeobecných obchodních podmínkách, jež jsou součástí smlouvy.“ Rozhodnutí 

Nejvyššího soudu je tak ještě přísnější než závěr Ústavního soudu, neboť jeho závěr je 

kategoričtější, rovněž nepřipouští žádné výjimky, a navíc se v jeho obsahu vyskytují 

požadavky na inkorporaci obchodních podmínek.201 

Krajský soud v Hradci Králové se ve svém rozsudku ze dne 26. 3. 2015, č. j. 42 ICm 

1447/2014-67202 rozhodnul neřídit výše uvedeným nálezem a v odůvodnění uvedl, že „pokuty 

byly sjednány v přiměřené výši (jejich přiměřenost rovněž ani popírající správce 

nezpochybňoval) a v textu podmínek nejsou umístěny nepřehledně. Podle názoru soudu pak 

na posuzovaný případ nemůže dopadnout kategorický závěr (přijatý Ústavním soudem za 

nesrovnatelně odlišného skutkového stavu věci) o neplatnosti ujednání jen z toho důvodu, že 

bylo umístěno v nepodepsaných úvěrových podmínkách.“ Nicméně soudu je vytýkáno, že 

nerespektuje názor Ústavního soudu a chybně ochranu spotřebitele omezuje do polohy úvahy 

o její přiměřenosti. K obdobnému závěru avšak dospěl i Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze 

 
201 HULMÁK, M., BEZOUŠKA, P. Obchodní podmínky, smluvní pokuty a jiná ujednání. Právní rozhledy. 2018, 

č. 1, s. 7-11 [online]. Dostupné z: beck-online.cz. 
202 Zdroj: Právní informační systém ASPI. 
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dne 28. 3. 2018, sp. zn. 33 ICdo 45/2017, kde uvedl, že je vždy nutné přihlédnout k tomu, zda 

a jakým způsobem měl spotřebitel možnost se seznámit s obsahem ujednání o smluvní 

pokutě, a to zejména z hlediska čitelnosti, rozsahu, míry srozumitelnosti a přehlednosti. Dle 

výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu nemůže vyplývat závěr o nepřiměřenosti 

takového ujednání z pouhého umístění v textu obchodních podmínek. Pokud měl spotřebitel 

možnost se seznámit s ujednáním o smluvní pokutě předem, nemusí jít se zřetelem ke 

konkrétním okolnostem o ujednání po obsahové stránce nepřiměřené, které zakládá 

významnou nerovnováhu práv a povinností, a pokud takové ujednání pravidelně bývá 

v obchodních podmínkách, nemusí být ani překvapivé. Na výše uvedených rozhodnutích lze 

dle názoru autorky práce zřetelně demonstrovat nejednoznačnost odborné veřejnosti ohledně 

principiálního závěru o možnosti sjednání smluvní pokuty v obchodních podmínkách ve 

vztazích ze spotřebitelských smluv.  

Judikaturní praxe nám tak na otázku, zda lze v obchodních podmínkách 

u spotřebitelských smluv platně sjednat smluvní pokutu, jednoznačnou odpověď neposkytuje. 

Nadále vyvstává řada dalších otázek, na které se těžce hledají odpovědi. Soudy se například 

vůbec nezabývaly skutečností, že smluvní pokuta může plnit v určitém případě jinou funkci. 

Někdy může být sjednána jako sankce, jindy například plní roli paušalizované náhrady škody. 

Velmi často se v obchodních podmínkách objevují ujednání, na jejichž základě má podnikatel 

právo účtovat si určité administrativní poplatky v případě, že spotřebitel nesplní svoji 

povinnost. Jedná se například o poplatky za odeslání upomínky při prodlení či za uskladnění 

zboží, které si spotřebitel včas nevyzvednul. Autorka práce si proto klade otázku, zda mají být 

i taková ujednání v obchodních podmínkách zakázána, protože nejde o ujednání 

s vysvětlujícím či technickým obsahem? Dalším příkladem by mohlo být jednání platby za 

předčasné ukončení smluvního závazku sjednaného na dobu určitou. Soudy rovněž nebraly 

v potaz, že samotná zákonná úprava smluvní pokuty umožňuje kontrolu její přiměřenosti.203 

Okresní soud ve Zlíně se ve svém rozsudku ze dne 17. 1. 2017, sp. zn. 19 C 

344/2016204 mimo jiné zabýval i otázkou, zda lze v obchodních podmínkách sjednat nárok na 

jinou platební povinnost, než kterou je smluvní pokuta. V předmětné věci se jednalo 

o poplatek za upomínku, který byl podobně jako smluvní pokuta spojen s porušením určité 

smluvní povinnosti spotřebitelem. Soud došel k závěru, že dle ustálené judikatury není 

možné, aby byly spotřebiteli takové platební povinnosti v obchodních podmínkách ukládány. 

 
203 HULMÁK, M., BEZOUŠKA, P. Obchodní podmínky, smluvní pokuty a jiná ujednání. Právní rozhledy. 2018, č. 

1, s. 7-11 [online]. Dostupné z: beck-online.cz. 
204 Zdroj: Právní informační systém ASPI. 
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Není totiž možné na jedné straně nepřiznat nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu 

jejího sjednání mimo vlastní smlouvu a na druhé straně přiznat nárok na jinou platební 

povinnost, která může mít na spotřebitele srovnatelný negativní dopad. Okresní soud ve Zlíně 

navíc pro úplnost dodal, že „při aktuálně účinné právní úpravě (§ 2048 a násl. o. z.) pak soud 

k takovému (dříve absolutně neplatnému) ujednání nepřihlédne, ledaže sám spotřebitel se 

jeho aplikace dovolá. Slovo zásadně pak nalézací soud interpretuje v tom směru, že by 

odlišná situace byla tehdy, pokud by spotřebitel výslovně v rámci smlouvy potvrdil informaci 

o výši smluvní pokuty a příslušném ujednání, kde je smluvní pokuta obsažena, neboť pak lze 

dospět k závěru, že průměrně uvažující spotřebitel se s příslušným ustanovením seznámil. 

Takový odkaz by pak i při absenci podpisu spotřebitele na obchodních podmínkách bylo 

možné považovat za dostatečný, neboť spotřebitel je se svými platebními povinnostmi 

seznámen.“ 

4.2.2 Test proporcionality 

 

Ujednání o smluvní pokutě ve spotřebitelských smlouvách primárně podléhá testu 

proporcionality vyjádřenému v ustanovení § 1813 občanského zákoníku nebo dříve 

v ustanovení § 56 odst. 1 starého občanského zákoníku. Jsou zakázána ujednání, která 

zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo 

povinností v neprospěch spotřebitele, přičemž smluvní pokuta nebyla mezi zakázanými 

ujednáními výslovně uvedena ve starém ani v současně účinném občanském zákoníku.205 

Právní úprava nerozlišovala a ani nerozlišuje, jak bylo příslušné pravidlo sjednáno, 

tedy zda měl či neměl spotřebitel reálnou možnost jeho obsah ovlivnit a ani zda je toto 

ujednání součástí obchodních podmínek nebo zda je sjednáno přímo ve smlouvě. Testem 

proporcionality musejí projít v zásadě všechna ujednání. Součástí testu proporcionality je 

posouzení rovnováhy práv a povinností smluvních stran. V případě smluvní pokuty je 

zejména nutné srovnat postavení spotřebitele se sjednanou smluvní pokutou vůči spotřebiteli 

bez sjednané smluvní pokuty a rovněž určit, jakou funkci v určitém smluvním vztahu smluvní 

pokuta plní. Rovnováhu můžeme posuzovat i co do vzájemnosti, a tak pokud obě smluvní 

strany čelí obdobným rizikům, měla by na ně sankční ujednání dopadat podobně. Je-li tedy 

vyšším rizikům či jejich širšímu spektru vystaven jen podnikatel, není nepřiměřené, jde-li 

smluvní pokuta k tíži jen spotřebitele. Dalším krokem je posouzení, zda je zjištěná 

 
205 HULMÁK, M., BEZOUŠKA, P. Obchodní podmínky, smluvní pokuty a jiná ujednání. Právní rozhledy. 2018, č. 

1, s. 7-11 [online]. Dostupné z: beck-online.cz. 
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nerovnováha v právech a povinnostech významná a zda je v neprospěch spotřebitele. Zde je 

nutné brát v potaz všechna ujednání v celé jejich komplexnosti.206 

K rozporu s požadavkem přiměřenosti dojde v situaci, pokud podnikatel nebude jednat 

poctivě. Poctivě nejedná ten podnikatel, který nemůže rozumně očekávat, že by spotřebitel, 

kterému byly jasně a srozumitelně poskytnuty všechny informace, s ujednáním o smluvní 

pokutě souhlasil. V této fázi je rovněž zkoumáno několik hledisek jako je čitelnost ujednání, 

pochopitelnost ujednání pro člověka průměrného rozumu či reálná možnost seznámit se 

s takovým ujednáním, přičemž se přihlíží také k umístění obchodních podmínek.207 

V občanském zákoníku můžeme rovněž v ustanovení § 1753 nalézt úpravu 

překvapivosti ujednání obchodních podmínek, kterou se autorka práce zabývala výše ve své 

práci a kterou úprava ve starém občanském zákoníku neobsahovala. Je tedy vedle zkoumání 

přiměřenosti konkrétního ujednání namístě rovněž zkoumat jeho překvapivost. Nejedná se 

však o úpravu týkající se výhradně ochrany spotřebitele. K obsahové kontrole smluv 

uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem může rovněž docházet taktéž v případě smluv 

uzavřených adhezním způsobem dle ustanovení § 1800 odst. 2 občanského zákoníku.208 

Zákonodárce výslovně smluvní pokuty ve spotřebitelských smlouvách ani 

v obchodních podmínkách nezakazuje. Avšak k jejich absolutnímu zákazu přistoupil 

například vůči nájemci v případě nájmu bytu v ustanovení § 2239 občanského zákoníku 

a rovněž v pracovních smlouvách s výjimkou konkurenčních doložek. Regulaci výše 

smluvních pokut obsahuje též v ustanovení § 122 a § 132 zákon o spotřebitelském úvěru.209 

Dle autorky práce jsou výše uvedené skutečnosti jasným důkazem toho, že zákonodárce 

neměl v úmyslu absolutně zakázat smluvní pokuty v obchodních podmínkách 

u spotřebitelských smluv. 

Z pouhého užití obchodních podmínek nelze bez dalšího dovodit porušení požadavku 

jasnosti a srozumitelnosti ujednání a ani nepřiměřenost příslušného ujednání. Užití 

obchodních podmínek signalizuje pouze to, že jde o ujednání, která nebyla zpravidla 

individuálně sjednána a je tedy nutné posoudit jejich přiměřenost. V každém případě bude 

nezbytné zkoumat povahu ujednání a další okolnosti jako je například vysvětlení konkrétního 

ujednání spotřebiteli, obvyklost takového ujednání či reálnou možnost spotřebitele seznámit 

 
206 HULMÁK, M., BEZOUŠKA, P. Obchodní podmínky, smluvní pokuty a jiná ujednání. Právní rozhledy. 2018, č. 
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se předem s obchodními podmínkami.210 

4.2.3 Shrnutí a názor autorky práce 

 

Výše uvedený nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 

a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 32 ICdo 86/2015 je nutno chápat 

především jako reakci na konkrétní situace, kdy byla sjednána smluvní pokuta v nepřiměřené 

výši či měly obchodní podmínky nepřehlednou, složitě formulovanou a malým a špatně 

čitelným písmem psanou formu. Jejich rozhodnutí lze chápat jako určitý apel na podnikatele, 

aby jednali poctivě a obchodní podmínky nesloužily ke skrývání překvapivých a pro 

spotřebitele nevýhodných ujednání. Nicméně úprava v občanském zákoníku má na rozdíl od 

úpravy ve starém občanském zákoníku proti takovému jednání výslovnou obranu právě 

v ustanovení § 1753.211 

Obecně nelze dovodit, že by sjednání smluvní pokuty v obchodních podmínkách 

nebylo jasné a srozumitelné a automaticky působilo překvapivě či nepřiměřeně. To rovněž 

platí pro cenová ujednání jako jsou například ceníky, sazebníky či různé tarify. Jasnost 

a srozumitelnost ujednání je nezbytné pokaždé zkoumat s ohledem na další okolnosti 

takového ujednání, jako je například velikost a barva písma, systematické zařazení ujednání 

v textu obchodních podmínek, význam porušení smluvené povinnosti či absenci upozornění 

na smluvní pokutu a vysvětlení jejího významu před uzavřením smlouvy.212 

Dle autorky práce nemůže vyplývat závěr o neplatnosti ujednání o smluvní pokutě 

z pouhého umístění v obchodních podmínkách. Autorka práce je přesvědčena, že lze smluvní 

pokutu platně sjednat i v obchodních podmínkách u spotřebitelských smluv, neboť ve dřívější 

a ani v aktuálně účinné právní úpravě výslovný zákaz nemá oporu. Výše uvedená rozhodnutí 

Ústavního a Nejvyššího osudu se vztahují k předchozí právní úpravě, a tak logicky reflektují 

i její nedostatky. Občanský zákoník obsahuje ochranu na několika úrovních. Každý je chráněn 

před překvapivostí ujednání v obchodních podmínkách pomocí ustanovení § 1753 

občanského zákoníku. Slabší strana je chráněna ustanovením § 1800 odst. 2 občanského 

zákoníku před zvláště nevýhodnými doložkami nezávisle na tom, kde jsou umístěny. 

Spotřebitel je navíc k tomu ještě chráněn i prostřednictvím ustanovení § 1813 občanského 

zákoníku před nepřiměřenými ujednáními a je lhostejné, zda je nachází v samotné smlouvě, 

 
210 HULMÁK, M., BEZOUŠKA, P. Obchodní podmínky, smluvní pokuty a jiná ujednání. Právní rozhledy. 2018, č. 
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v obchodních podmínkách či jinde. Vždy by se mělo zkoumat, zda a jakým způsobem byl 

spotřebitel seznámen se zněním obchodních podmínek a jeho významem a zda podnikatel 

jednal poctivě.  

V současné době se však nedá s jistotou předem odhadnout, jak se ke konkrétní věci 

soud postaví, byť již lze nalézt v rozhodnutích soudů v této věci jistý posun. Judikatura není 

jednotná a většina soudů bez dalšího přejímá zákaz umísťování ujednání o smluvní pokutě do 

obchodních podmínek u spotřebitelských smluv. Nezbývá než čekat na nové rozhodnutí 

Nejvyššího či Ústavního soudu, které se bude vztahovat k účinné právní úpravě a přinese do 

předmětné problematiky sjednocující pohled na věc. 
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Závěr 

 

Obchodní podmínky jsou institutem závazkového práva, který je využíván zpravidla 

podnikateli provádějícími opakovanou činnost s obdobným plněním. Úkolem obchodních 

podmínek je racionalizace obchodního styku jako je tomu například i v případě smluv 

uzavíraných adhezním způsobem. Tato racionalizace spočívá především ve snížení 

kontraktačních nákladů a rovněž v ulehčení administrativy.213 Obecně platí jeden ze 

základních principů závazkového práva, kterým je autonomie vůle smluvních stran. Smluvní 

strany si tedy mohou svobodně dohodnout obsah práv a povinností, kterým se budou 

vzájemně řídit. Tato práva a povinnosti mohou být sjednány jednak přímo ve smlouvě, tak 

i v obchodních podmínkách, na které smlouva odkazuje. Ovšem užívání obchodních 

podmínek není neomezené, jelikož právní úprava stanovuje základní limity pro jejich 

uplatnění.214  

Obchodní podmínky nezavazují smluvní strany automaticky, musejí být nejprve 

naplněny jak formální, tak materiální požadavky. Mezi formální požadavky řadíme to, že 

smlouva musí obsahovat odkaz na obchodní podmínky v podobě inkorporační doložky 

a rovněž to, že obchodní podmínky musí být k této smlouvě připojeny nebo musí být druhé 

straně známy. Materiální požadavky představují určité obsahové mantinely jednotlivých 

ujednání obchodních podmínek, které vyplývají z ustanovení § 1753 občanského zákoníku, 

podle něhož je neúčinné takové ujednání obchodních, které druhá smluvní strana nemohla 

rozumně očekávat. 

Po obsahové stránce nesmí obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách pod 

hrozbou absolutní neplatnosti obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry 

představují významnou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran k újmě 

spotřebitele. Nejde však jen o ustanovení s překvapivým obsahem, ale i ustanovení, které je 

vyjádřeno pro druhou smluvní stranu nejasně nebo je napsáno příliš malým a špatně čitelným 

písmem a rovněž ustanovení, které mění nebo doplňuje obsah smlouvy takovým způsobem, 

který druhá smluvní strana nemohla rozumně očekávat.215 Text obchodních podmínek tedy 

musí být dostatečně čitelný, přehledný a logicky uspořádaný.  

Užívání obchodních podmínek ve spotřebitelských smlouvách je samozřejmě možné 

a přínosné. Spotřebitelům je ale navíc pro jejich fakticky slabší postavení přiznána vyšší 

 
213 COUFALÍK, P. Všeobecné obchodní podmínky ve vztazích se spotřebiteli. Právní rozhledy. 2014, č. 20, s. 690. 
214 Nález ÚS ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11. 
215 COUFALÍK, P. Všeobecné obchodní podmínky ve vztazích se spotřebiteli. Právní rozhledy. 2014, č. 20, s. 690. 
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právní ochrana, a tak jsou i pro užití obchodních podmínek nadále relevantní ustanovení 

týkající se ochrany spotřebitele v § 1810 a následující občanského zákoníku. Především půjde 

o ustanovení § 1813 občanského zákoníku, které upravuje zákaz ujednání, která v rozporu 

s požadavkem přiměřenosti zakládají významnou nerovnováhu práv nebo povinností 

smluvních stran v neprospěch spotřebitele či ustanovení § 1815 občanského zákoníku, které 

říká, že se nepřihlíží k nepřiměřenému ujednání, ledaže se jej spotřebitel sám dovolá. Potřeba 

zvláštní úpravy vyplývá z požadavku ochrany spotřebitele jakožto jednoho z ústavních 

principů, který Ústavní soud dovodil z principu rovnosti v jeho materiálním smyslu.216  

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 uvedl, že 

obchodní podmínky ve vztazích ze spotřebitelských smluv mají sloužit zejména k tomu, aby 

nebylo nutné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru. 

Obchodní podmínky však nesmí sloužit k tomu, aby do nich podnikatel v nepřehledné, složitě 

formulované a malým písmem psané formě skryl ujednání, která jsou pro spotřebitele 

nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele pravděpodobně uniknou. 

Ústavní soud tedy klade požadavek na to, aby obchodní podmínky ve spotřebitelských 

smlouvách nebyly pro spotřebitele pastí, kterou podnikatel, ať už úmyslně či neúmyslně, 

zkrátí spotřebitele na jeho právech či jej naopak zatíží nepředvídatelnými povinnostmi. 

Spotřebitel by dle Ústavního soudu měl být se všemi důležitými ujednáními seznámen ve 

smlouvě samotné.217 Tím ale nedochází k úplnému potlačení zásady vigilantibus iura scripta 

sunt. 

Výše uvedený nález Ústavního soudu byl nicméně podroben nemalé kritice,218 i když 

se o něj opírají takřka všechna rozhodnutí soudů, týkající se ochrany spotřebitele. Autorka 

práce se domnívá, že určitá kritika je na místě, neboť uvedený nález je v určitých ohledech 

nejasný. Například z něj není zřejmé, jaký je rozdíl mezi obchodními podmínkami a přímými 

ujednáními ve smlouvě, protože v praxi spotřebitel reálně neovlivní ani znění samotné 

smlouvy. Nález je ale v první řadě nutné brát jako podnět pro podnikatele, aby podstatné 

ujednání začleňovali do samotného textu smlouvy, a to z toho důvodu, že spotřebitel zde má 

větší možnost jejich kontroly, než když jsou tato ujednání obsažena v mnohastránkových 

obchodních podmínkách, často psaných malým, těžce čitelným písmem. Ústavní soud však 

nejspíše použil poněkud neurčitou konstrukci záměrně, neboť jeho posláním není detailně 

popsat, které ujednání je podstatným ujednáním a které nikoliv. Posláním Ústavního soudu je 

 
216 Nález ÚS ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11. 
217 COUFALÍK, P. Všeobecné obchodní podmínky ve vztazích se spotřebiteli. Právní rozhledy. 2014, č. 20, s. 690. 
218 Například ze strany K. Csacha in KVASNICA, M. Práva a povinnosti stanovená v obchodních podmínkách 

pouhým odkazem na ně. Dostupné na: http://www.lexforum.cz/477 [cit. 8. 10. 2019]. 
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soulad podústavního práva s ústavním pořádkem. Ústavní soud tímto ponechal prostor pro 

uvážení jak pro teorii, tak i pro praxi, aby se samy vypořádaly s určením, která ujednání 

mohou být v obchodních podmínkách obsažena a která nikoliv.219 

Ústavní soud ve výše uvedeném nálezu uvedl, že „v rámci spotřebitelských smluv 

ujednání zakládající smluvní pokutu (podobně jako rozhodčí doložka) zásadně nemohou být 

součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné 

(listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis).“ Nejvyšší soud navázal na výše uvedený 

nález a v rozsudku ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 32 ICdo 86/2015 uvedl, že „ve spotřebitelské 

smlouvě nemohou být ujednání zakládající smluvní pokutu obsažena v tzv. všeobecných 

obchodních podmínkách, jež jsou součástí smlouvy.“ Obě rozhodnutí se však vztahují ke 

konkrétním specifickým případům a rovněž ke staré právní úpravě. Dle autorky práce 

kategorické závěry a omezení představené v obou výše uvedených rozhodnutích nevyplývají 

z nové, ale ani z dřívější právní úpravy.  

Lze důvodně předpokládat, že pokud by měla být zakázána v obchodních podmínkách 

ujednání o smluvní pokutě budou rovněž zakázána všechna další ujednání utvrzující či 

zajišťující závazek podnikatele vůči spotřebiteli. Smluvní pokuta je často chápána jako 

paušalizovaná náhrada škody a tak lze očekávat, že v obchodních podmínkách nebudou 

přípustná ani veškerá ujednání snižující odpovědnost podnikatele vůči spotřebiteli, nebo 

naopak zvyšující odpovědnost spotřebitele vůči podnikateli.220 K obdobnému závěru nicméně 

došel i Okresní soud ve Zlíně se ve svém rozsudku ze dne 17. 1. 2017, sp. zn. 19 C 

344/2016,221 když stanovil, že v obchodních podmínkách nelze sjednat ani nárok podnikatele 

na žádnou jinou platební povinnost. 

Smluvní pokuta sjednaná v obchodních podmínkách u spotřebitelských smluv je 

v současné době stále považována za tabu, a to především kvůli nálezu Ústavního soudu ze 

dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 a na něj navazujícímu rozsudku Nejvyššího soudu ze 

dne 28. 2. 2017, sp. zn. 32 ICdo 86/2015. Jejich závěry o absolutním zákazu sjednávání 

smluvní pokuty v obchodních podmínkách u spotřebitelských smluv jsou dle autorky práce 

nesprávně přejímány ostatnímu soudy, aniž by docházelo ke zkoumání specifik konkrétních 

případů.  

Hlavním kritériem posouzení platnosti ujednání smluvní pokutě by dle autorky práce 

nemělo být to, zda byla smluvní pokuta sjednána přímo v textu smlouvy nebo v obchodních 

 
219 COUFALÍK, P. Všeobecné obchodní podmínky ve vztazích se spotřebiteli. Právní rozhledy. 2014, č. 20, s. 690. 
220 Tamtéž. 
221 Zdroj: Právní informační systém ASPI. 
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podmínkách, protože spotřebitel ve většině případů nemá možnost ovlivnit znění ani samotné 

smlouvy. Vždy by se mělo zkoumat, zda je ujednání jasné, srozumitelné a přiměřené, jakým 

způsobem byl spotřebitel seznámen se zněním obchodních podmínek a jeho významem, zda 

byl upozorněn na smluvní pokutu a zda podnikatel jednal poctivě.  

V současné době, jak již autorka uvedla ve své práci, není rozhodovací praxe soudů 

v této věci jednotná a není předem možné odhadnout postoj soudu k předmětné problematice. 

Většina soudů stále bez dalšího nesprávně přejímá absolutní zákaz umísťování ujednání 

o smluvní pokutě do obchodních podmínek u spotřebitelských smluv. Dá se však očekávat, že 

se vlivem nové úpravy v občanském zákoníku rozhodovací praxe soudů změní. 
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Užití tzv. obchodních podmínek ve vztazích ze spotřebitelských smluv 

Abstrakt 

 

Tématem práce je užití tzv. obchodních podmínek ve vztazích ze spotřebitelských 

smluv, kdy tato problematika je aktuální, neboť spadá do právní oblasti ochrany spotřebitele, 

která patří k současným nejmodernějším trendům soukromého práva. Cílem této práce je 

především analyzovat právní úpravu užívání obchodních podmínek ve spotřebitelských 

smlouvách a zhodnotit možnost sjednávání smluvních pokut v obchodních podmínkách 

u spotřebitelských smluv.  

Diplomová práce je rozdělena na čtyři kapitoly. Prví z nich je zaměřena na prameny 

právní úpravy, které můžeme rozdělit na soukromoprávní a veřejnoprávní. Rozboru jsou 

stručně podrobeny ústavní základy ochrany spotřebitele, neboť ta nespadá pouze do 

podústavní roviny. Ústava ani Listina s pojmem ochrana spotřebitele výslovně nepracují, 

nicméně vyplývá ze střetu autonomie vůle a principu rovnosti. Pozornost je v této kapitole 

rovněž věnována vývoji ochrany spotřebitele a vlivu práva Evropské unie na tuto 

problematiku. 

V druhé kapitole práce je pozornost věnována rozboru základních pojmů jako jsou 

spotřebitel, podnikatel či spotřebitelská smlouva a je zde upozorněno na případné problémy, 

které mohou při jejich výkladu vzniknout. Jsou zde rovněž popsány základní prostředky 

ochrany spotřebitele a jejich právní úprava zejména v občanském zákoníku. V závěru druhé 

kapitoly této diplomové práce je blíže rozebrána problematika pravidel komunikace 

podnikatele se spotřebitelem a specifika smluv uzavíraných adhezním způsobem. 

Třetí a čtvrtá kapitola práce, které jsou stěžejní, se týkají obchodních podmínek. Ve 

třetí kapitole je podrobena rozboru jejich úprava, pojem a účel. Pozornost je věnována 

druhům obchodních podmínek a specifikům jejich užívání ve vztazích ze spotřebitelských 

smluv. Dále je zde rozebrán proces inkorporace obchodních podmínek a v závěru této 

kapitoly je pozornost věnována přípustnosti ujednání obchodních podmínek a blíže pak 

ujednání o automatické prolongaci smlouvy a ujednání o ultimativní změně obchodních 

podmínek. Poslední kapitola práce je věnována nepřípustným ujednáním v obchodních 

podmínkách. Pozornost je zde věnována problematice překvapivosti ujednání obchodních 

podmínek a rozboru relevantních soudních rozhodnutí. Na konci čtvrté kapitoly je podrobena 

rozboru problematika sjednávání smluvních pokut v obchodních podmínkách ve vztazích ze 

spotřebitelských smluv a její zhodnocení dle současně účinné právní úpravy. 
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Use of commercial terms in consumer contracts 

Abstract 

 

 

The topic of this thesis is the use of commercial terms in consumer contracts. The 

issue is relevant, as it falls within the scope of the protection of consumers, which is one of 

the most recent trends in private law. The main aim of the thesis is to analyse the legal 

regulation of the use of commercial terms in consumer contracts and evaluate the possibility 

of negotiating contractual penalties in commercial terms in consumer contracts. 

This thesis is divided into four chapters. First chapter concentrates on the sources of 

legislation, which can be divided into private and public. The constitutional foundations of 

consumer protection are briefly subjected to an analysis, as consumer protection does not fall 

only within the sub-constitutional level. Neither Constitution nor the Charter explicitly work 

with the term consumer protection, but it results from a conflict of autonomy of will and the 

principle of equality. In this chapter, attention is also paid to the development of consumer 

protection and the impact of European Union law on this issue. 

In the second chapter of this thesis, attention is paid to the analysis of basic terms such 

as consumer, entrepreneur or consumer contract and attention to the issues that may arise 

during their interpretation is also drawn there. Basic means of consumer protection and their 

legal regulation, especially in the Civil Code, are also described there. At the end of the 

second chapter of the thesis, the issue of the rules of communication between entrepreneur 

and consumer and the specifics of contracts concluded in an adhesive manner are also further 

discussed. 

The third and the fourth chapter, which are crucial to the thesis, deals with the 

commercial terms. In the third chapter, there is an analysis of their legislation, term and 

purpose. Attention is paid to the types of commercial terms and to the specifics of their use in 

consumer contracts. Furthermore, the process of incorporation of commercial terms is 

analysed and at the end of this chapter, attention is paid to the admissibility of the 

arrangements in commercial terms and then closer to the arrangement on automatic 

prolongation of the contract and the arrangement on the ultimate change of commercial terms. 

The last chapter is devoted to inadmissible arrangements in commercial terms. Attention is 

paid to the surprising arrangements in commercial terms and to the analysis of relevant court 

decisions. At the end of the fourth chapter, the issue of negotiating contractual penalties in 

commercial terms in consumer contracts and its evaluation according to currently effective 

legislation is the subject of rather detailed research. 
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