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Úvod  

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem nejsou zvláštním smluvním typem. Je to 

speciální kategorie smluv napříč celým spektrem smluvních typů, kterou charakterizuje 

specifický způsob kontraktace. Při sjednávání či uzavírání smluv nemá zpravidla slabší 

strana reálnou možnost jakkoli ovlivnit její samotný obsah, zpravidla vyjma 

identifikačních údajů. Právní úprava s příchodem soukromoprávní rekodifikace posouvá 

tuto problematiku dále a poskytuje tak slabší smluvní straně lepší ochranu. Samotné 

adhezní smlouvy nejsou zakázány, neboť tvoří drtivou převahu smluv, se kterými se běžný 

spotřebitel ve svém soukromém životě potká. Nový občanský zákoník ale nyní popisuje 

situace, při kterých je slabší strana při kontraktaci chráněna. Tzv. Doložky odkazující, 

nesrozumitelné a nevýhodné tvoří základní pilíře ochranného institutu adhezních smluv.  

S příchodem účinnosti NOZ od 1. ledna 2014 vešly v platnost některé významné 

změny v oblasti standardizované dokumentace. Se změnou terminologie zákona a 

rozvinutím některých institutů došlo především k rozvinutí oblasti ochrany slabší strany. 

Nově také zákon odstraňuje duplicitu úpravy obchodněprávních a občanskoprávních 

vztahů s důrazem na autonomii vůle právních subjektů. Toto se podepisuje na rozvoji 

konceptu adhezních smluv a vytváří novou kategorizaci vztahů pro uplatnění uvedené 

právní ochrany. Je třeba nyní rozlišovat smluvní vztahy, kde jsou na jedné straně podnikatel 

a na druhé nepodnikatel, případně spotřebitel, nebo vztahy, kde jsou na obou stranách 

podnikatelé. V rámci podnikatelských vztahů je nutné zjišťovat, zda jsou obě strany stejně 

vybavené reálnou schopností ovlivnit samotný obsah smlouvy nebo zda je jedna strana 

v tomto hledisku znevýhodněna a požívá do jisté míry také ochranu z pozice slabší smluvní 

strany.  

Vyvstává tedy otázka, za jakých podmínek mohou ochranná opatření adheze 

dopadnout na smluvní stranu, která je nepodnikatelem, dále která je podnikatelem v pozici 

slabší strany a v poslední řadě, kde je rozdíl v postavení mezi obchodními partnery 

nejednoznačný, jako je tomu například u veřejných zakázek.  
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Úkolem této práce je definovat pojem slabší strany v širším kontextu porovnání 

s mezinárodní právní úpravou, evropskými předpisy a judikaturou. Dále se pokusím 

s odkazem na současnou odbornou nauku popsat pojmové znaky institutu slabší strany. Po 

vypořádání se s různými pohledy na dané téma můžeme jasněji kategorizovat jednotlivé 

smluvní strany ve smyslu jejich právní ochrany, čímž se zabývám v kapitole první. 

V následující kapitole se pokouším vymezit institut adhezních smluv, který není současnou 

českou judikaturou dosud zevrubněji uchopen. Popisuji zde, kdy v praxi lze hovořit o 

smlouvách adhezního typu, a pokusíme se dát odpověď na nejasné oblasti této 

problematiky. Na základě takových zjištění odpovíme v této práci na otázky, které 

podmínky musí být splněny, aby smluvní strany požívaly uvedené právní ochrany, a které 

jednotlivé ochranné prostředky mohou smluvní strany uplatnit.  

První dvě kapitoly pak slouží jako východisko pro zbytek této práce. V následující 

třetí kapitole podrobuji detailní analýze doložky odkazující, nesrozumitelné a nevýhodné, 

které tvoří páteř ochranných adhezních ustanoveních. Cílem je tedy prozkoumat právní 

úpravu §1798 až §1801 občanského zákoníku a poukázat na případná slabá místa nebo 

úskalí. Z hlediska praxe popisuji, jakou podobu mohou mít jednotlivé doložky v procesu 

kontraktace, a v neposlední řadě ve kterých vztazích, definovaných v úvodních kapitolách, 

se tato jednotlivá opatření uplatňují.  

Závěrečná kapitola podává detailní rozbor závaznosti adhezních ustanovení 

v jednotlivých smluvních vztazích. Obchodní vztahy mezi podnikateli podléhají totiž 

jinému režimu než vztahy mezi podnikatelem a nepodnikatelem, které je třeba především 

vnímat ve světle ochrany práv spotřebitele. Podnikatelé se mohou totiž od popisované 

úpravy dispozitivně odchýlit nebo ji mohou přímo vyloučit. Takové ujednání uvedené 

mimo vlastní text smlouvy má ale své limity, odporuje-li hrubě zásadám poctivého 

obchodního styku nebo zavedeným obchodním zvyklostem, které jsou podrobeny též 

hlubší analýze.  

S ohledem na mou dosavadní praxi v oboru automobilového průmyslu, kde jsou 

vztahy mezi dodavatelem a odběratelem převážně determinovány tržní a vyjednávací silou, 

věřím, že tato práce podává nový pohled na různorodé vztahy mezi podnikateli 

v souvislosti s adhezivním uzavíráním smluv. 
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1. Slabší strana 

V úvodní části této práce je nutné vymezit institut slabší strany, který v posledních 

letech s rekodifikací soukromého práva zaznamenal koncepční posun ve smyslu rozšíření 

okruhu subjektů, na které se vztahuje. Institut slabší strany protíná vícero právních odvětví 

počínaje úpravou právního postavení osob pod zvláštní ochranou zákona1, tj. dětí a osob 

s omezenou způsobilostí k právním jednáním, v pracovním právu se projevuje jako institut 

ochrany zaměstnance, v právu obchodním pak odpovídá této tendenci regulace vztahů 

mezi obchodními soutěžiteli. V oblasti smluvního práva se tento institut uplatňuje v obecné 

ochraně spotřebitele a při uzavírání adhezních smluv. Zde zkoumáme především oblast 

poslední, kde právní úprava přirozeně detailněji soustřeďuje svoji pozornost na smlouvy 

spotřebitelské neboli jednostranné obchody. Nově ale rekodifikace přináší obecnou úpravu 

ochrany slabší strany, která se vztahuje i na oboustranné obchody respektive vztahy mezi 

podnikateli, kde je mimo jiné zvláštní ohled věnován i malým a středním podnikatelům. 

Tento legislativní posun otevírá nový interpretační prostor, který bude judikaturou 

postupně teprve detailněji vymezován a zpřesňován. 

Východiskem a hodnotovým základem uvedeného rekodifikovaného institutu 

představuje především přirozenoprávní koncepce rovnosti stran, kterou z určitého hlediska 

doplňuje jako protiklad princip autonomie vůle. Stát, respektive zákonodárce tyto principy 

nevytváří, pouze poskytuje garanci, že tyto hodnoty jsou reálně uplatňovány. Taková 

garance je mimo jiné zajištěna právě ochranou slabší strany. Nelze ale uvažovat, že 

účastníci mají stejné právní postavení v rámci svých soukromoprávních vztahů.2  Stát 

apriori kalkuluje s nerovnovážným právním postavením stran, přičemž koriguje spíše 

významnější nerovnováhu, která může ohrožovat ostatní zásady a principy soukromého 

práva. Materiální nerovnost, která je determinována např. ekonomickou silou, 

vyjednávacím postavením nebo vybaveností informacemi, je tak ve smyslu výše 

uvedeného principu korigována formální nerovností, a to buď v podobě zákonné úpravy 

                                                 

1 § 1684 odst. 2, písm. a) obč. zák. 

2 BEJČEK, J.: Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, č. 7-8, 2015, s. 

26; 
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ochrany slabší strany či etickým korektivem dobrých mravů nebo zásad poctivého 

obchodního styku. Vždy je nicméně nutné zachovat rozumné limity v rámci zachování 

základního principu autonomie vůle. 

Na základě této úvahy pak logicky existuje materiální nerovnováha nejen ve 

vztazích se spotřebiteli s formálním postavením jako slabší strana, nýbrž i ve vztazích mezi 

podnikateli. Vyvstává otázka, zda tato nerovnost je natolik výrazná, že je třeba formální 

zásah v podobě zvláštní ochranné úpravy. Obecně se myslím, že ano, neboť podobná 

asymetrie jako ve spotřebitelských vtazích může existovat mezi subjekty, kteří nevystupují 

v rámci své obchodní činnosti, kteří jsou ve výrazné ekonomické nebo informační 

asymetrii nebo jsou přímo závislí na svém smluvním partnerovi. Obecné korektivy 

v podnikatelských vztazích, který zákonodárce předpokládá, jako jsou vyšší nároky na 

profesionalitu podnikatelů nebo obchodně podnikatelské riziko, nemohou být paušálně 

plně uplatňovány. Jistou úroveň ochrany si tyto subjekty zaslouží, je nicméně důležité 

specifikovat podmínky a kritéria, které musí tyto subjekty splnit, aby jim mohla být tato 

ochrana poskytnuta, přičemž musí být stále chráněny ostatní principy ekonomické a právní. 

Jakousi zvláštní subkategorii, kterou zákonodárce předpokládá je skupina malých a 

středních podnikatelů. Tento doposud především v politickém prostředí používaný pojem 

je definován na evropské úrovni pomocí kvantifikovaných parametrů tržního obratu a 

počtu zaměstnanců.3 Zákon tomuto okruhu subjektů vedle obecné ochrany slabší strany 

poskytuje zvláštní ochranu v § 1972 odst. 2, § 1964 odst. 2 a § 1315 odst. 3 občanského 

zákoníku. Definice této zvláštní kategorie je s odkazem na evropské předpisy velmi 

výstižná, což se nedá tvrdit o definici obecné kategorie slabší strany. Zákonodárce v tomto 

smyslu předkládá materiální pojetí s ohledem na faktické podmínky ve smluvním vztahu. 

To, zda předpokládaní slabší strana, splňuje veškerá zákonem popsaná kritéria musí 

nejprve prokázat. Tento kazuistický přístup je flexibilnější a v reálných různorodých 

podmínkách lépe aplikovatelný než formalistický přístup, který hledí na strany vztahu 

skrze jejich formální status. Tuto subkategorii doplňuje ještě skupina subjektů, která se 

                                                 

3  SME = Small and Medium-sized Enterprises, [dostupné z 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf], přístup 6. 10. 

2014. OJ L, 214/38: Příloha I. 
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neřadí mezi spotřebitele a nelze o nich explicitně hovořit jako podnikatelích, neboť 

nesplňují některá kritéria vyjmenovaná v § 420 an. NOZ. Tito tzv. „Nespotřebitelé“, které 

mohou představovat například spolky, nevykonávají podnikatelskou činnost, ale přesto 

mohou vstupovat do smluvních vztahů s ostatními subjekty v pozici jako slabší smluvní 

strana. 

Veškeré tyto kategorie subjektů požívají vyšší stupeň ochrany bez ohledu na svůj 

formální status v rámci smluvních vztahů. Tento přístup je v poslední době prosazován i 

na evropské úrovni ve smyslu sjednocení standardů ochrany v soukromoprávních vztazích, 

což sleduje zlepšení fungování jednotného trhu.4 Snahy o přenesení vysokého standardu 

ochrany spotřebitele na ostatní kategorie subjektů se oprávněně setkávají s kritikou. 

Podnikatelské vztahy jsou totiž i nadále determinovány jinými zásadami než vztahy se 

spotřebiteli. Převládá stále snaha o zachování principu pacta sunt servanda, smluvní 

autonomie a dále volná soutěž, jejíž selektivní funkce je nedílnou součástí ekonomického 

tržního chování subjektů. V následující kapitole prozkoumáme historický vývoj pojmu 

slabší strany, který nastíní, jak byl tento pojem vnímán v minulosti a jaká koncepce je 

používána dnes.  

1.1. Pojem slabší smluvní strany 

Jasnou definici pojmu slabší strany nám český právní řád neposkytuje. Podobně je 

tomu i v zahraničí, odkud lze dovodit inspiraci tuzemské právní úpravy tohoto institutu. 

Obecně lze říci, že institut slabší strany je v právním řádu rozdroben v regulacích 

zvláštních právních situací. Abstrahováním jednotlivých poznatků lze tento pojem zobecnit 

a utvořit do jisté míry celistvý obraz a charakter tohoto právního pojmu. Nutné je při této 

generalizaci nahlížet v kombinaci přístupu materiálního, tj. na základě zhodnocení 

faktického průběhu událostí, a formálního, kdy je zde rozhodující, zda subjekt či daná 

situace a priori splňují jisté statusové znaky. 

                                                 

4 BEJČEK, J.: Malí a střední podnikatelé jako slabší strana v hospodářském styku. Obchodněprávní revue 

11-12/2014, s. 317 
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S ohledem na mezinárodní ideové proudy lze za vzor materiálního přístupu 

označovat britskou „doktrínu o nerovné vyjednávací síle“, jež byla poprvé v roce 1975 

definována v případu Lloyd’s Bank LTD vs. Bundy.5 Soud zde poprvé definoval pojem 

nerovné vyjednávací síly6 stran, která může být zapříčiněna morálním tlakem, osobními a 

sociálními důvody, rozumovou slabostí, a externími podmínkami trhu. V praxi přesto 

nebyla tato doktrína hojně využívána z důvodu nepřesného vymezení podmínek pro její 

aplikaci, což by v konečném důsledku znamenalo „přímou hrozbu pro doktrínu smluvní 

svobody“7. Obdobná tzv. doktrína neschopnosti8 uplatňována v britském právu na ochranu 

slabší strany zajímavě rozlišuje materiální čili obsahovou stranu závazku a procesní 

stránku, tj. proces vyjednávání. Zde byla tato doktrína definována jako „zahrnující 

nedostatek skutečných alternativ jedné ze smluvních stran spolu s nepřiměřeně výhodnými 

podmínkami pro druhou stranu.”9 Zde za vady vyjednávacího byly považovány například 

nekalé obchodní praktiky, nesrozumitelný text, informační asymetrie nebo nedostatek 

alternativ a adhezní uzavírání smluv.  

Francouzské soudy vedle tohoto historicky poskytovaly ochranu slabší straně na 

základě ustanovení francouzského Code civil o nátlaku, kde byl definován jako „takové 

jednání, které by u rozumné osoby vzbudilo důvodné obavy o svou osobu nebo majetek 

z významné přímo hrozící újmy“10 Rozhodnutí francouzského Kasačního soudu ze dne 3. 

dubna 2002 11  posunulo tento koncept, kde nátlak v kontextu ekonomických vztahů 

podmínil tím, že v takové ekonomické závislosti musí dojít k jejímu zneužití druhou 

                                                 

5 BARNHIZER, Daniel D., Inequality of Bargaining Power. University of Colorado Law Review, Vol. 76, 

2004. Available at SSRN: [dostupné z: https://ssrn.com/abstract=570705] 

6 v překladu „Inequality of bargaining power“ 

7  THAL, S.-N. The Inequality of Bargaining Power Doctrine: The Problem of Defining Contractual 

Unfairness, Oxford Journal of Legal Studies, Volume 8, Issue 1, SPRING 1988, Pages 17–33, [dostupné z: 

https://doi.org/10.1093/ojls/8.1.17]  

8 v překladu „doctrine of uncoscionability“ 

9 případ Williams v. Walker-thomas Furniture Co., 121 U.S. App. D.C. 315, 350 F.2d 445 (1965) [dostupné 

z https://www.lexisnexis.com/lawschool/resources/p/casebrief-williams-v-walker-thomas-furniture-

co.aspx] 

10 Code civil des Français: čl. 1130 až 1144 

11 Rozhodnutí Cass. 1re ch. civ., 3 avril 2002, n° 00-12.932.  [dostupné z: http://mafr.fr/en/article/cour-de-

cassation-premiere-chambre-civile-8/] 

https://ssrn.com/abstract=570705
https://doi.org/10.1093/ojls/8.1.17
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=ef176767-36c7-47bf-a89b-40851ed07c3c&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3S4X-0980-0039-Y2SC-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A3S4X-0980-0039-Y2SC-00000-00&pdcontentcom
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=ef176767-36c7-47bf-a89b-40851ed07c3c&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3S4X-0980-0039-Y2SC-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A3S4X-0980-0039-Y2SC-00000-00&pdcontentcom
http://mafr.fr/en/article/cour-de-cassation-premiere-chambre-civile-8/
http://mafr.fr/en/article/cour-de-cassation-premiere-chambre-civile-8/
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stranou, přičemž takové jednání vedlo k získání prospěchu na úkor strany druhé. 

V nedávné době provedená revize12 Code civil, konkrétně článku 1344 posílila postavení 

slabší strany v obligačním právu doplněním výše uvedené definice o situaci, kdy strana 

zneužívá stavu závislosti, přičemž prosadí závazek, na který by druhá strana za běžných 

okolností nepřistoupila, čímž je poskytnuta výhoda zjevně nepřiměřená. 13  Zde lze 

spatřovat podobnost s tuzemským ustanovením § 433 občanského zákona, kde se 

podnikatelům zakazuje zneužití hospodářského postavení k vytváření nebo k využití 

závislosti slabší strany ve vzájemných vztazích.  

Naproti tomu materiálnímu se právo EU vyznačuje především statusovým pojetím 

ochrany slabší strany, jehož východiskem je specifikace rizikových skupin subjektů 

požívajících zvýšené ochrany. Ochranu slabší strany lze rozdělit do kategorií informační 

povinnost silnější strany, právo slabší strany na odstoupení od smlouvy, zákonné 

intervence do smluvního vztahu, zákonný požadavek na formu smlouvy a přenesení 

důkazního břemene na silnější stranu.14 Materiální pojetí v právu EU lze nalézt pouze 

v právně nezávazných dokumentech PECL, DCFR nebo UNIDROIT.15 V současné době 

lze spatřovat na poli práva EU trend příklonu k úplné harmonizaci, např. úpravou práv 

spotřebitele směrnicí EP a Rady 2011/83/EU a dále tendenci rozšiřování okruhu subjektů 

požívajících ochranu slabší strany, konkrétně tedy skupinu malých a středních podnikatelů, 

kterou upravuje návrh Nařízení EP a Rady 2011/635, který předpokládá zvýšenou 

informační povinnost protistrany.  

                                                 

12 provedená nařízením (ordonnance) prezidenta republiky č. 2016-131 ze dne 10. února 2016 

13 MOCEK, O.: Code civil, aneb změny ve francouzském obligačním právu po 1. říjnu 2018 [dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/code-civil-aneb-zmeny-ve-francouzskem-obligacnim-pravu-

108304.html] 

14 LURGER, Brigitta. The “Social” Side of Contract Law and the New Principle of Regard and Fairness. 

Towards A European Civil Code [online]. 2010 [cit. 2016-09-30]. s. 279 

15 Konkrétní právní instituty jako „Excessive Benefit or Unfair Advantage“ (čl. 4:109 PECL)86, „Unfair 

exploitation“ (čl. II. – 7:207 DCFR), „Gross disparity“ (čl. 327. Principů smluvního práva UNIDROIT) 
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1.1.1. Právní úprava 

V dosavadní úpravě českého právního řádu, tedy v občanském a obchodním 

zákoníku, nebyla sice konzistentní jasná definice pojmu slabší strany předložena, ale přesto 

obsahovala určitá ochranná ustanovení. Především ustanovení § 262, odstavce 4), 

obchodního zákoníku bylo hojně judikaturou a odbornou veřejností interpretováno s cílem 

rozlišit režim smluvního vztahu mezi podnikateli od těch, kde je jednou ze stran 

nepodnikatel, případně spotřebitel. Názorové třenice byly do jisté míry dle mého názoru 

zapříčiněny přílišným důrazem na statusové pojetí ochrany slabší strany s nedostatečnou 

pozorností vůči materiální stránce v praxi barevné škále smluvních vztahů. Uvedený 

odstavec § 262 obchodního zákoníku poskytuje ochranu subjektům, kteří nejsou 

podnikateli a uzavřeli tzv. fakultativní obchodní závazek ve smyslu § 261 obchodního 

zákoníku, tj. že jejich smluvní vztah se řídí tímto zákonem, tím, že upřednostňuje použití 

„ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských 

smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k 

ochraně spotřebitele“ jako lege specialis za podmínky je-li to ve prospěch nepodnikatele. 

V další větě daný paragraf stanovuje, že nepodnikatel nese odpovědnost za porušení 

smluvních povinností dle občanského zákoníku. Do kategorie subjektů, kteří se tak 

částečně mohou vyvázat z takového opčního ujednání, byly zařazeny interpretací 

Nejvyššího soudu ČR16 státní veřejnoprávní subjekty, samosprávné územní jednotky a 

státní organizace i přes jejich typický korporativní charakter a často nadstandardní 

vybavenost mocenskou, personální, finanční i informační.17  

Další interpretační úskalí přinesla novela zákona o ochraně spotřebitele č. 155/2010 

Sb., která byla reakcí na evropskou definici pojmu spotřebitele a její obsah. Ochrana dle 

spotřebitelského práva náležela pouze fyzickým osobám, tudíž byla vyloučena kategorie 

subjektů nepodnikajících právnických osob. Toto s ohledem na výklad § 262 odst. 4 

obchodního zákoníku, tj. že ochrana se vztahuje i na právnické osoby, dle J. Bejčka18 vedlo 

                                                 

16 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.10.2008, sp. zn. 32 Odo 873/2006 

17 BEJČEK, J.: Některé důsledky zákonného a soudcovského ohledu na „slabou“ a „slabší“ vyjednávací 

pozici obchodního partnera. Obchodněprávní revue. 2011, č. 1. 

18 BEJČEK 2011 op. cit., s. 15 
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k hodnotově nekonzistentní jazykové interpretaci. V této obtížné interpretačně 

kontroverzní situaci nelze jednoduše kritizovat soudcovský výklad Nejvyššího soudu ČR, 

neboť rámec zákona soudům nenabízí interpretační vodítko ani další kritéria pro určování, 

která strana je silnější a která naopak slabší v daném smluvím vztahu.19 V dané situaci soud 

přinejmenším přispěl k právní jistotě a zásadě legitimního očekávání a předešel tak možné 

výkladové svévoli. 

Jasnější definici ochrany slabší strany, ač aplikovatelnou v omezených případech 

nabízí předpisy soutěžního práva. Zákon o ochraně hospodářské soutěže pracuje s pojmem 

soutěžitel, za který je označován kterýkoli subjekt právnické či fyzické osoby, ale i 

nepodnikatel, který se účastní hospodářské soutěže a svou činností je schopen ji 

ovlivňovat. 20  Samotná ochrana je pak vázána na podmínku dominantního postavení 

soutěžitele, kterému jeho tržní síla umožňuje chovat se převážně nezávisle na jiných 

soutěžitelích či spotřebitelích.21 Obdobnou definici také nabízí zákon o významné tržní 

síle, který poskytuje ochranu vztahům mezi dodavateli a odběrateli v souvislosti 

s nákupem potravin či se službami s tím souvisejícími. Zákon obdobně pracuje s pojmem 

významná trží síla, jehož obsah a definici v § 3, odst. 4, zákona o významné tržní síle, 

odráží specifické podmínky potravinářského sektoru. Oba tyto speciální předpisy na 

základě splněných podmínek nabízejí výčet zakázaných jednání pojmenovaných jako 

zneužití dominantního postavení nebo zneužití významné tržní síly, které lze chápat jako 

ochranu především ekonomicky slabších subjektů. Oba předpisy mají ale v praxi 

omezenou aplikovatelnost, neboť slouží k ochraně veřejného zájmu svobodné hospodářské 

soutěže, kterou vynucuje veřejnoprávní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Musí tedy 

                                                 

19 Reakce soudce Nejvyššího soudu ČR JUDr. Zdeňka Dese ke stanovisku JUDr. Kateřiny Eichlerové, Ph.D. 

k rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.10.2008, sp. zn. 32 Odo 873/2006, zveřejněnému v Právních 

rozhledech 24/2009, s. 21aa 

20 § 2 zák. č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže 

21 v § 10 zák. č. 143/2001 Sb. je pak tržní síla definována „podle hodnotového vyjádření zjištěného objemu 

dodávek nebo nákupu na trhu daného zboží (tržní podíl) dosaženého soutěžitelem nebo soutěžiteli se 

společnou dominancí v období, které je zkoumáno podle tohoto zákona a podle dalších ukazatelů, zejména 

podle hospodářské a finanční síly soutěžitelů, právních nebo jiných překážek vstupu na trh pro další 

soutěžitele, stupně vertikální integrace soutěžitelů, struktury trhu a velikosti tržních podílů nejbližších 

konkurentů“ 
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dojít k natolik závažnému excesu, který naruší samotnou hospodářskou soutěž a pravidla 

tržní ekonomiky.  

V současné úpravě občanského zákona nejvíce přibližuje obsah institutu slabší 

strany § 433 NOZ, ač nepředkládá jasnou definici tohoto pojmu, je obecným východiskem 

pro navazující ochranná ustanovení. Samotné ustanovení je pak provázáno se základní 

zásadou soukromého práva, a tedy, že „nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro 

závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmou.22“ Souvztažnost s ochranou slabší 

strany lze spatřit i v ustanovení § 6, odstavce 1, NOZ, který stanovuje zákonnou povinnost 

jednat v právním styku poctivě a dále dle odstavce 2 nikdo nesmí těžit ze svého 

nepoctivého nebo protiprávního činu. V komparaci se zahraniční právní úpravou je 

občanský zákoník raritou, neboť zákonodárce zde pracuje přímo s pojmem slabší strana. 

V odstavci 2 ustanovení § 433 ji definuje za užití vyvratitelné právní domněnky jako osobu, 

která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním 

podnikáním. Není vyloučeno, že takovou osobou nemůže být i podnikatel, který vystupuje 

v rámci svého podnikání v oslabené pozici vůči druhé straně dané informační, vyjednávací 

či ekonomickou asymetrií. To nepřímo potvrzuje i důvodová zpráva k tomuto zákonu, 

neboť tvrdí, že obecná úprava § 433 NOZ nemíří jen na ochranu spotřebitele (pozn. kterým 

může být pouze člověk dle § 419 NOZ), ale sleduje ochranu generální povahy, od kterého 

se odvíjí podrobnější úprava ochrany slabší strany v části čtvrté občanského zákoníku.23 

Obecně tedy zákon nevylučuje ani situaci, kdy na této straně vystupuje právnická osoba, a 

to i v rámci svého podnikání, závisí pak na konkrétních okolnostech smluvního vztahu, zda 

je taková osoba skutečně slabší smluvní stranou.  

Samotná skutková podstata popsaná v rámci kogentního ustanovení § 433, odstavci 

1, NOZ předpokládá splnění určitých okolností, k tomu, aby šlo uvažovat o její aplikaci na 

danou situaci. V prvé řadě zde jako subjekt musí být podnikatel vystupující v rámci své 

podnikatelské činnosti, který vykazuje své kvality odborníka profesionála. Taková osoba 

                                                 

22 § 3, odstavec 2, písmeno c) zák. č. 89/2012, občanský zákoník 

23 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni 18. 5. 2011, 

dostupné na beck-online.cz, str. 110 
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vystupuje vůči jiným v hospodářském styku, respektive v rámci její podnikatelské činnosti. 

V takovém styku pak musí dojít ke zneužití takového postavení k dosažení zřejmé a 

nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech. V rámci hodnocení 

takového jednání musí být prokázána zlá víra, která znamená porušení zákonné povinnosti 

dle § 2910 NOZ a navazující odpovědnosti nahradit škodu. Poškozená strana má mimo jiné 

oprávnění uplatnit námitku relativní neplatnosti takového ujednání či smlouvy dle § 580 

ve spojením s § 586 NOZ.  

V návaznosti na generální klauzuli ochrany slabší strany § 433 NOZ nalezneme 

v tomto zákoně ochranná ustanovení v dalších případech neúměrného zkrácení dle § 1793 

an. NOZ, lichvy dle § 1796 NOZ, smluv uzavíraných adhezním způsobem § 1798 an. NOZ, 

o kterých bude tato práce pojednávat detailněji v dalších kapitolách. Obecně se tento 

institut projevuje také i v nemožnosti sjednání kratší nebo delší promlčecí lhůty v 

neprospěch slabší strany dle § 630 odst. 2 NOZ, kde soud v případě sporu tuto odlišně 

sjednanou lhůtu stanoví dle zákonné úpravy. Dále dle ustanovení § 2898 NOZ se slabší 

strana nemůže vzdát nebo předem omezit náhradu újmy způsobené na jeho přirozených 

právech.  

Okrajově lze v občanském zákoníku nalézt ochranu slabší strany i v rámci 

zvláštních vztahů malých a středních podnikatelů. Její dopad však není tak zásadní, 

nicméně její ustanovení nám dávají „formální výraz skutečnosti, že samotný podnikatelský 

status nezaručuje rovné postavení mezi partnery a stejnou vyjednávací sílu, že tedy není 

podnikatel jako podnikatel.“24  V zákoně nalezneme aktuálně jen pár ustanovení, která 

chrání tento okruh subjektů. V § 1964 NOZ se mohou malí a střední podnikatelé dovolat 

neúčinnosti ujednání odchylujícího se od zákonné úpravy o času plnění a zákonné výše 

úroku z prodlení, vede-li takové ujednání k hrubé nespravedlnosti. Obdobně má právo 

dovolat se neúčinnosti části obchodních podmínek dle § 1972, odstavec 2 NOZ 

institucionalizovaný ochránce zájmů malých a středních podnikatelů, zhoršuje-li takové 

ujednání jeho postavení, aniž by pro to byl shledán spravedlivý důvod. Dále se tato ochrana 

                                                 

24 BEJČEK, J.: Malí a střední podnikatelé jako slabší strana v hospodářském styku. Obchodněprávní revue 

11-12/2014, s. 316 
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vyskytuje v poněkud problematickém § 1315, odstavci 3, NOZ, kdy věřitel nemůže 

zpeněžit svou zástavu libovolným způsobem, je-li zástavcem fyzická osoba jako malý nebo 

střední podnikatel. Věřitel tak nemůže výkon zástavního práva rozšířit o prodej „z volné 

ruky“ a o propadnutí zástavy, a to ani při individuálně sjednaném kontraktu. Problémem 

zde je statusové pojetí této ochrany, neboť chráněna je pouze fyzická osoba podnikatel, 

v některých případech i ekonomicky silná, nikoli však jednočlenná společnost s ručením 

omezením v její základní formě.25 Fakticky je taková společnost řízena jedinou fyzickou 

osobou, která může být prokazatelně slabší stranou, přičemž nepožívá této ochrany. 

Obecně lze tedy shrnout, že v porovnání s dosavadní právní úpravou, kde byla 

slabší strana definována na základě statusového přístupu, nový občanský zákoník 

z hlediska procesního přístupu sleduje i samotný kontraktační proces, zdali splňuje takové 

podmínky k aplikaci ochranných opatření. Jednotlivá zákonná ustanovení nám nepodávají 

jasnou definici pojmu slabší strana, nýbrž vytváří interpretační prostor judikatuře. Příliš 

úzká definice tohoto pojmu by mohla významně omezit svůj aplikační rámec a být tak 

v rozporu s dalšími zásadami spravedlnosti a rovnosti. Naopak příliš široká definice by 

mohla na druhé straně zcela ohrozit zásady pacta sunt servanda zásadu autonomie vůle a 

další zásady v oblasti hospodářské.  

1.1.2. Pojmové znaky slabší smluvní strany 

V následující kapitole se pokusím předložit obsah pojmu slabší strany, tak jak jej 

definuje zákon a dále doplněný o zčásti se překrývající pohledy právní doktríny. Odborné 

kruhy i zákonodárce rezignuje na pevné vymezení tohoto institutu s poukazem na široké 

spektrum důvodů nerovnosti ve smluvních vztazích, přičemž z opatrnosti nabízejí pouze 

demonstrativní výčet takových příčin slabosti. 

Zákon v § 433 poskytuje definici obsahu pojmu slabší strany ve formě vyvratitelné 

právní domněnky („má se za to“), že slabší stranou je osoba, která vůči podnikateli 

v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním. Obsahově je 

                                                 

25 tzv. 100 Eurová společnost s ručením omezeným s jediným společníkem, který je i v roli jednatele 



 14 

tento pojem vymezen šířeji než pojem spotřebitel, jak je definován v § 419 NOZ. 

V konečném důsledku slabší stranou může být i právnická osoba, která vystupuje ve vztahu 

s jiným podnikatelem mimo ba i v rámci svého vlastního předmětu podnikatelské činnosti. 

Ovšem tak může být za předpokladu, nebude-li výše uvedená domněnka vyvrácena 

například z důvodu srovnatelného hospodářského postavení, obdobného přístupu k 

finančním či personálním zdrojům nebo stejné informovanosti.  

Obecným pojmovým znakem slabší strany je její nemožnost účinně prosadit své 

vlastní zájmy v daném smluvním vztahu. Taková osoba je ve své autonomii omezena 

z důvodu faktické překážky do takové míry, že nemá možnost rozhodovat o vstupu do 

smluvního vztahu nebo měnit jeho základní podmínky.26 Taková nemožnost uplatnit reálně 

svou svobodnou vůli při vyjednávání může narušovat soukromoprávní zásadu autonomie 

vůle účastníka smluvního vztahu. Nemůže-li subjekt ovlivnit vlastním přičiněním 

kontraktační proces, respektive není sto měnit základní smluvní podmínky podléhá právní 

ochraně upravenou ustanoveními o adhezním uzavírání smluv.  

Příčinou takové slabosti je široké spektrum důvodů popsaných demonstrativním 

způsobem právní doktrínou. Obecná shoda panuje při vymezení rozdílu vyplývající 

z pozice hospodářské, majetkové, společenské, případně politicky-mocenské, 27  které, 

pokud jsou nevyrovnané, způsobují faktickou nerovnost mezi subjekty vztahu. Takové 

rozdíly se často překrývají nebo působí jeden proti druhému a otázkou tedy je, zda tato 

nerovnost co do svého výsledku je natolik významná, aby byla vyvážena nerovností právní. 

Uvažujeme-li subjekt jako státní podnik, který je z pozice mocensko-politické dominantní 

ve vztahu ke svému partnerovi, avšak na druhou stranu z pozice majetkové nemá takovou 

sílu v porovnání se zahraničním koncernem, je obtížné jasně určit stranu slabší, pokud zde 

nějaká opravdu vystupuje. Každé hledisko je těžce definovatelné, přičemž je třeba brát 

                                                 

26 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha. 

Leges, 2011, ISBN 978-80-7502-003-1, str. 988. 

27 ZOULÍK, F.: Soukromoprávní ochrana slabší smluvní strany. Právní rozhledy. 2002, č. 2, str. 109; 
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v úvahu celou řadu různých aspektů ke každému z nich a tím hůře je definovatelný jejich 

souhrn.28  

Dalším důvodem, na němž se odborné názory shodují, je rozdílná pozice 

profesionála a amatéra, kteří mohou oba zastávat postavení odběratele či dodavatele 

předmětu smlouvy. Tento důvod se může obsahově překrývat s informační asymetrií mezi 

subjekty. Například ve vztahu profesionálního dodavatele energetických služeb a 

konečného retailového odběratele, byť je to majetná právnická osoba, má dodavatel 

bohatou zkušenost na základě uzavřených obchodů s tisíci dalšími zákazníky. Takový 

dodavatel si je velice dobře vědom své pevné pozice na trhu, je vybaven technologiemi, 

zkušeným personálním aparátem a o ceně zpravidla nevyjednává. Naopak tomu může být, 

pokud je odběratel majoritním zákazníkem dodavatele například kancelářských služeb. 

Zde může být dodavatel přímo ekonomicky závislý na odběru svého zákazníka a je-li si 

odběratel vědom své jedinečné pozice, dochází zpravidla i k cenovému sjednávání, a to 

někdy až na hranici samotné ekonomické rentability na straně dodavatele. Taková 

nezávislost se v konečném důsledku musí projevit jako podstatná a její intenzita musí 

zapříčinit zřejmou a nedůvodnou nerovnováhu ve vztazích, aby bylo možné aplikovat 

ochranná ustanovení.  

Další pohled na určení slabší strany, který nabízí doktrína, spočívá v právních 

možnostech daného smluvního vztahu. Nepochybné je, že slabší smluvní stranou je ta, 

která uzavírá adhezní smlouvy uzavírané s bankou, pojišťovnou, dopravci, nebo 

zaměstnavatelem. Jasná situace již ale není ve vztazích při smlouvě kupní nebo smlouvě o 

dílo, kde jedna ze stran z různých důvodu diktuje obsah smlouvy či značně omezí práva 

k uplatnění druhé straně. Může existovat ale i situace, kdy slabší strana právní či 

vyjednávací možnosti k uplatnění své vůle k dispozici má, nicméně si je neuvědomuje 

například z důvodu subjektivní nezkušenosti či nedostatečné informovanosti. Dalšími 

důvody příčin slabosti smluvní strany jsou také odbornou veřejností uváděny povaha zboží 

                                                 

28 ZOULÍK, F.: Soukromoprávní ochrana slabší smluvní strany. Právní rozhledy. 2002, č. 2, str. 109; 
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nebo služby, přístup k technologiím a dalším zdrojům nebo okrajově i vertikální propojení 

daných subjektů mezi sebou.  

Obecně lze abstrahovat z důvodů popsaných výše, že slabší strana disponuje 

dostatečně významnou nevýhodou, která je relevantní příčinou negativního ovlivnění 

výsledku vyjednávaní. Respektive osoba, která s ohledem na své subjektivní vlastnosti, či 

objektivní vnější okolnosti, není schopna realizovat své jednání dle své svobodné a vážné 

vůle, přičemž důsledky takového stavu mohou být přičítány k tíži takové strany. Každá 

takováto situace však musí být individuálně posuzována s důrazem na rovnováhu 

v předchozí kapitole uvedených soukromoprávních zásad.  

1.1.3. Kategorie chráněných subjektů 

Pojmové znaky, respektive výše popsané příčiny slabosti smluvní strany se 

vyskytují v různých kategoriích smluvních vztahů, které jsou v dalších odstavcích blíže 

popsány. Současné trendy evropského práva významně určují směr vývoje národních 

soukromoprávních úprav s cílem sjednotit právní regulace, a tudíž i příležitosti na 

evropském jednotném trhu. V oblasti ochrany slabší smluvní strany zaznamenáváme 

v důsledku poznání negativních projevů informační asymetrie stran tendenci rozšiřování 

právní ochrany na širší okruh subjektů. Přirozeně nejprve tato ochrana byla pevně 

implementována ve spotřebitelských vztazích (P2N)29, kde se požadavek chránit tuto slabší 

stranu projevuje jako nejvíce potřebný. Dalším vývojovým krokem bylo rozšíření 

ochranných ustanovení i na vztahy mezi podnikateli (P2P), na který reaguje textace nového 

občanského zákoníku. Do rámce podnikatelských vztahů lze zařadit speciální subkategorii 

vztahů, kde vystupují malé a střední podniky, kterým občanský zákoník s evropským 

interpretačním přesahem věnuje pár odstavců. Logicky dále vyplývá třetí varianta 

smluvních vztahů mezi nepodnikateli (N2N), které s ohledem na zaměření této práce 

nebude věnována podrobnější pozornost. Ostatně v souvislosti s uzavíráním adhezních 

smluv se tento jev, kdy spotřebitel vnutí druhé straně zafixované základní smluvní 

                                                 

29 P2N = vztah mezi podnikatelem a nepodnikatelem (spotřebitelem), P2P = vztah mezi podnikateli, N2N = 

vztah mezi nepodnikateli 
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podmínky, příliš nevyskytuje. Všechny výše uvedené kategorie smluvních vztahů jsou sice 

založeny na společných obecných zásadách soukromého práva, nicméně každá z nich 

podléhá jinému režimu ochrany ať již v silnější či slabší míře. Cílem této kapitoly je 

jednotlivé kategorie co nejpodrobněji vymezit a v dalších částech této práce poukázat na 

významné aplikační rozdíly jednotlivých ochranných institutů.  

1.1.3.1. Vztahy mezi podnikateli 

Logicky vzato nejslabší míra ochrany slabší strany se v soukromém právu 

vyskytuje ve vztazích mezi dvěma nebo více podnikateli, což je především dáno dvěma 

důvody. Tím prvním je předpoklad „lex artis“, který občanský zákoník popisuje 

v úvodním ustanovení § 5. Zde zákon předpokládá na rozdíl od běžné péče a opatrnosti 

průměrného obyčejného člověka (§ 4 NOZ) zvýšenou míru odpovědnosti při jednání 

podnikatele ve svém oboru s odpovídajícími znalostmi, schopnostmi a dovednostmi. 

Náležité znalosti a pečlivost je objektivně vnímána v rámci jeho povolání nebo jiné 

činnosti, ke které se dotyčný subjekt veřejně přihlásí. Nejsou-li tyto proklamované 

vlastnosti naplněny v rámci předpokládané odborné péče, přičítá se případná škoda na jeho 

účet.  

Druhým takovým důvodem sníženého standardu ochrany ve vztazích mezi 

podnikateli je samotný princip dispozitivní právní úpravy občanského zákoníku. 

V samotném kontextu ochrany slabší strany, respektive smluv uzavíraných adhezním 

způsobem, dispozitivnost přímo předpokládá § 1801 NOZ, který popisuje možnost 

odchýlení se od ustanovení o doložkách v adhezních smlouvách v § 1799 a § 1800. V praxi 

se předpokládá, že se odborník musí seznámit s podmínkami složitými i obtížně čitelnými, 

nicméně je chráněn před druhou stranou navrženými doložkami mimo vlastní text 

smlouvy, například ve všeobecných obchodních podmínkách, odporují-li hrubě zásadě 

poctivého obchodního styku (§ 6 NOZ) či obchodním zvyklostem. Obdobné ustanovení o 

neúčinnosti překvapivých obchodních podmínek lze nalézt i v § 1753 NOZ.  

Dalším specifikem vztahů mezi podnikateli je velký důraz kladený na obchodní 

zvyklosti. Ty mají dokonce dle § 558 NOZ stejnou právní sílu jako zákon, neodporují-li 

však jeho kogentním ustanovením. Obchodní zvyklosti na úrovni místní, národní či 

mezinárodní, typické pro určitý obor činnosti nebo jednotlivý obchodní typ, mohou mít 
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tedy přednost před převážně dispozitivními ustanoveními adhezních smluv. Limitem na 

druhé straně je však zvláštní nevýhodnost smluvních doložek, které dle výše uvedeného § 

1800 odst. 2 NOZ hrubě odporují obchodním zvyklostem a zásadám obchodního styku.  

1.1.3.2. Malí a střední podnikatelé 

Z výše uvedených vztahů mezi podnikateli (P2P) lze abstrahovat speciální 

subkategorii, kde vystupují malí a střední podnikatelé. Toto právní novum bylo zavedeno 

novým občanským zákoníkem adaptací z práva evropského. Zákoník předpokládá, že i 

podnikatel se může ve svém obchodním vztahu ocitnou v informační asymetrii, či jeho síla 

vůle jednat může být omezená, proto zavádí zvláštní ochranu těmto relativně slabším 

subjektům vedle obecné ochrany slabší strany.  

Ochrana těchto subjektů je založena na formálně statusovém přístupu, kdy musí být 

splněny kvantifikované podmínky, aby podnikatel spadal do této speciální kategorie. 

Definice Small and medium enterprises30 popisuje celkem tři podkategorie. Středně velké 

podniky jsou ty, které zaměstnávají méně než 250 osob, jejich roční obrat činí méně než 

50 milionů eur nebo jejich roční bilanční rozvaha nepřesahuje částku 43 milionů eur. Malé 

podniky zaměstnávají do 50 osob a jejich bilanční rozvaha nepřevyšuje 10 milionů eur. 

Evropské právo zná ještě kategorii tzv. mikropodniků které zaměstnávají nejvýše 10 osob 

s obratem do 2 milionů eur. Občanský zákoník explicitně neodkazuje na tuto definici, což 

dle mého tak činí z opatrnosti, neboť tato kritéria se považují za sporná31 z důvodu vnitřně 

nesourodé kategorie a díky příliš nadsazeným měřítkům sem lze zařadit prakticky drtivou 

většinu podnikatelských subjektů, přičemž se předpokládá ještě jejich úprava. 

Ustanovení v občanském zákoníku zvýhodňující tuto skupinu nejsou nijak obsáhlá, 

ale přesto se pojí s některými výkladovými obtížnostmi. Ustanovení § 1315 odst. 3 NOZ 

omezuje zástavního věřitele v dispozici zástavy zajištěného dluhu, jeli zástavním 

dlužníkem či zástavcem fyzická osoba, která je malým nebo středním podnikatelem. 

                                                 

30 Srov. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/ sme_user_guide_en.pdf, přístup 6. 

10. 2014. OJ L 214/38: Příloha I. 

31  Srov. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/studies/evaluation-sme-definition_en.pdf, přístup 

27. 8. 2014. Dále http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/sme/files/studies/executive-summary-evaluation-

sme-definition_en.pdf, přístup 6. 10. 2014. 
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Ustanovení § 1964 odst. 2 a § 1972 odst. 2 NOZ svěřuje institucím založených k ochraně 

zájmů těchto subjektů oprávnění dovolat se neúčinnosti ujednání odchylujících se od 

zákonné úpravy výše úroků z prodlení a ujednání o času plnění zhoršují-li postavení 

věřitele nebo jsou tato ujednání vůči věřiteli hrubě nespravedlivá.  

Tento ochranářský institut byl zaveden z důvodu toho, že „malé a střední podniky 

hrají rozhodující roli při tvorbě pracovních příležitostí a jsou obecně faktorem sociální 

stability a hospodářského rozvoje.“32 Problematickým se však zdá především kategorický 

formalistický přístup definice příslušnosti ke skupině malých a středních podnikatelů. Na 

jedné straně tento přístup sice přináší právní jistotu, na straně druhé může však vést 

k iracionálním závěrům neslučitelným se spravedlností, kdy například § 1315 odst. 3 NOZ 

zapomíná na právnické osoby podnikatele, které se mohou bez pochyby jevit jako slabší 

strana ve vztahu s ekonomicky silným nepodnikatelem.  

1.1.3.3. Vztahy mezi podnikatelem a nepodnikatelem 

Právní vztahy mezi podnikateli a koncovými zákazníky (P2N) prošly významným 

vývojem regulace za posledních deset, což je dáno především transformací obchodního 

styku do online prostředí (pozn. typicky e-shopy), díky kterému se obchodování stává stále 

častěji masovou záležitostí a kvůli které jsou na druhou stranu zákazníci více zranitelní. Ač 

zde již od roku 1992 platí zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, doznala jeho 

úprava roku 2008 výraznou úpravu v souvislosti s transpozicí evropské Směrnice o 

nekalých obchodních praktikách (2005/29/ES). V tomto duchu implementace také 

pokračuje rekodifikace občanského zákoníku, která plně integruje relevantní instituty do 

své vnitřní systematiky.  

V úvodních ustanoveních NOZ lze poukázat na odlišný standard péče a opatrnosti 

nepodnikatele v porovnání s profesionály. V § 4 odst. 1 NOZ se od svéprávných osob 

očekává, že jednají s běžnou péčí a opatrností při užití průměrného rozumu a schopností, 

na rozdíl od podnikatelů, kde se očekává dle § 5 odst. 1 NOZ péče odborná se znalostí a 

                                                 

32 Srov. recital č. 54, nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 

87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení 

o blokových výjimkách). 
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pečlivostí spojené s jeho profesí. Vedle obecných výkladových pravidel občanského 

zákoníku (§ 555 až 557 NOZ) se na tyto vztahy aplikuje ustanovení § 558 odst. 1 NOZ, 

které vychází z pravidla, že výraz použitý v právním styku s podnikatelem se posuzuje dle 

významu, který je mu přisuzován mezi podnikateli pouze za podmínky, byl-li tento význam 

osobě, která není podnikatelem, znám. V opačném případě se mu přisuzuje význam běžný 

v občanskoprávním styku.  

Ochranná ustanovení, která se aplikují v těchto vztazích, lze rozdělit do dvou 

úrovní. Na té obecné se nachází ochrana slabší strany, která se přisuzuje všem subjektům, 

kteří se v této situaci vyskytnou. Speciální úroveň pak tvoří ochrana spotřebitele, která se 

aplikuje pouze na fyzické osoby. Strany se od těchto ustanovení nemohou odchýlit 

v rozsahu jako podnikatelé, tudíž lze vnímat ochranu v těchto vztazích jako obligatorní a 

intenzivnější. 

Okrajovou skupinu vztahů v obchodním styku tvoří vztahy mezi nepodnikateli 

(N2N), které se týkají především sekundárního trhu s použitým zbožím. Takový styk je 

často zprostředkovaný bez přímé účasti obchodníka skrze například inzertní server, aukční 

portály nebo elektronická tržiště. Ochranná ustanovení občanského zákoníku se na tyto 

vztahu aplikují analogicky obdobně jako na vztahy s podnikatelem s důrazem uplatnění 

obsahových korektivů příkazu poctivosti a dobré víry, zákazu zneužití práva a nemravného 

jednání.33 Kritériem zde stále bude, zda je nějaká strana v rámci obchodního styku v pozici 

slabší. S ohledem na tematické zaměření této práce nebude této kategorii věnována hlubší 

pozornost. 

1.2. Ochrana slabší smluvní strany 

Zásady soukromého práva formulované v novém občanském zákonu napomáhají 

k moralizaci a zkulturnění tuzemského právního prostředí. Pořadí, ve kterém jsou v zákoně 

uvedeny, nemá dle mého úsudku předznamenávat jejich důležitost. Celkově se jedná o tak 

                                                 

33 BEJČEK, J.: Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, č. 7-8, 2015, s. 

30 
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komplexní a vzájemně provázaný systém hodnot, že nelze stanovit žádnou hierarchii 

důležitosti či přednosti jednotlivých zásad a principů. Nutné je na ně pohlížet jako 

organický soubor pravidel, které v případě kolize v rámci určité právní situace musí být 

ad hoc posuzovány dle principů spravedlnosti.  

Ostatně i v tomto kontextu lze pohlížet i na ochranu slabší strany. Ta se totiž staví 

do kolize se základní zásadou soukromého práva autonomie vůle. V praxi totiž strany 

v drtivé většině případů disponují rozdílnou silou ekonomickou či vyjednávací, a tak je 

jeden z partnerů fakticky vždy stranou slabší. Aby ale nedošlo ke zkreslení soukromé 

autonomie vůle, zákon zasahuje do těchto vztahů ochrannými opatřeními v případech, kdy 

dochází k takovému excesu, který již není slučitelný se zásadami poctivého obchodního 

styku či dobrými mravy. V takovém případě nelze objektivně naplnit zásadu autonomie 

vůle a zásadu pacta sunt servanda, neboť samotná vůle slabší strany byla natolik 

zkompromitována, že nelze hovořit o svobodném a vážném projevu vůle. Nerovnost 

faktická, která je determinována tímto obsahově nerovnovážným postavením obou 

partnerů, je tak na druhé straně vyvažována nerovností právní.  

Ta je především reprezentována ustanovením § 433 NOZ, které navazuje na 

základní zásady soukromého práva v § 3 odst. 2 písm. c) a zákonnou povinnost jednat 

poctivě v právním styku dle § 6 NOZ. Na tuto obecnou úpravu dále hodnotově navazují 

ustanovení části čtvrté NOZ, konkrétně tedy právní úprava o neúměrném zkrácení dle 

§ 1793, ustanovení o lichvě § 1796 a o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem dle 

§ 1798 an. NOZ. V následujících podkapitolách popisuji aplikační prostor generální 

klauzule § 433 NOZ s přesahem i do práva veřejného. 

1.2.1. Generální klauzule 

Prvním předpokladem pro aplikaci ochranného ustanovení § 433 NOZ je existence 

právního vztahu mezi dvěma nezávislými subjekty. Tím mohou být v různých vzájemných 

kombinacích podnikatelé i nepodnikatelé, právnické i fyzické osoby. Z textace ustanovení 

nevyplývá, že by slabší stranou nemohl být i subjekt veřejného práva, například 

organizační složka státu, neboť § 433 odst. 2 zahrnuje pod tento pojem kohokoli, kdo 

nejedná v rámci svého podnikání.  
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Silnější strana je v hospodářském styku se stranou slabší omezována, musí totiž 

jednat poctivě s náležitou péčí tak, aby nezneužila svého postavení na úkor druhého 

partnera. Své kvality odborníka či hospodářské postavení nesmí zneužít k využití závislosti 

slabší strany nebo k jejímu vytváření tak, aby nedošlo ke zřejmé a nedůvodné rovnováze 

ve vzájemných právech a povinnostech. Skutková podstata tohoto ustanovení je 

formulována tak, že k vlastnímu vytváření závislosti může docházet, nesmí ale dojít 

k jejímu materiálnímu využití tím, že z toho silnější strana činí prospěch sobě nebo třetí 

straně na úkor svého partnera. V případě aplikace ochranné klauzule je nutné prokazovat 

existenci zlé víry, tj. zda silnější partner využívá svých odborných kvalit a svého 

hospodářského postavení zneužívajícím způsobem.34  

Reálně se tato ochrana obecně projevuje sankcí relativní neplatnosti ujednání, 

obdobně jako textace ustanovení dosavadního občanského zákoníku v § 580. To za 

neplatné právní jednání považuje to, které se příčí dobrým mravům a které odporuje 

zákonu. Znění § 433 je kogentní povahy, a tedy se v případě excesu jedná o porušení 

zákonné povinnosti ve smyslu § 2910 NOZ, kde se presumuje zavinění ve formě 

nedbalosti. Možné následky se pak hradí obdobně jako náhrada škody ve smyslu § 2951 

an. NOZ uvedením do předešlého stavu, případně náhradou škody v penězích. Z hlediska 

účelu současného zákona byla snaha zákonodárce omezit nepoctivé a zneužívající jednání 

na úkor slabší strany, přičemž bez následku neplatnosti ujednání pro rozpor se zákonem by 

takový účel nemohl být naplněn.35 

1.2.2. Neúměrné zkrácení a lichva 

Ačkoli obecně občanský zákoník přistupuje k ochraně slabší strany z obsahově 

materialistického hlediska, činí v rámci úpravy neúměrného zkrácení a lichvy opak. U 

těchto institutů zákon lpí na statusovém formalistickém pojetí, neboť na rozdíl od 

spotřebitelů podnikatelům, kteří byli neúměrně zkráceni či se stali obětí lichevní smlouvy, 

                                                 

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

2014, str. 1651–1652; 

35 BEJČEK, J.: Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, č. 7-8, 2015, s. 

31 
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je zapovězeno dovolat neplatnosti takových smluv. Zákonodárce zde koriguje zásadu 

ochrany slabší strany smluvní autonomií a zásadou pacta sund servanda, neboť 

předpokládá, že podnikatel je profesionál a měl by tedy být dostatečně informovaný o 

cenách zboží na trhu. Následky obdobných excesů tak musí nést jako obchodně 

podnikatelské riziko, které v konečném důsledku slouží jako přirozený ozdravný proces 

tržního prostředí.  

Oba tyto instituty popisují stav, kdy z důvodu slabosti vůle jedné ze stran došlo 

k hrubému nepoměru vzájemných plnění s ohledem na tržní cenu. Slabší strana má 

v případě neúměrného zkrácení pouze oprávnění požadovat restituční plnění pouze 

v případě, že o takovém nepoměru nevěděla ani vědět nemusela.36 Naopak u lichvy je dle 

§ 1796 NOZ sankcí samotná neplatnost takové smlouvy, což je dáno skutečností, že je 

obvykle uzavřena za tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení či lehkomyslnosti 

slabší strany. Hranicí, kdy se jedná již o hrubý nepoměr ekvivalence, může být chápán 

korektiv dobrých mravů a zásady poctivého právního jednání.  

Podnikatelé s ohledem na textaci § 1797 NOZ mají situaci těžší, ale dle mého soudu 

nikoli neřešitelnou, dojde-li k takovému excesu, který znamená zjevný rozpor s dobrými 

mravy. V takovém případě mají podnikatelé možnost namítnout neplatnost ve smyslu § 

588 NOZ, příčí-li se zjevně takové jednání dobrým mravům, odporuje-li zákonu a zjevně 

narušuje veřejný pořádek. Takové řešení může kompenzovat situace výrazné informační 

asymetrie mezi drobnými živnostníky a velkými korporacemi. Obecně je tedy zachován 

náročnější standard schopností pro podnikatele, který by měl posilovat zásadu závaznosti 

smluv.37 

1.2.3. Soukromoprávní a veřejnoprávní ochrana slabšího podnikatele 

Tomu odpovídá i zvýšený standard ochrany podnikatelů v oblastech, které nejsou 

relevantní pro koncové zákazníky. Vedle soukromoprávní úpravy na obecné úrovni lze 

                                                 

36 § 1793, odst. 1 zák. č. 89/2012 

37 BEJČEK, J.: Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, č. 7-8, 2015, s. 

31 
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hledat opatření chránící podnikatele v oblasti veřejnoprávní, a to nezávisle na sobě ve 

smyslu ustanovení § 1, odst. 1 NOZ. Uplatňování nástrojů ochrany obou právních oblastí 

nejsou vzájemně podmíněno ani se prostředky ochrany mezi sebou nevylučují, nicméně je 

nutné vzít v potaz odlišné zásady práva soukromého a práva veřejného.  

V praxi si lze představit situaci, kdy slabší strana bude postupovat proti 

dominantnímu soutěžiteli nejen v rámci správního řízení dle zák. č. 143/2001 Sb., o 

ochraně hospodářské soutěže38, ale i na základě § 433 NOZ. V občanskoprávní rovině není 

nutné dokazovat existenci dominantního postavení na relevantním trhu ani není třeba vést 

správní řízení, aby se slabší strana domohla nápravy v situaci nedůvodné nerovnováhy 

v právním vztahu způsobeného zneužitím hospodářského postavení silnější strany. 39 

Obdobně lze postupovat i dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, kde za veřejnoprávní delikt 

je označována situace, kdy jedna ze stran prodávajícího či kupujícího zneužije svého 

výhodnějšího hospodářského postavení, respektive závislosti strany slabší, k tomu, aby 

získal nepřiměřený majetkový prospěch. Ten je zpřesňován v následujících ustanoveních, 

nicméně i v tomto ohledu lze paralelně uplatňovat ochranu dle ustavení o neúměrném 

zkrácení dle § 1793 až 1795 občanského zákoníku.  

 Snad nejjasnější paralelu lze spatřovat v překrývající se definici lichvy, kterou 

upravuje jak občanský, tak i trestní zákoník.40 Rozdíl lze spatřovat z hlediska subsidiarity 

trestně právní represe a v jeho možnostech uplatnění, neboť soukromoprávní úprava 

poskytuje takovou ochranu pouze nepodnikateli jako slabší straně. Podnikateli v pozici 

poškozeného je tak tedy zapovězeno uplatnění § 229 odst. 3, trestního řádu, respektive 

odkáže-li ho soud k uplatnění náhrady škody na řízení ve věcech občanskoprávních. 

Nicméně i toto omezení lze překlenout, a to v případě, že došlo ke zjevnému rozporu 

s dobrými mravy, lze využít ochrany dle § 433, jak bylo zmiňováno v předchozí kapitole. 

                                                 

38 Analogicky lze uvažovat i o zákoně č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle v rámci potravinářského a 

zemědělského sektoru 

39 BEJČEK, J.: Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, č. 7-8, 2015, s. 

33 

40 srov. § 1796 občanského zákoníku a § 218 trestního zákoníku 
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Obecně odborné kruhy zastávají názor, že objekty veřejnoprávní ochrany jako je 

hospodářská soutěž či spotřebitelé, by se měly chránit veřejnoprávními prostředky. Obecně 

pak slabší strana by měla využívat nástrojů soukromoprávních. 41  V praxi lze totiž 

vysledovat určitý faktor strachu, neboť například dodavatelské subjekty se zdráhají 

využívat disponibilních soukromoprávních nástrojů ochrany vůči obchodním řetězcům. 

V těchto situacích pak lépe poslouží nástroje ochrany veřejnoprávní, kde v rámci správního 

řízení postupuje úřad z úřední povinnosti.  

  

                                                 

41 BEJČEK, J.: Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, č. 7-8, 2015, s. 

34 
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2. Adhezní kontraktace  

Jedním z dalších nástrojů ochrany slabší strany je občanským zákoníkem nově 

upravený institut uzavírání smluv adhezním způsobem. Nejedná se o smluvní typ, nýbrž 

způsob kontraktace, kdy jsou základní smluvní podmínky určeny jednou ze smluvních 

stran, přičemž druhá strana nemá faktickou příležitost ovlivnit smluvní obsah a je tak 

omezena na rozhodnutí, buď smlouvu v dané podobě uzavřít, či nikoli.42 Do jisté míry je 

tento institut projevem materiálního pojetí ochrany slabší strany, neboť ustanovení § 1798 

až 1801 NOZ bez ohledu na formální příslušnost subjektů ke skupině spotřebitelské či 

podnikatelské chrání situace při samotném uzavírání smluv. V kontextu s ochranou 

spotřebitele rozlišuje občanský zákoník dvě skupiny. Spotřebitele především chrání 

ustanovení transponovaná z evropských směrnic, přičemž ustanovení výše uvedená chrání 

slabší stranu adhezní smlouvy, který může být i nespotřebitelem.  

Samotné adhezní uzavírání smluv nelze považovat paušálně za společensky 

škodlivé, ač před tímto občanský zákoník poskytuje ochranu. V bankovním, energetickém 

či pojišťovnickém sektoru je tento typ kontraktace zcela běžný, přičemž takto 

podnikatelským subjektům šetří výrazně náklady a lze i dovodit snazší kontrolu dodržování 

zákonných požadavků, a tudíž v konečném důsledku i právní jistotu koncových zákazníků. 

Zákon tak chrání především situace, kdy jsou vzájemná práva a povinnosti ve zjevné 

nerovnováze, respektive kdy silnější strana zneužije svého postavení a vnutí tak svému 

partnerovi jednostranně výhodné rigidní smluvní podmínky. Jmenovitě tak občanský 

zákoník před doložkami odkazujícími na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy (§ 

1799 NOZ), doložky obtížně čitelné či nesrozumitelné (§ 1800 odst. 1 NOZ) a doložky 

nevýhodné (§ 1800 odst. 2 NOZ).  

 

                                                 

42 ZOULÍK, F.: Soukromoprávní ochrana slabší smluvní strany. Právní rozhledy. 2002, č. 2, str. 109. 
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Standard ochrany, ač určen obecně slabší straně, je u subjektů s podnikatelským či 

nepodnikatelským statusem odlišný.43 Obecně mají podnikatelé (ve vztazích P2P) možnost 

odchýlit se od těchto ochranných ustanoveních dle § 1801 NOZ, nicméně jsou v tomto 

limitováni v případě, že by takový text smlouvy obsahoval podmínky, které hrubě odporují 

obchodním zvyklostem a zásadám poctivého obchodního styku. Takovou situaci prokazuje 

podnikatel, který se domáhá neplatnosti takového ustanovení. Cílem této práce je podrobně 

rozebrat situace a možnosti, které podnikatelé mohou uplatnit v tomto specifickém 

způsobu uzavírání smluv, a to s ohledem na deklarované zásady typické pro podnikatelské 

vztahy. 

2.1. Právní úprava 

Institut uzavírání adhezních smluv byl do našeho právního řádu výslovně zanesen 

až rekodifikací soukromého práva. Do té doby byl tento pojem adhezních smluv užit 

v obchodním zákoníku v § 262 odst. 4. Zde ustanovení sporadicky upravuje pravidlo, že 

tento typ smluv se řídí dle Obchodního zákoníku, je-li to ve prospěch smluvní strany, která 

není podnikatelem. Pojetí bylo ale chápáno odlišně, neboť se tímto ustanovením primárně 

upravoval vztah dodavatele, který v daném vztahu pro jeho silnější postavení předem určil 

obsah smlouvy a spotřebitel neměl možnost jej ovlivnit.44 V dalším ustanovení § 273 odst. 

3 pak předvídá možnost užití smluvních formulářů při obchodním styku.  

V nové právní úpravě § 1798 až 1801 NOZ je tento pojem zachycen již více 

detailně na základě inspirace evropských nadnárodních projektů popsaných níže. Zdroj 

inspirace této koncepce lze překvapivě vysledovat v Občanském zákoníku Québecu (Code 

civil de Québec).45 Zásady, na které navazuje tato základní úprava je obsažena v § 4 a 5 

                                                 

43 BEJČEK, J.: Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, č. 7-8, 2015, s. 

28 

44 TOMSA, M. in ŠTENGLOVÁ, I. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2010, s. 902, k § 262 Obchodního zákoníku. 

45 Pojem smlouvy uzavřené adhezním způsobem je vymezen v § 1798 NOZ (srov. čl. 1379 CCQ). Pokud (a 

jen pokud) smlouva tento pojem naplňuje, použije se na ni: Jsou-li naplněny podmínky adhezní kontraktace 

aplikují se ochranná ustanovení § 1799 (srov. čl. 1435 CCQ) o odkazu na doložky mimo vlastní 
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NOZ. Odkazy lze v zákoně hledat i v § 1752 a § 1753 upravující aplikaci obchodních 

podmínek, nicméně nejvíce provázané paralely je možné hledat v ustanoveních v části 

čtvrté NOZ věnované ochraně spotřebitele. Ustanovení o uzavírání smluv adhezním 

způsobem směřují k doplnění ochrany spotřebitele, ale slouží i subjektům, kteří spotřebiteli 

nejsou. Obecně dle výkladových stanovisek komentáře k občanskému zákoníku 46 

nezvyšují tato ustanovení standard ochrany spotřebitele dle § 1811 a násl., nýbrž se 

pohybují v jeho intencích. 

Judikatura k aktuální právní úpravě adhezních smluv je teprve pomalu dotvářena, 

nicméně jistá interpretační hlediska lze nalézt v rozhodnutí soudů k dosavadní úpravě. 

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 23.3.2009, sp. Zn. 23 Cdo 5130/2008 

považoval samotnou skutečnost, že smlouva byla uzavřena adhezním způsobem, není 

dostačující k určení neplatnosti ujednání celé smlouvy ani k odepření výkonu práva 

takovou smlouvou založeného. V jiném případu se Nejvyšší soud ČR zabýval ve svém 

rozhodnutí ze dne 29.6.2010, sp. Zn. 23 Cdo 1201/2009, otázkou absence vůle při uzavírání 

rozhodčí doložky. Soud dospěl k závěru, že v daném případě, kde je doložka uvedena jako 

samostatný bod, u kterého je umístěn podpis akceptanta, se jedná o atypickou adhezní 

smlouvu, jejíž charakter se blíží individuálně sjednaným smlouvám. Ostatní judikatura se 

spíše věnuje spotřebitelským smlouvám.47 

V evropském kontextu hledal nový občanský zákoník inspiraci při definici 

adhezních smluv především z právně nezávazných dokumentů 48  Principy evropského 

smluvního práva 49   a Návrhu obecného referenčního rámce pro evropský občanský 

zákoník.50 Obecně se koncept adhezních smluv používá i v závazných předpisech EU. 

Konkrétní úpravu lze nalézt ve Směrnici Rady 93/13/EHS, kde „smluvní podmínka 

                                                 

46 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.: Občanský zákoník – Komentář – Svazek V. (§ 1721 až 2520). Wolters 

Kluwer, 2014, str. 343 

47 Srov. nález ÚS ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 

48 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni 18. 5. 2011, str. 

444 [dostupné na beck-online.cz] 

49 Článek 2:104 a 4:110 PECL 

50 Kniha II část 4 DCFR.   
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nesjednaná individuálně je považována za nepřiměřenou jestliže v rozporu s požadavkem 

přiměřenosti způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran...“ a 

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

a spotřebitel proto nemohl mít žádný vliv na obsah podmínky,...“ 51 Směrnice s ohledem na 

tuto definici nepožaduje, aby taková smlouva byla nabízena širšímu neurčenému počtu 

akceptantů, neboť takové podmínky splňuje i jediná smlouva.  

2.2.  Proces uzavírání adhezních smluv 

Ač se latinský výraz adhesio vztahuje nikoli ke zvláštnímu smluvnímu typu ale ke 

způsobu uzavírání smlouvy, neobsahuje zákon speciální úpravu takové kontraktace. 

V takovém případě se tedy aplikuje obecná úprava uzavírání smluv dle dispozitivních 

ustanovení § 1731 an. NOZ s užitím speciální úpravy v § 1798 až 1801 NOZ. Obecně se 

tedy jedná o postup smluvních stran směřujících k uzavření smlouvy, respektive shodnému 

projevu vůle. Takový postup spočívá ve společných jednáních, komunikaci, výslovných 

právních úkonech a právně relevantnímu chování. V případě, že si strany neujednají jiný 

postup dle § 1770 NOZ, se užívá klasický model návrhu na uzavření smlouvy učiněného 

jednou stranou (ofertou) a přijetí nabídky stranou druhou (akceptací). Smlouva je nakonec 

uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky, respektive shodný projev vůle akceptanta dojde 

k oferentovi, případně kdy nabídka nabude účinnosti. V obchodním styku mezi podnikateli 

také často dochází k uzavření smlouvy takzvanou reálnou akceptací, která nastane 

v případě, že se osoba, které je nabídka určena, dle takové oferty zachová, zejména 

poskytne-li nebo přijme-li plnění.52  

Podstata adhezního uzavírání smluv tkví v tom, že oferent nemá reálnou možnost 

učinit dodatky, výhrady, omezení či jiné změny stávající nabídky. Takový projev vůle se 

nepovažuje za novou nabídku, jak by tomu bylo v případě obecné úpravy, ale odmítnutím 

uzavřít takovou smlouvu, neboť takové smlouvy jsou nejčastěji typu „take it or leave it“. 

                                                 

51  Článek 3 Směrnice Rady 93/13EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách 

52 § 1744 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 



 30 

Speciální úprava poskytuje převážně právní ochranu ex post v případě nepříznivých 

důsledků již uzavřené smlouvy, ale přidává oferentovi i některé další povinnosti v procesu 

kontraktace. Oferent by tak měl v zájmu zachování platnosti podmínek uvedených mimo 

vlastní text smlouvy seznámit s takovou doložkou a jejím významem. To samé platí i o 

doložkách ve smlouvě, které jsou obtížně čitelné či nesrozumitelné pro osobu průměrného 

rozumu, kde by oferent měl slabší straně dostatečně vzhledem k okolnostem vysvětlit 

význam takové doložky. Tato úprava kontraktace je limitována korektivy dobrých mravů 

a veřejného pořádku, přičemž mezi podnikateli je užit korektiv obchodních zvyklostí a 

zásady poctivého obchodního styku dle § 1801 NOZ.  

2.2.1. Důkazní břemeno 

Jak vychází ze zásad dokazování v rámci civilního sporného řízení53 je důkazní 

břemeno zpravidla kladeno na osobu povinnou navrhovat důkazy, respektive na žalobce. 

Osoba, která poukazuje neplatnost určité doložky předvídané ochrannými zákonnými 

ustanoveními, pak musí při uplatnění vyvratitelné domněnky slabosti dle § 433 prokázat 

za prvé, že smluvní podmínky byly navrženy protistranou a dále, že o těchto podmínkách 

nebylo možné v jejích základních parametrech vyjednávat slabší stranou. Druhá uvedená 

skutečnost může být v některých případech obtížně prokazatelná, nicméně v případě 

typových smluv, které jsou uzavírány v obvyklé praxi s větším počtem subjektů, je takové 

prokazování pro slabší stranu jednodušší. 

Silnější strana může v některých zákonem předvídaných případech nést obrácené 

důkazní břemeno. Pomineme-li instituty civilního řízení, jako diskriminační spory či 

zmaření důkazu protistranou, dopadá na protistranu povinnost prokazovat tzv. negativní 

skutečnost. Uplatňuje-li se domněnka slabší smluvní strany dle § 433, odst. 2 NOZ, je na 

silnější straně povinnost prokázat opak. Obdobně je důkazní břemeno na silnější straně 

v případě uzavírání formulářových smluv, kde zákon v § 1798, odst. 2 NOZ uplatňuje 

taktéž domněnku, že se jedná o smlouvu uzavřenou adhezním způsobem. Obecně lze také 

                                                 

53 § 120 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád 
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vztahovat důkazní povinnost na protistranu v případě, že neexistence skutečnosti, která je 

předmětem zkoumání, má trvající charakter.54  

2.3.  Pojem smluv uzavíraných adhezním způsobem 

Pojem adhezních smluv je v Důvodové zprávě k NOZ označován za nepřesný či 

dokonce slangový, 55  přičemž zdůrazňuje, že se slovo „adhezní“ vztahuje ke způsobu 

uzavírání smluv. Otázkou tedy zůstává, proč zákonodárce zařadil tato ustanovení do Dílu 

3 „Obsah závazků“ a nikoli do Oddílu 2 „Uzavření smlouvy“ nebo Oddílu 6 „Zvláštní 

způsoby uzavírání smlouvy“ předchozího Dílu 2 systematiky Občanského zákoníku. Vedle 

tohoto bývá také vyčítána jistá forma odporu k termínu „adhezní smlouva“ v kontextu 

harmonizace s evropským právem 56 , konkrétně se Směrnicí č. 93/13/EHS, kde byl 

v českém znění tento pojem nahrazen nepochopitelně pojmem „předem sepsaná běžná 

smlouva“. Obdobně absentuje slovo „adhezní“ i v Dílu 4 o spotřebitelských smlouvách, ač 

byla provedena transpozice výše uvedené směrnice o zneužívajících klauzulích především 

v adhezních smlouvách. Vyčítána je tak terminologická souvislost s „acquis 

communautaire“. 

Interpretační úskalí lze nalézt i v nešťastném použití termínu „základní podmínky“ 

smlouvy. Z hlediska jazykového výkladu nelze tento termín provázat s užívanými pojmy 

smluvního práva jako jsou smluvní náležitosti či smluvní ujednání. V samotném důsledku, 

lze pak učinit závěr, že se nejedná o adhezivní smlouvu, budou-li druhé straně vnuceny 

podmínky smlouvy, které v daném případě nelze považovat za „základní“.57 V opačném 

případě lze taktéž uvažovat, že budou-li „základní podmínky“ smlouvy sjednány 

                                                 

54 nález ÚS ze dne 7. 4. 2010, sp. zn. I. ÚS 22/10, odst. 24 

55 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni 18. 5. 2011, str. 

444 [dostupné na beck-online.cz] 

56 PELIKÁNOVÁ, I.: Některé otázky smluvního práva ve světle NOZ, Sborník Karlovarské právnické dny 

21/2013, s. 471 

57 PELIKÁNOVÁ, I.: Některé otázky smluvního práva ve světle NOZ, Sborník Karlovarské právnické dny 

21/2013, s. 471 
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individuálně, přičemž ostatní podmínky smlouvy budou adresátovi vnuceny adhezivním 

způsobem, nelze aplikovat ochranu dle § 1799 a § 1800 NOZ.  

S poukazem na některé nepřesné pojmy a jisté interpretační problémy je cílem 

v následující podkapitole rozebrat jednotlivé podmínky adhezně uzavíraných smluv. Dále 

bude rozebráno, jak se jednotlivé podmínky adhezních smluv projevují v různých situacích 

formulářových smluv, všeobecných smluvních podmínek a při veřejných zakázkách. 

V poslední řadě pak bude popsáno, jak se jednotlivé situace vztahují na různé subjekty a 

vztahy mezi nimi.  

2.3.1. Pojmové znaky 

Pojetí uzavírání smluv adhezivním způsobem, jak již bylo uvedeno, je založeno na 

konceptu CCQ (Code civil du Québec), tudíž jsou takové smlouvy kvalifikovány za 

adhezní jako celek, byly-li takovým způsobem ujednány základní podmínky smlouvy. 

Takový termín je obsahově ale odlišný od pojmu podstatné náležitosti smluv upravené 

v ustanovení § 1746, odst. 1 NOZ, který determinuje smlouvu pod určitý zákonem 

upravující smluvní typ. Základní podmínky smluv jsou dostatečného rozsahu a významu, 

nejedná se tedy o smluvní podmínky méně podstatné. Dle prof. Bejčka je lze interpretovat 

jako „jakékoliv významné smluvní podmínky, které v konkrétním kontextu mohou kvůli 

adhezní kontraktaci vést k vytváření nebo využití závislosti slabší strany a k dosažení 

zřejmé a bezdůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran.“ 58 

Takové kritérium pak slouží soudu pro jeho uvážení o aplikaci ochranných ustanoveních § 

1799 a 1800 NOZ na celou smlouvu, byly-li takové podmínky smlouvy určeny 

jednostranně. V praxi tak soudy mohou čelit případům, kdy strany vyjednávají o ceně, 

případně jiné podstatné náležitosti, přičemž je to jediné, co slabší strana může ovlivnit. 

Taková skutečnost není sama o sobě rozhodná pro určení, že se jedná o smlouvu uzavřenou 

adhezním způsobem. V opačném případě je-li některá ze základních smluvních náležitostí 

pevně stanovená, přičemž je zde oběma stranám dán dostatečný prostor pro vyjednávání o 

                                                 

58 BEJČEK, J.: Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, č. 7-8, 2015, s. 

24-36 
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ostatních podstatných podmínkách, nelze automaticky kvalifikovat takovou smlouvu za 

adhezní.59  

Nedílnou podmínkou pro uplatnění ochrany před smlouvami uzavíraných 

adhezním způsobem je pojem slabší strany. Ten je detailně rozebrán v kapitole 1.1.2., kde 

jej lze shrnout jako stranu smluvního vztahu, která s ohledem na své vlastní subjektivní 

vlastnosti či objektivní vnější okolnosti, není schopna realizovat své jednání podle své 

svobodné vůle. V kontextu uzavírání smluv adhezním způsobem, tak musí být splněny dvě 

podmínky pro aplikaci zákonné ochrany. V prvé řadě se musí jednat o slabší stranu, která 

za druhé nemá skutečnou příležitost ovlivnit obsah základních smluvních podmínek. 

V případě, že se jedná o smluvní vztah mezi dvěma rovnocennými partnery, kteří uzavírají 

neměnnou textaci jednostranně určené smlouvy, jde o adhezní smlouvu, ale zákon s tím 

nepojí žádné zvláštní právní důsledky ve smyslu ochrany § 1799 a § 1800 NOZ. 

V krátkosti se lze pozastavit i nad podmínkou, dle které základní podmínky 

rozvedené v prvním odstavci této kapitoly musí být určeny jednou ze smluvních stran. 

V praxi si tak lze představit pouze situaci, kdy takovou stranou bude silnější partner. 

Ovšem pokud taková strana převezme cizí smluvní vzor, na jehož obsahu neoblomně trvá, 

jedná se o jednostranné určení s odkazem na odst. 2 § 1798 NOZ. O jednostranné určení 

podmínek se nejedná, sledují-li strany znění kogentních zákonných ustanovení nebo 

dohodnou-li si strany, že určitý obsah smlouvy určí nezávislý třetí subjekt.60  

Poslední obecný definiční znak je skutečná příležitost ovlivnit obsah základních 

podmínek. Zákonodárce neposkytuje jasnou definici pojmu skutečná příležitost, lze se tedy 

spolehnout pouze na judikaturu, jak s tímto pojmem v aplikační praxi naloží. Obecně lze 

ale vysledovat jisté rysy tohoto pojmu, neboť lze rozlišit příležitost na formální a 

faktickou. 61  Formální příležitost ovlivnit obsah smluvních podmínek bude mít slabší 

                                                 

59 HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 344 

60 HULMÁK, M. a kol.: Op. cit., str. 344 

61 BEJČEK, J.: Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, č. 7-8, 2015, str. 
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strana, může-li navrhnout druhé straně změnu smlouvy, přičemž ji druhý partner formálně 

vezme v potaz, nicméně reálně ze svých podmínek nijak neustoupí např. z důvodu svého 

postavení vůči slabší straně. Obdobnou situací bude, pokud se silnější partner zaváže 

k posouzení návrhu slabší strany, nicméně lhůtu pro to stanoví natolik dlouhou, že by pak 

uzavření smlouvy pro druhou stranu postrádalo význam. Naopak faktickou příležitostí 

ovlivnit základní podmínky smlouvy bude situace, kdy slabší smluvní strana reálně vyvolá 

projednání svého návrhu s druhý partnerem. O skutečnou příležitost změnit obsah 

základních podmínek se také jedná, odmítne-li silnější strana takový návrh, ale přesto 

výsledek vyjednání dosáhne efektu vyrovnání předchozího nepřiměřeného 

nerovnovážného poměru mezi stranami.  

2.3.2. Smlouvy sjednané individuálně a adhezním způsobem 

„Adhezitu nelze mechanicky spojovat s absencí individuálního projednání – ani 

individuální projednání podmínek ještě nezajišťuje onu skutečnou příležitost ovlivnit obsah 

základních podmínek.“62 Prof. Bejček ve svém pojednání poukazuje tímto tvrzením na 

potřebu nahlížet na podmínku absence individuálního projednání smluv více detailněji. 

Platí obecné pravidlo, že za adhezní smlouvu jako celek se považují ty, u kterých byly 

jednostranně určeny základní podmínky, přičemž ostatní nepodstatné smluvní podmínky 

mohou být přesto sjednány individuálně. Na druhou stranu byla-li pouze jedna ze 

základních smluvních podmínek určena jednostranně a ostatní pak byly předmětem 

oboustranného vyjednávání, nezakládá tato skutečnost smlouvu adhezní jako celek. Je tedy 

třeba každou ze základních smluvních podmínek posuzovat individuálně, přičemž je na 

rozhodovací autoritě, jak posoudí adhezitu smlouvy v celkovém souhrnu.  

Nelze obecně posuzovat všechny adhezní smlouvy za nepoctivé a zakládající 

nepřiměřeně nerovnovážné postavení mezi stranami. Adhezní kontraktace přispívá 

k optimalizaci kontraktačních nákladů, čímž v důsledku vede k nižší ceně. Zároveň může 

přispívat k vyšší právní jistotě slabší strany, že jsou smlouvou upraveny všechny zákonné 

náležitosti, které slabší partner očekává, což také umožňuje snazší srovnání konkurenčních 
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nabídek. Na druhou stranu také však nelze považovat všechny individuálně sjednané 

smlouvy za vyvážené a v souladu se standardy poctivosti. Právní úprava se ale soustřeďuje 

nikoli na obecnou adhezi smluv, ale pouze na její zneužití v neprospěch slabší strany. Proto 

v důsledku musí být kumulativně splněny podmínky existence slabší smluvní strany a 

proces adhezního uzavření smlouvy.  

2.4.  Podoby adhezní kontraktace 

Obdobný detailní pohled vyžadují i situace, které jsou v praxi často spojeny 

s adhezní kontraktací. Obecně jimi jsou listiny, které podstatně omezují možnost ujednání 

stran o základních podmínkách smlouvy. Přes svou specifickou odlišnost je spojuje 

koncepce ochrany ustanoveních adhezních smluv za sjednocujícího předpokladu 

vystupuje-li v takovém smluvním vztahu slabší strana. Nezáleží tedy, zda je takovou 

stranou spotřebitel či podnikatel, ale zda strana silnější zneužila kvalitu odborníka nebo 

své hospodářské postavení k vytvoření a využití závislosti strany druhé. Jistá specifika jsou 

ale přesto odlišná ve vztazích s podnikatelem a v čistě obchodních vztazích. 

V obchodním styku se tak hojně nejen mezi podnikateli můžeme setkat se 

všeobecnými obchodními podmínkami, které je ale nutné rozlišit od samotných adhezních 

smluv. Jedná se totiž o odkaz na podmínky mimo samotný obsah smlouvy, které upravují 

nebo zpřesňují základní parametry obchodního styku a od kterých se mohou strany 

vzájemným ujednáním odchýlit. Takové podmínky mohou být vypracovány nejen 

jakoukoli stranou smluvního vztahu, nikoli zákonitě tou silnější, ale i třetím nezávislým 

subjektem v podobě odborné či zájmové organizace. Použití tohoto odkazu, tzv. včleňovací 

doložky na externě umístěné smluvní podmínky je spojeno s právní ochranou slabší strany 

v podobě informační povinnosti. Standard ochrany je však odstupňován dle relativního 

postavení smluvní strany a formálního statusu podnikatele.  

Podobně je koncipována ochrana při sjednávání formulářových smluv, která se 

váže na smluvní vztahy se slabší stranou. Užití takového smluvního formuláře navíc 
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zakládá vyvratitelnou domněnku63, že smlouva je uzavřena adhezním způsobem. Aplikace 

takové domněnky nicméně především závisí na tom, zda takový nástroj, ať je jím formulář 

či jiný podobný prostředek, skutečně brání oboustrannému vyjednání základních 

podmínek. Prostřednictvím typových formulářů, které se vyskytují v mnoha variacích 

s různou mírou volnosti, se smlouva uzavírá doplněním individualizovaných údajů o 

smluvní straně, předmětu smlouvy, ceně a termínech. Vedle toho obchodní podmínky 

pouze takovou smlouvu doplňují, přičemž často se v praxi vyskytují ve vzájemné 

kombinaci.  

Jistý prostor pro aplikaci ochrany adherentů lze spatřovat i ve veřejném sektoru při 

zadávání veřejných zakázek. V této situaci může být role obou partnerů otočená, kdy 

zadavatel vystupující i mimo rámec své obchodní činnosti určuje závazně obsah smlouvy, 

přičemž silnější partner například v podobě nadnárodní korporace nemůže ovlivnit 

základní podmínky takové smlouvy. V případě, že by dodavatel slabší stranou skutečně 

byl, aplikace adhezní ochrany by zde byla přesto omezená. Z hlediska veřejného zájmu 

chráněného zákonem 64  by aplikace ochranných opatření představovala zvýhodnění 

vybraného uchazeče. Přesto lze ale za jistých podmínek popsaných v kapitolách níže jisté 

nástroje ochrany aplikovat.  

2.4.1. Všeobecné obchodní podmínky 

Problematika obchodních podmínek je úzce spjata s adhezní kontraktací, neboť 

často bývají vnucovány v hromadném obchodním styku silnější smluvní stranou bez 

možnosti vyjednávání o jejím obsahu. Všeobecné obchodní podmínky bývají často 

navrženy k opakovanému obchodnímu styku, přičemž takto šetří významně čas a náklady 

svému tvůrci při sjednávání smluv. V konečném důsledku tyto podmínky stojící mimo 

obsah samotné smlouvy poskytují v soukromoprávním sektoru více právní jistoty, lepší 

předvídatelnost právních kroků protistrany a vyplňují flexibilně mezery v právní úpravě 
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typových smluv. Často se také vyskytují v obchodním styku ve dvojím provedení určeném 

pro spotřebitele, respektive nepodnikatele a podnikatele.  

Jasnou definici občanský zákoník nepředkládá, přesto ale s tímto pojmem pracuje 

napříč celým zněním. Odborná literatura definuje obchodní podmínky jako „nepřímé 

smluvní ujednání, které se stane součástí smlouvy v okamžiku, kdy s tím obě strany projeví 

souhlas.“65 Je to předem sepsaný souhrn vedlejších smluvních podmínek, který standardně 

obsahuje údaje o kvalitě, záručních podmínkách, podmínky přechodu vlastnického práva, 

platební podmínky či prorogační klauzule nebo klauzule o výběru rozhodného práva. Do 

jisté míry obsahují natolik obecné podmínky, aby bylo možné hromadně užít stejnou 

textaci pro větší okruh obchodních styků a zároveň aby pokrývaly co nejvíce důležitých 

aspektů smluvního vztahu. Korekci výše uvedené definice lze nalézt v judikatuře, která 

zamezuje užití rozhodčí doložky, či ujednání o smluvní pokutě ve Všeobecných 

obchodních podmínkách připojených ke spotřebitelským smlouvám.66 Obdobné omezení 

pro spotřebitelské smlouvy obsahuje změna § 89a, občanského soudního řádu, platná od 

1.1.2014, kde je dána možnost prorogační dohody pouze ve vztazích mezi podnikateli.  

Právní úprava o adhezní kontraktaci je provázána s pravidly o všeobecných 

obchodních podmínkách, neboť poskytuje ochranu slabší straně při odkazu na podmínky 

uvedené mimo vlastní text smlouvy v § 1799 a § 1800 NOZ. Užití této ochrany je však 

limitováno pouze na doložky obsažené v textu samotné smlouvy.  

Obecnější ochranu však poskytuje § 1753 NOZ před překvapivými doložkami, 

který chrání smluvní strany obecně bez rozdílu, zda se jedná o spotřebitele a podnikatele 

nebo slabší a silnější stranu. V podnikatelských vztazích je nicméně reálná aplikace tohoto 

ustanovení poněkud složitější, neboť se zde objektivně posuzuje samotná „překvapivost“, 

kterou druhá strana nemohla rozumně očekávat. S ohledem na odlišné zvyklosti 

obchodního styku specifické pro konkrétní obor podnikání se tento aspekt musí posuzovat 

individuálně. Vyvstává nicméně otázka, zda i přesto, že některé do jisté míry amorální 
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66 Nález ÚS ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 
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zvyklosti jsou pravidelně v obchodním styku využívány, vylučují možnost takové ochrany. 

Na druhou stranu může druhý partner rozumně očekávat, že první strana jako účastník 

soukromoprávních vztahů jedná poctivě ve smyslu § 6, odst. 1 NOZ.67 Ochranu dle tohoto 

ustanovení lze vyloučit v případě, že logicky takové ustanovení přijme druhá strana 

výslovně. V kontextu vztahů mezi silnějším a slabším podnikatelem není pak obtížné, 

vynutí-li si tak silnější strana výslovné přijetí problematické podmínky. V dodavatelských 

vztazích je aplikace tohoto ustanovení problematická, přičemž se doporučuje dovolat se 

jistější ochrany dle § 1798 NOZ.68  

V ustanovení § 1752 NOZ pak zákon upravuje podmínky v situacích, kdy strana 

jednostranně pozměňuje své obchodní podmínky. Uzavírá-li jedna strana s větším počtem 

osob smlouvy stejného typu, ke kterým váže své obchodní podmínky, může dle zákona 

takové podmínky měnit v přiměřením rozsahu, pokud je to s ohledem na měnící se 

podmínky v obchodním prostředím potřebné v rozumné míře. Zákon podmiňuje platnost 

takového ujednání podmínkou, byl-li předem sjednán způsob oznámení takové změny a 

druhá strana má skutečnou možnost z  důvodu změny podmínek od smlouvy odstoupit při 

zachování dostatečné výpovědní doby. V takovém případě není tedy nutné vyžadovat 

individuální souhlas protistrany při každé změně obchodních podmínek, což dle mého 

názoru vítají velké korporace s tisíci svými klienty.  

2.4.1.1. Kolize obchodních podmínek 

Obsah všeobecných obchodních podmínek však nemusí vždy plně korespondovat 

s obsahem smlouvy samotné či s obsahem obchodních podmínek, na které odkazuje druhá 

smluvní strana. Zákon na tyto situace pamatuje, nicméně úprava občanského zákona se 

neobejde bez jistých interpretačních úskalí.  

Je-li obsah obchodních podmínek v rozporu se samotným zněním smlouvy, platí 

dle § 1751, odst. 1 NOZ přednost samotných smluvních ujednání. Toto pravidlo bylo 

                                                 

67 PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Svazek I 

(§ 1 až 654). Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 75 

68 TICHÁ, M.: Dodavatelské smlouvy a ochrana před tzv. adhezními smlouvami. Obchodněprávní revue, č. 

3, 2015, str. 85; 
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v dosavadní právní úpravě definováno v § 273 Obchodního zákoníku, přičemž obdobnou 

úpravu lze nalézt i v té zahraniční.69 S ohledem na znění § 1799 NOZ je myšlena přednost 

smluvních podmínek před těmi, na které smlouva pouze odkazuje. V takovém případě, lze 

dle mého názoru uvažovat aplikaci pravidla lex superior derogat inferiori, neboť 

v soukromém právu přímá ujednání odpovídají vůli stran spíše než obchodní podmínky, na 

které strany pouze odkazují, na základě čehož jim lze přisuzovat vyšší právní sílu. 

Složitější situace může nastat při kolizi obchodních podmínek navzájem, na které 

každá smluvní strana odkazuje. Takový případ je typický pro smluví styk mezi podnikateli, 

kterým je navíc dána možnost vyloučit aplikaci dispozitivních ustanovení zákona dle 

§ 1801 NOZ. Vyloučí-li podnikatelé ve smlouvě dispozitivní zákonnou úpravu, může být 

kolize obchodních podmínek příčinou toho, že se smlouva neuzavře. V takovém případě je 

vhodné, aby si kolizi takových podmínek strany ujednaly mezi sebou jiným způsobem. 

Obecně totiž dle § 1751, odst. 2 NOZ platí, že je smlouva uzavřena v takovém rozsahu, ve 

kterém si jednotlivé obchodní podmínky neodporují. Uplatnění teorie zbytkové platnosti 

může být některou ze stran vyloučeno, což vede opět k tomu, že smlouva uzavřena nebude. 

Takové odmítnutí pravidla musí být učiněno bez zbytečného odkladu po výměně projevů 

vůle.  

K rozporu obchodních podmínek může dojít například v případě odlišně upravené 

výše smluvní pokuty nebo pokud obchodní podmínky jedné ze stran smluvní pokutu 

neupravují vůbec. Ve druhém případě by platila obecná dispozitivní úprava, ovšem mezi 

podnikateli, kteří vyloučili takovou úpravu, se přihlédne k obchodním zvyklostem, a to i 

přes rozpor s dispozitivní právní úpravou dle § 558, odst. 2 NOZ. Upravují-li ale jednotlivá 

znění obchodních podmínek stejnou věc odlišně uplatní se dle situace buď dispozitivní 

                                                 

69 § 305b BGB „Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor Allgemeinen Geschäftsbedingungen.“ 

čl. 1342 Code Civil „Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le 

contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.“  

čl. 2.1.21 UNIDROIT Principech 2010 „In case of conflict between a standard term and a term which is not 

a standard term the latter prevails.“ 
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úprava nebo se projeví redukce na společné minimum. Dle zahraniční literatury70 se u 

tohoto konceptu především zkoumá smysl a účel ujednání ve vzájemném rozporu, přičemž 

zde převažuje vůle k platnému uzavření smlouvy než-li naopak. Má se tedy za to, že 

v případě odlišně upravené výše smluvní pokuty, odpovídá vůli stran nižší smluvní pokuta 

spíše nežli žádná. Takový přístup je dle mého názoru vhodný pro vyplnění mezer 

v obchodních zvyklostech nicméně si lze představit jisté obtíže při rozhodování soudů o 

platnosti kolidujících ustanovení s přihlédnutím ke všem okolnostem.  

2.4.2. Formulář 

Na rozdíl od obchodních podmínek obsahují formulářové smlouvy přímá smluvní 

ujednání, které však mohou obsahovat i odkaz na nepřímá ujednání v podobě všeobecných 

obchodních podmínek. Jak již bylo předesláno v kapitole 2.4 je užití formulářových smluv 

spojeno především s využitelností v hromadném obchodním styku. Nejedná se o zvláštní 

smluvní typ, nýbrž o specifický způsob kontraktace, kdy zpravidla silnější strana prosazuje 

jednostranně svou vůli vůči akceptantovi smlouvy, srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu, 

32 Cdo 4469/2010.71 Záleží na tom, do jaké míry jsou formulářové smlouvy flexibilní, 

přičemž se pak individuálně dovozuje celková adhezita samotné kontraktace. Pokud 

akceptant má reálnou možnost výrazně ovlivnit obsah smlouvy dané formulářem, stírají se 

tak většinou výhody samotných formulářových smluv pro oferenta.72 V opačném případě, 

kdy je formulářová méně flexibilní a slabší strana nemá reálný prostor ovlivnit základní 

podmínky smlouvy, to může znamenat značnou úsporu transakčních nákladů a časových 

kapacit v masovém měřítku.  

                                                 

70 WESTPHALEN, Graf, F. Vertragsrecht und AGB-Klauselwerke. Loseblatt. München: C. H. Beck, 2012, 

str. 43 

71 Rozhodnutí Nejvyššího soudu, 32 Cdo 4469/2010, ze dne 18. 10. 2011 uvádí „Tzv. formulářovou smlouvou 

se v rozhodovací praxi soudů rozumí smlouva, která není sjednána individuálně, nýbrž její návrh předkládaný 

silnější smluvní stranou, jehož součástí jsou zpravidla její obchodní podmínky, je vyhotoven předem, přičemž 

z pohledu slabší smluvní strany tu není žádný prostor pro vyjednávání; chce-li smlouvu uzavřít, musí návrh 

se vším všudy akceptovat“ 

72 BEJČEK, J., ŠILHÁN, J. A kolektiv: Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání, 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck 2015, str. 70 
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Ustanovení § 1798, odst. 2 zakládá právní domněnku adhezního uzavření smlouvy 

v případě, že silnější strana předložila formulář nebo obdobný prostředek straně slabší. Jak 

již bylo zmíněno, formulář nebo jiný obdobný prostředek, můžeme tím rozumět například 

koupi jízdenky pomocí SMS zpráv, dle zákona podstatně omezuje možnost ujednání stran 

o základních podmínkách smlouvy. Domněnku upravenou v občanském zákoníku může 

oferent vyvrátit, přičemž musí přeložit důkaz o tom, že smlouva byla sjednána 

individuálně, o čemž svědčí i ustanovení čl. 3 Směrnice Rady 93/13EHS.73  

Použití formulářů předesílá formální způsob kontraktace, přičemž akceptantem 

nemusí být pouze slabší strana jako spotřebitel, nýbrž i podnikatel, vůči kterému silnější 

strana zneužila svých odborných kvalit či svého ekonomického postavení, přičemž tak 

vytvořila nedůvodnou rovnováhu ve vzájemných právech a povinnostech obchodního 

vztahu, přičemž v takové situaci vytvořila závislost oné slabší strany. Celkově dále užití 

formulářových smluv korigují soukromoprávní zásady obchodní poctivosti, dobré víry a 

dobrý mravů nebo zákazu zneužití práva. Vedle toho také ochranu v některých situacích 

mohou poskytovat veřejnoprávní instituty zákazu zneužití dominantního postavení 

eventuálně významné tržní síly.  

Cílem stran dle mého názoru, který podporuje výše uvedená tuzemská i zahraniční 

právní úprava, by měl být promyšlený výběr variant a řešení, obsahově korektní a vyvážený 

text, který nepodněcuje obchodní spory a zakládá vyvážený obchodní vztah mezi stranami. 

Jedině tak, lze při zachování a dodržování soukromoprávních zásad obchodněprávního 

styku využít výhody formulářových smluv, které praxe nabízí.  

2.4.3. Veřejné zakázky 

Vedle výše uvedených situací se ustanovení o adhezní kontraktaci za specifických 

podmínek mohou aplikovat i v rámci veřejných zakázek. Zde se aplikace ochranných 

ustanovení váže na relativní poměr sil a postavení mezi zadavatelem a dodavatelem, 

                                                 

73  Článek 3 Směrnice Rady 93/13EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách - „jestliže některý prodávající nebo poskytovatel tvrdí, že určitá běžná podmínka 

byla individuálně sjednána, je povinen o tom předložit důkaz.“ 
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respektive aplikace je závislá nikoli na statusovém, nýbrž materialistickém pojetí slabší 

strany. Ustanovení § 433, odst. 2 NOZ se váže na domněnku, že slabší strana zpravidla 

vystupuje mimo rámec svého podnikání. Typicky u veřejných osob jako zadavatelů by tato 

definice uspěla, nýbrž u zadavatelů sektorových, kde je zadávací činnost hlavní náplní 

jejich podnikatelské činnosti, by byla domněnka lehce vyvrácena. V případě, že smlouvy 

uzavřené v procesu zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

podléhají ochranným ustanovením adhezních smluv, vyvstává otázka, do jaké míry jsou 

zadavatel či dodavatel chráněni i soukromoprávní úpravou.  

Zadavatel zpravidla jednostranně určí základní podmínky smlouvy, které druhá 

strana nemá reálnou možnost jakkoli ovlivnit, ať je slabší stranou či nikoli. Ovšem jen 

slabší stranu lze považovat za adherenta, neboť silnější partner, v podobě například 

stavebního giganta usilujícího o venkovskou zakázku, má alespoň reálnou možnost jednat 

o ceně v případě, že ostatní základní podmínky jsou striktně neměnné.74 Prof. Bejček dále 

zastává názor, že adhezní ochrana nemá v praxi výrazný dopad na smluvní vztah. Obecná 

soukromoprávní úprava chrání slabší stranu před možným znevýhodněním, nýbrž smysl 

Zákona o veřejných zakázkách je postaven na ochraně soutěžitelů před možným 

zvýhodněním jednoho z nich, čemuž má sloužit právě rigidita zadávacích smluvních 

podmínek dle § 82, odst. 7 zákona o veřejných zakázkách. V případě totiž, že dodavatel je 

z nějakého důvodu znevýhodněn, ocitne se v pozici nesplnění všech zadávacích podmínek 

a ze zadávacího řízení je vyloučen.  

Samotný text zadávacích podmínek je prakticky považován za formulářovou 

smlouvu, do které dodavatel doplní pouze své identifikační údaje a další zadávací 

relevantní kritéria, zpravidla cenu. Je-li dodavatel přijímající zadávací podmínky slabší 

stranou, platí vedle toho kumulativně domněnka adhezity při užití takového formuláře. Je-

li ale naopak zadavatel stranou slabší o adhezitu nejde. Obdobná situace vzniká u 

nečitelných nebo nesrozumitelných doložek, neboť návrh smlouvy, ve které se mohou 

vyskytovat, zpravidla podává vítězný dodavatel, přičemž je-li slabší stranou, o adhezitu 

                                                 

74 BEJČEK, J.: Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, č. 7-8, 2015, s. 

24-36; 
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nejde. Je-li ale oním stavebním gigantem, může slabší zadavatel využít adhezní ochrany 

v případě užití takových doložek.  

2.4.3.1.  Relevantní instituty práva veřejných zakázek 

Úprava zákona o zadávání veřejných zakázek zadává příčinu vzniku jistým 

názorovým proudům, které a priori zpochybňují možnost postavení uchazeče zadávacího 

řízení jako slabší smluvní strany. Zásady zadávání veřejných zakázek, upravené 

v základních ustanoveních uvedeného zákona 75  nedává teoreticky tolik prostoru pro 

vytvoření nerovnováhy mezi danými subjekty. Zadavatel musí vždy postupovat 

transparentně a přiměřeně při dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Můžeme pak dojít k teoretickému závěru, že zadavatel, který si vynucuje pro uchazeče 

zvláště nevýhodné či neobvyklé doložky, si počíná diskriminačně či netransparentně a 

nenaplňuje tak samotné zákonné podmínky zadávacího řízení.76 V uvedeném případě pak 

lze uvažovat i o paralelní ochraně slabší smluvní strany vyvažující negativní projevy 

adhezivní kontraktace.  

Specifickým a v některých případech i účinným ochranným institutem ve vztazích 

při veřejných zakázkách jsou námitky upravené v § 241 an. zákona o zadávání veřejných 

zakázek. Své uplatnění nacházejí v procesní rovině zadávacího řízení, kdy je zde dána 

uchazečům možnost upozornit zadavatele na nezákonný postup a požadovat nápravné 

opatření. Samotný zadavatel je pak dočasně omezen ve svém oprávnění uzavřít smlouvu, 

než bude námitka podána, či o ní bude rozhodnuto.77 Ovšem toto ještě neznamená, že bude 

samotnému podání uchazeče vyhověno nebo že se podaří změnit samotný obsah smlouvy. 

Další obranný institut návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže obdobně omezuje zadavatele uzavřít smlouvu, a to pouze 

dočasně na dobu 45 dnů. V takovém časovém horizontu však nelze očekávat meritorní 

rozhodnutí úřadu a samotný proces uzavření smlouvy to tak pouze zpomalí. Nelze tedy 

                                                 

75 Ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

76 GRULICH, T.: Zadávání veřejných zakázek jako forma adhezní kontraktace. Právní rozhledy 7/2016, s. 

249 

77 § 246 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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z výše popsaných důvodů dovozovat skutečnou možnost ovlivnit obsah smlouvy, a tudíž 

zpochybnění možnosti postavení uchazeče jako slabší smluvní strany.  

2.4.3.2.  Soukromoprávní ochrana při zadávacím řízení 

 Instituty ochrany slabší strany při adhezivní kontraktaci, upravené v občanském 

zákonu, jsou některé ve vztazích zadávacího řízení aplikovatelné standardně, některé však 

lze uplatnit s jistými komplikacemi. Smluvní ustanovení, která odkazují na podmínky 

mimo vlastní text smlouvy, tzv. včleňovací doložky, jsou platné za podmínek, že slabší 

strana (je-li ve vztahu opravdu reálně slabší stranou) byla s ní seznámena nebo musela-li 

její význam znát. Ve vztazích při zadávacím řízení se uplatňuje vyšší požadavek na 

seznámení se se zadávací dokumentací, zvlášť je toto platné v případech, kdy uchazeč 

vystupuje jako podnikatel a priori vybaven vyšší úrovní odbornosti a odpovídající 

zvýšenou odpovědností. Přesto si lze představit situaci, kdy jisté povinnosti uchazeče lze 

dovodit pouze z interních předpisů zadavatele, které nemusí být explicitně uvedené 

v zadávací dokumentaci. V takovém případě si lze představit aplikaci ustanovení §1799 

občanského zákona.78 

 Obdobně ztížené uplatnění obecné ochrany slabší strany lze spatřovat i u doložek 

obtížně čitelných a doložek nesrozumitelných upravených v § 1800, odst. 1 občanského 

zákona. Zákon o zadávání veřejných zakázek pro tyto případy poskytuje procedurální 

ochranu pomocí institutu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace. 79 

Očekává se patřičná odbornost a pečlivost na straně uchazeče na tyto nečitelné nebo 

nesrozumitelné podmínky upozornit, pokud však tak neučiní, lze se jen těžko dovolávat 

ochrany § 1800 občanského zákona.  

 Považujeme-li smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení při splnění jistých 

podmínek za adhezní kontrakty, nelze uplatnění úpravy doložek zvlášť nevýhodných. 

Charakter takové doložky je zpravidla posuzován z hledisek vyváženosti, proporcionality 

                                                 

78 Grulich, T. uvádí „Pokud by takové předpisy, na něž je odkazováno a v nichž by uchazeči byly ukládány 

další povinnosti, nebyly zahrnuty do zadávací dokumentace (a to se v praxi rovněž stává), pak by zřejmě bylo 

nutné pohlížet na takto „včleněné“ smluvní podmínky právě prizmatem § 1799 ObčZ.“ 

79 Ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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a reciprocity, které jsou detailněji rozebrané v následujících kapitolách. Ve vztazích při 

zadávání veřejných zakázek vystupuje na straně zadavatele zpravidla veřejnoprávní 

korporace, případně právnická osoba touto korporací založená. Je pak přirozené od těchto 

subjektů očekávat korektní a etické chování v obchodně právních vztazích, přesto se lze 

také setkávat i se situacemi hrubě porušující zásady poctivého obchodního styku nebo 

situace hrubě odporující obchodním zvyklostem.80 Zcela vítaným je pak institut ochrany 

při adhezivním uzavírání smluv upraveným občanským zákonem. 

 Pro komplexní zachycení uvedené problematiky je nutno přiblížit i ostatní 

soukromoprávní instituty, které je možné uplatnit alternativně vedle ochranných 

ustanovení adhezivní kontraktace, a které mají odlišné právní následky. Vedle následku 

relativní neplatnosti při aplikaci zvláště nevýhodné doložky je možné předpokládat 

oprávnění domáhat se u soudu neúčinnosti ujednání o delší než šedesátidenní lhůtě 

splatnosti (§ 1963 odst. 2 NOZ) nebo sjednání úroku z prodlení odchylující se od zákonné 

sazby, který bez spravedlivého důvodu zhoršuje postavení věřitele (§ 1972 odst. 1 NOZ). 

Na ujednání o nepřiměřeně vysoké smluvní pokutě (§ 2051 NOZ) je pak možné u soudu 

aplikovat moderační právo. Naopak nejpřísněji se hledí na ujednání, které předem vylučuje 

či omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy (§ 2898 NOZ). Takové smluvní 

ustanovení je pak považováno za zdánlivé právní jednání, ke kterému se nepřihlíží. 

S ohledem na vyšší míru ochrany slabší strany je dle názoru JUDr. Grulicha Ph.D. za 

potřebí nahlížet na jednotlivé instituty ochrany ve vzájemně se doplňujících vztazích.  Bylo 

by totiž nežádoucí, kdyby ochrana dle § 1800 odst. 2 NOZ svědčila pouze subjektům při 

předchozím neúspěšném uplatnění institutů popsaných výše, respektive existence jiných 

zvláštních norem by neměla být překážkou pro aplikaci ustanovení o adhezivním uzavírání 

smluv. „Jinak řečeno, § 1800 odst. 2 ObčZ dopadá na všechny zvláště nevýhodné doložky, 

obsažené ve smlouvách uzavřených adhezním způsobem, kdežto uvedená ostatní 

                                                 

80 Viz kapitola 3.3 – zvlášť nevýhodná doložka 
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ustanovení dopadají na všechny ostatní („neadhezní“) právní vztahy, které nespadají do 

kategorie adhezních smluv.“81 

2.4.3.3. Dílčí závěr 

Je nepochybné, že uchazeč zastává značně nevýhodnou pozici, kdy pouze zadavatel 

definuje obchodní podmínky, zadávací dokumentaci a další aplikovatelné podmínky 

obvyklé skryté v interních předpisech. Nelze mu ale upírat pozici slabší smluvní strany 

z důvodu možnosti využití obranného institutu námitek, neboť se jedná spíše o 

procedurální nástroj, který není navržen tak, aby byl schopen prosadit požadovanou změnu 

obsahu smlouvy, respektive vypuštění zvláště nevýhodné doložky. Podobně výše uvedené 

platí i u institutu přezkumu úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Přezkumný orgán prověřuje, zda uchazeči či dodavateli hrozí přímo určitá újma, přičemž 

by měl vycházet zpravidla i ze soukromoprávních ustanovení § 1798 a násl. NOZ.  

Ve vztazích při zadávání veřejných zakázek si lze stěží představit adhezivní 

ochranné instituty jako standardní nástroje obrany ať už uchazečů či samotných zadavatelů. 

Ač teoretická východiska právní úpravy neposkytují explicitně prostor pro jejich užití, 

praxe může nabízet i situace, kde si jejich aplikaci představit lze. Je však nutné splnit více 

kumulativních podmínek, což v konečném důsledku posouvá jejich uplatnění mezi 

okrajové či pouze doplňkové instituty. Právní úprava definuje jiné, zpravidla i efektivnější, 

instituty nabízející se širšímu okruhu smluvní subjektů. Příkladem může být včasné podání 

zdůvodněných námitek, moderační právo soudu modifikovat nepřiměřeně vysokou 

smluvní pokutu či zdánlivost právního jednání v podobě omezení práva slabší strany na 

náhradu jakékoli újmy.  

Tato snížená úroveň ochrany je dle mého soudu opodstatněná, neboť instituty 

ochrany adhezivní kontraktace primárně cílí na spotřebitele, sekundárně pak i na 

podnikatele.  V obou případech se jedná o subjekty vystupující v právních vztazích, které 

jsou upraveny převážně dispozitivní právní úpravou. V takových vztazích, které nejsou 

                                                 

81 GRULICH, T.: Zadávání veřejných zakázek jako forma adhezní kontraktace. Právní rozhledy 7/2016, s. 

249 
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procedurálně upraveny zvláštní kogentní právní úpravou, je zde dán větší prostor pro 

zneužití svého právního či obchodního postavení a slabší strana je tím pádem více 

zranitelná. Nutno podotknout, že by v konečném důsledku při plné aplikaci adhezivních 

ochranných ustanovení byli slabší strany zvýhodněny oproti silnějším subjektům, což by 

ohrožovalo zásady rovného zacházení a mohlo by tak být příčinou pokřivení hospodářské 

soutěže. Samotné zvýhodnění pouze vybraných subjektů v pozici slabších stran, jde proti 

smyslu zákona o veřejných zakázkách.  

3. Doložky v adhezních smlouvách 

Předchozí kapitoly prozkoumávaly prostředí a vztahy, ve kterých můžeme 

předpokládat projevy adhezivní kontraktace. Pokusil jsem se rozlišit jednotlivé druhy 

smluvních subjektů, které mohou vystupovat jako slabší smluvní strana. Zejména pak byly 

definovány specifické podmínky aplikace ochranných institutů v rámci obchodních vztahů 

mezi podnikateli. Blíže byly dále rozebrány jednotlivé podoby procesu uzavírání smluv 

adhezivním způsobem, na které dopadají jednotlivá ochranná ustanovení, tzv. doložky, 

které budou samotným jádrem následující části této práce.  

Zákonodárce poměrně detailně definuje jednotlivé doložky celkem ve čtyřech 

odstavcích § 1799 až 1801 NOZ, v čemž lze spatřovat jeho záměr zřetelně definovat 

nebezpečné způsoby kontraktace a pokud možno vyhnout se tak různým zavádějicím 

interpretacím. Nutné je tedy v úvodu rozebrat samotný pojem doložky, který Slovník 

spisovného jazyka českého Akademie věd ČR 82  definuje jako dodatek, klauzuli či 

dodatečně připojenou část textu, respektive smlouvy. Právnický slovník83 obecně pojem 

doložky nedefinuje, neboť popisuje již samotné podoby aplikace v jednotlivých právních 

institutech. Osobně bych spíše tento pojem definoval jako smluvní ujednání, respektive 

shodu smluvních stran o určité jednotlivosti v rámci smlouvy či dohody. V kombinaci 

                                                 

82   HAVRÁNEK, B. Slovník spisovného jazyka českého. 2., nezměněné vyd. Praha: Academia, 

nakladatelství Československé akademie věd, 1989. (dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/) 

83 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník, 3. vydání, Praha 2009, Nakladatelství C. H. Beck, 1450 s. 
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internetových kompilátů slovníku spisovné češtiny, slovníku spisovného jazyka českého a 

slovníku českých synonym84 lze pojem doložky významově překrýt s pojmem klauzule, 

smluvní článek či odstavec, který ukládá práva nebo povinnosti jedné ze smluvních stran 

nebo na tato práva a povinnosti upravené mimo text smlouvy odkazuje.  

Obecně lze rozdělit doložky do tří skupin. Doložky vnitřní jsou standardní smluvní 

ujednání obsažené přímo v textaci smlouvy, jež přímo kontrahentům ukládají práva a 

povinnosti. Vedle těchto pak rozlišujeme doložky vnější, jež jsou obsahem externí smluvní 

dokumentace, typicky tedy záruční či obchodní podmínky, které také ukládají smluvním 

stranám práva a povinnosti ovšem ale za předem splněných podmínek. Závaznost vnější 

doložky je podmíněna dostatečným obeznámením se druhou smluvní stranou a existencí 

tzv. včleňovací doložky, která určí, že doložka uvedená mimo smlouvu je její součástí.85 

Tento samotný typ doložky neobsahuje konkrétní práva a povinnosti, nýbrž je nositelem 

informace, že smluvní subjekt právně zavazují určité smluvní podmínky, respektive 

doložky vnější, obsažené mimo vlastní text smlouvy. Je-li pak odkazující doložka neplatná 

v důsledku toho, že její obsah nebyl dostatečně druhé straně obeznámen, považují se za 

neplatné i veškeré vnější doložky, a proto smluvní strany nezavazují. Znění ustanovení § 

1800 odst. 1 NOZ nerozlišuje doložky ve výše uvedeném významu, respektive nezakládá 

podmínku, že doložka musí být vnitřní či včleňovací, pouze ukládá podmínku existence 

nečitelné či nesrozumitelné doložky, která je obsažena v samotné smlouvě.  

Zákonodárce pak v kontextu adhezivního uzavírání smluv nabízí alternativní 

členění, které se obsahově překrývá s kategoriemi popsanými výše. V § 1799 NOZ jsou 

upraveny doložky, odkazující na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy, respektive 

doložky včleňovací, § 1800 odst. 1 NOZ upravuje doložky nečitelné a nesrozumitelné, 

následující odst. 2 pak doložky pro slabší stranu zvlášť nevýhodné, což považujeme za 

doložky vnitřní. Vnější jsou pak upraveny v § 1801 jako doložky hrubě odporující 

obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Níže rozvedené ochranné 

                                                 

84 Zdroje dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/ 

85 HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, strana 346 
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instituty mají v rámci soukromoprávních nepodnikatelských vztahů kogentní charakter. 

Podnikatelé využívají právní ochrany v omezené míře, neboť na jejich smluvní vztahy se 

aplikuje podmíněná dispozitivnost. K tomu musí být splněny další podmínky, a tedy hrubý 

rozpor smluvního ustanovení s obchodními zvyklostmi a zásadou poctivého obchodního 

styku. Takové ustanovení bylo navrženo druhou stranou a bylo obsaženo mimo vlastní text 

předmětné smlouvy. Působnost těchto ochranných institutů se tak výrazně zužuje. 

Detailnější pohled na dopady ve specifických vztazích mezi podnikateli budou rozebrány 

v následujících kapitolách. 

3.1. Odkazující doložka 

Zákonodárce tzv. včleňovací doložku upravuje v § 1799 NOZ, přičemž její 

závaznost a platnost podmiňuje třemi podmínkami. Za prvé se musí jednat o doložku 

obsaženou ve smlouvě uzavírané adhezním způsobem, za druhé doložka samotná musí 

odkazovat na podmínky obsažené mimo vlastní text smlouvy a za třetí význam této doložky 

musel být druhé straně dostatečně vysvětlen nebo se musí prokázat, že jej musela tato 

strana znát.  

První podmínka je zřetelně patrná již svým systematickým zařazením a 

pojmenováním skupiny ustanovení § 1798 a následujících NOZ jako Smlouvy uzavírané 

adhezním způsobem, které jsou detailněji rozebrány v kapitole 2. Druhá podmínka je pak 

obsahově provázána s § 1751 odst. 1 a odst. 3 NOZ, neboť včleňovací doložka, respektive 

takové ustanovení smlouvy, které určí, že podmínky uvedené mimo smlouvu jsou její 

součástí, zpravidla odkazuje na obchodní podmínky. Mezi podnikateli je koneckonců tento 

způsob jedním z nejčastějších způsobů kontraktace. Ovšem samotné obchodní podmínky 

musí být buď součástí nabídky nebo musejí být druhé straně prokazatelně známy, 

představit si lze parafováním v zápatí dokumentu nebo obligatorním zakliknutím 

internetového formuláře, které nás odkáže již na platební proces. Pouhý odkaz na vnější 

doložky je mezi podnikateli platný pouze pokud jsou tyto podmínky v režimu 

vypracovaném odbornými či zájmovými organizacemi dle § 1751, odst. 3 NOZ.  
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Třetí podmínku seznámení se s významem je nutné aplikovat na včleňovací 

doložky, nikoli na doložky vnější, obsažené mimo textaci smlouvy.  Zvláštní požadavek je 

zde kladen na prokazování, že druhá strana musela obsah a význam doložky znát. V praxi 

tak nebude dostatečné, budou-li obchodní podmínky pouze přiloženy ke smlouvě bez užití 

ustanovení, že se považují za součást tohoto kontraktu. Stejně tak v praxi bude možné 

považovat za spornou odkazovací doložku, na kterou nebude dostatečně upozorněno. Může 

se tak v praxi jednat o doložky vsazené nevýrazně do struktury smlouvy tam, kde to 

smluvní strana neočekává. Pochyby tak může zpravidla rozptýlit grafické zvýraznění textu 

nebo systematické umístění doložky v závěrečných ustanoveních na podpisové stránce 

smlouvy. 86  Komentář k uvedenému § 1799 dále zpřesňuje, že z hlediska procesu 

kontraktace je nutné, aby smluvní strana byla s obsahem doložky seznámena nejpozději 

v okamžiku souhlasného projevu uzavření smlouvy. „Je nepochybné, že znaky byla 

seznámena či musela znát musejí být naplněny nejpozději k okamžiku uzavření smlouvy. 

„Komentovaný § 1799 chrání slabší stranu v procesu kontraktace. Jeho účelem je, aby 

slabší strana smlouvu uzavřela či neuzavřela podle toho, co usuzuje o obchodních 

podmínkách, které by musela po uzavření smlouvy též dodržovat.“87 

Uvedené ustanoven § 1799 je podmíněně kogentní, jak již bylo popsáno 

v předchozí části. Ovšem toto platí ve vztazích, kde je alespoň jednou ze stran 

nepodnikatel, zároveň tedy v postavení slabší smluvní strany. Podnikatelé se však 

v důsledku vyšších nároků na odbornost a profesionalitu mohou od tohoto ustanovení 

odchýlit, a to i v případě, že jedna ze stran v postavení slabší strany. V řízení zadávaní 

veřejných zakázek, kdy součástí zadávací dokumentace musí být obsaženo pro dodavatele 

a předmětnou zakázku vše relevantní, nelze uvažovat o plné aplikaci tohoto ustanovení. 

Lze si ale přesto představit situaci, již popsanou v kapitole 2.4.4.2, kdy mohou být 

dodavateli ukládány další povinnosti mimo zadávací dokumentaci, obsažené ve vnitřních 

předpisech, směrnicích či ostatních metodických pokynech zadavatele. „…pak by zřejmě 

                                                 

86 Ostatně takto judikuje i Ústavní soud nálezu I. ÚS 3512/11, kde mj. vyslovil, že smluvní ujednání „nesmějí 

být umístěna v oddílech, které vzbuzují dojem nepodstatného charakteru“ 

87 HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 346 
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bylo nutné pohlížet na takto „včleněné“ smluvní podmínky právě prizmatem § 1799 

ObčZ“88 Nutné je však v tomto stále nahlížet jako na vztahy mezi podnikateli, které nejsou 

tak svázány kogentními ustanoveními jako ostatní subjekty. Představit si tedy lze naopak 

těžko situaci, kdy zadavatel v podání silnější strany uvede výslovně ve smlouvě, že se 

neodchyluje od ochranných ustanovení § 1798 a následující NOZ. 

Samotným praktickým dopadem ochranného institutu je pak důsledek neplatnosti 

odkazovacího ustanovení. Respektive neunese-li silnější partner důkazní břemeno, že 

druhá smluvní strana nebyla seznámena s významem včleňovací doložky, je tato část 

smlouvy neplatná. Nutné je tedy považovat za neplatné i veškeré podmínky mimo 

smlouvu, na které předmětné ustanovení odkazuje. Tato neplatnost je relativní dle smyslu 

§ 574 NOZ, a tedy druhá smluvní strana musí aktivně problematické smluvní ustanovení 

napadnout a dožadovat se uznání neplatnosti. Příčí-li se však ustanovení zjevně dobrým 

mravům, odporuje-li zákonu nebo narušuje-li veřejný pořádek, případně smluvní 

podmínka zavazuje k jednání nemožnému, hledí se na takové ustanovení jako absolutně 

neplatné dle § 588.  

3.2. Nesrozumitelná a nečitelná doložka  

Další doložky upraveny v § 1800, odst. 1 NOZ jsou doložky nečitelné, které lze 

přečíst jen se zvláštními obtížemi a doložky nesrozumitelné pro osobu průměrného 

rozumu. Zákonodárce zde nerozlišuje, zda se jedná o doložku vnitřní či včleňovací, je 

ovšem patrné, že se ustanovení neaplikuje na doložky vnější mimo text smlouvy. Nutné je 

dále vnímat konsekvence tohoto ustanovení s § 553 NOZ o neurčitém či nesrozumitelném 

právním jednání a § 555 a násl. NOZ. Jisté vazby mají tyto doložky také s ustanoveními o 

závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, respektive § 1811 NOZ, kde je 

zakotvena zásada jasné a srozumitelné komunikace vůči spotřebiteli a dále ustanovení § 
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1812, které zvýhodňuje spotřebitele v případě různých výkladů téhož obsahu smlouvy. Já 

se ale v této práci budu spíše zaměřovat na konsekvence vztahů, kde vystupuje podnikatel.  

Nečitelnost doložky se na rozdíl od doložky nesrozumitelné vztahuje k audio-

vizuální podobě, respektive k vnímatelnému fyzickému ztvárnění či uspořádání slov. Ač 

budu spíše rozebírat vizuální hlediska, mám za to, že obdobně musí být ustanovení § 1800 

odst. 1 NOZ aplikováno i na právní jednání čistě ve zvukové podobě, jak ej tomu například 

při telefonických uzavírání smluv na dálku. Ústavní soud ve svém nálezu I. ÚS 3512/1189 

nastavuje parametry nečitelnosti obsahu smlouvy poměrně jasně, dle mého z důvodu 

rozsáhlého zneužívání vůči spotřebitelům. Požadavky jsou kladeny na relativní velikost 

písma, kdy ve zkratce významné doložky nesmí být ve smlouvě uvedeny v nepoměrně 

menší velikosti písma či barvou textu splývat s jejím pozadím. Významné doložky také 

z hlediska systematiky uspořádání smlouvy se nesmí vyskytovat na neočekávatelném místě 

smlouvy, respektive „nesmějí být umístěny v oddílech, které vzbuzují dojem nepodstatného 

charakteru.“90 V praxi bude obtížné rozlišovat, zda je doložka již nečitelná, pokud bude 

umístěna pouze na netradičním místě, případně že se zde projeví vada tisku. O to obtížnější 

toto dokazování může být mezi podnikateli, u kterých se předpokládá vyšší míra opatrnosti. 

Dle mého soudu na nečitelnost se však nemůže odvolávat ten podnikatel, ač v pozici slabší 

strany, který již dle takového doložky právně jedná či se obchodně chová.  

Na druhou stranu doložka nesrozumitelná se vztahuje na samotný význam slov, 

které druhá strana vnímá nikoli pouze svými smysly ale rozumem. Respektive zda tato 

osoba rozpoznala, co tato slova znamenají v kontextu vzniku, změny či zániku jejích práv 

a povinností. Uvažujeme-li o spojení právní úpravy s ustanovením § 553 NOZ je nutné 

z hlediska systematiky občanského zákona rozlišit pojem neurčitost neboli víceznačnost a 

pojem nesrozumitelnost, tj. nemožnost přiřadit k danému pojmu jeho obsahový význam. 

                                                 

89  nález ÚS ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 ve svém odůvodnění uvádí mimo jiné toto: „Obdobné 

platí i pro § 1800 ObčZ, a to ve smyslu požadavků na formální stránku včleňovací doložky (např. velikost 

písma), i toho, koho stíhá povinnost prokázání skutečnosti, že „slabší straně“ (spotřebiteli), byl význam 

doložky dostatečně vysvětlen.“ 

90 Op. citace nález ÚS ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 
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Nesrozumitelnost lze dle komentáře k § 1800 NOZ 91  spatřovat i u doložky, jež má 

jednoznačný význam, přesto ale jeho poznání rozumem vyžaduje nepřiměřenou kognitivní 

zátěž nebo nepřiměřeně rozsáhlé vyhledávání dodatečných informací. Přiměřenost je pak 

přímo úměrná se standardem srozumitelnosti. Tento pojem nelze vnímat paušálně, neboť 

jiný standard je jistě spojen se spotřebiteli,92 osobami vystupujících jako slabší smluvní 

strana, dále podnikateli a nakonec osobami, které vystupují jako odborníci v rámci svého 

specifického povolání či zaměření. Přesto, že je standard rozumu průměrného člověka 

zákonodárcem upraven v § 4 odst. 1 NOZ, jedná se o značně relativní a neurčitý právní 

pojem, který je přenechán soudům pro interpretaci a aplikaci v rámci individuálně 

rozhodovaného případu.  

I zde platí pro vztahy mezi podnikateli, že se mohou dobrovolně odchýlit od 

ustanovení § 1800, odst. 1 NOZ. Míra ochrany je zde v tomto případě do jisté míry zúžena. 

Tento efekt se prohlubuje ruku v ruce s faktem, že i v případě aplikovatelnosti tohoto 

ustanovení na vztah mezi podnikateli, užívá se zde vyšší standard rozumu. Podnikatelé 

vystupují v rámci své odbornosti s dostatečnou mírou opatrnosti a znalostí. Tomu odpovídá 

i posunutá hranice srozumitelnosti v tom ohledu, že se očekává, že podnikatelé vyvinou 

k pochopení obsahu slov zvýšenou kognitivní zátěž. Praktické uplatnění zřejmě toto 

ochranné opatření nenajde ani při řízení zadávání veřejných zakázek, neboť je 

nepravděpodobné, že by se v zadávací dokumentaci nacházel nečitelný, či nesrozumitelný 

obsah. Kdyby přece jen tato situace v praxi nastala, náleží uchazečům jiné účinnější 

instituty nápravy popsané v kapitole 2.4.4.1.  

Následkem výskytu pro slabší stranu nesrozumitelné či nečitelné doložky ve 

smlouvě je obdobně její relativní neplatnost ve smyslu § 586 NOZ. Neplatnost absolutní 

lze těžko dovodit, neboť se nečitelnost či nesrozumitelnost standardně nepovažuje za 

rozpor s dobrými mravy, veřejným pořádkem či se zákonem. Ve smyslu § 576 NOZ může 

mít ale relativní neplatnost problematické doložky dopad na platnost celé smlouvy, týká-li 

                                                 

91 HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 349 

92 Zde v § 1811 NOZ zákonodárce obsáhle vymezuje standard rozumu průměrného spotřebitele 
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se její podstatné náležitosti. Příkladem může být nečitelně či nesrozumitelně vymezené 

smluvní strany, předmět plnění či stanovení kupní ceny.   

3.3.  Zvlášť nevýhodná doložka 

Obdobně jako doložky uvedené výše je možné zařadit i doložky zvláště nevýhodné, 

upravené v § 1800 odst. 2 NOZ. Tento ochranný institut obdobně nečiní rozdíl mezi 

doložkou vnitřní či včleňovací a ve vzoru předchozího příkladu ji nelze aplikovat na 

doložky vnější uvedené mimo textaci smlouvy. Zákonodárce klade podmínky, na základě 

kterých je nutné považovat doložku za neplatnou. Doložka musí být za prvé obsažena ve 

smlouvě uzavřené se slabší stranou adhezivním způsobem, přičemž musí za druhé vůči 

této slabší straně zakládat zvláště nevýhodné podmínky, aniž je pro to za třetí rozumný 

důvod. V porovnání s předchozím odstavem § 1800 lze usoudit, že se jedná o jakousi 

ochrannou nadstavbu nežádoucích doložek v adhezivních smlouvách. Zatímco u doložek 

nečitelných či nesrozumitelných postačí k aktivaci právní ochrany způsobení újmy prosté, 

u doložek upravených v odstavci 2) je zapotřebí jak již samotný název kapitoly napovídá 

újmy kvalifikované, respektive pro druhou zvlášť nevýhodné postavení. Doložky mající ve 

smlouvě takový dopad nemusí být ani nečitelné či nesrozumitelné.  

Kritéria pro určení, zda se jedná o zvlášť nevýhodnou doložku, zákonodárce 

nedefinuje. Logicky je tento úkol přiřazen soudu, který posuzuje každý případ 

individuálně. Nabízí se však s odkazem na publikaci Sébastiena Grammonda93 logicky 

kritéria vyváženosti, proporcionality a reciprocity. První kritérium směřuje obecně na 

vzájemnou vyváženost smluvních stran ve svých právech a povinnostech, komentář94 dále 

uvádí případy, kdy nelze o vyváženosti plnění uvažovat, a to v případě, že silnější strana 

                                                 

93 GRAMMOND, Sébastien. The Regulation of Abusive or Unconscionable Clauses from a Comparative 

Law Perspective. Volume 49. N. 3. The Canadian Bussines Law Journal. 2010. In: HeinOnline [online]. 

Dostupné z: http://hn1.giga-

lib.com/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/canadbus49&div=24&start_page=345&collection=j

ournals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults 

94 HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 349-353 
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se bez rozumného důvodu ze svého plnění vyváže či bezdůvodně zruší poskytnutí 

objednané služby slabší straně. V případě kritéria proporcionality se zejména hledí na 

sankční či omezující ustanovení smlouvy. Ač některé tyto případy, například smluvní 

pokuty upravené § 2050 NOZ nebo zakázané konkurenční doložky ve smyslu § 2975 odst. 

2 NOZ, spadají pod zvláštní právní ustanovení, lze ustanovení § 1800, odst. 2 NOZ 

aplikovat jako subsidiární, neboť nabízí více možností důsledku, než pouze například 

moderace nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty dle § 2050 NOZ. 95  Typicky lze pod 

kritérium proporcionality zařadit závazek odběratele, který trvá nepřiměřeně dlouhou 

dobu. Kritérium reciprocity se aplikuje ve smluvních vztazích, kdy se zjišťuje, zda smluvní 

strany obdobně disponují sankčními či modifikačními smluvními oprávněními. Má-li jedna 

ze stran široké oprávnění odstoupit od smlouvy, či uplatnit smluvní pokutu, musí ho mít 

v recipročním smluvním vztahu i strana druhá.  

Třetí podmínka, tj. absence rozumného důvodu je korektivem předchozí podmínky, 

neboť některé doložky, které by nesplnily výše uvedená kritéria, mohou být podloženy 

rozumným důvodem. Tím mohou být určitá ekonomická hlediska nebo dosavadní jednání 

kontrahentů. Může nastat případ, kdy problematická doložka pouze kompenzuje 

nevyvážené postavení smluvních partnerů, nebo je stěžejní pro ziskové poskytování určité 

služby. Opět bude na soudu existenci rozumného důvodu prokázat s ohledem na 

individuální okolnosti rozsuzovaných případů.  

Zatímco smluvní vztahy, kde je alespoň jednou ze stran nepodnikatel, se musí 

kogentně řídit předmětnými ustanoveními, čistě obchodní vztahy se mohou odchýlit od 

zákona či úplně vyloučit jeho působnost v tomto kontextu. V konečném důsledku by to pak 

znamenalo, že si pak podnikatelé mohou sjednat doložky obtížně srozumitelné, zčásti nebo 

zcela nečitelné a nebo doložky zvláště nevýhodné při absenci rozumného důvodu. Osobně 

si myslím, že toto možné je, ovšem při dodržení podmínek kogentního ustanovení 

§ 1753 NOZ o zákazu překvapivých ustanovení v obchodních podmínkách a dále § 433 

odst. 1 NOZ o zákazu zneužívajících klauzulí. Pokud by se strany dohodly na vyloučení 

                                                 

95 HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 349-353 
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pravidel § 1800 NOZ, může být přesto korektivem zásada poctivého obchodního styku a 

hrubý odpor s obchodními zvyklostmi. Pokud by vzájemná dohoda o vyloučení aplikace 

předmětných zákonných ustanovení neobstála, respektive se zneplatnila, platily by 

standardně ochranné instituty upravené v § 1798 a násl. NOZ. Potom by soud zkoumal, 

zda je doložka pro slabší stranu zvlášť nevýhodná a zda je zde absence rozumného důvodu, 

ale až následně po tom, co byl zjištěn hrubý odpor obchodních zvyklostí a porušení zásady 

poctivého obchodního styku. „Nelze tedy vyloučit, že se bude u soudu konstatovat hrubý 

rozpor s obchodními zvyklostmi a zásadou poctivého obchodního styku (§ 1801 o. z.) a 

přitom se nezjistí zvláštní nevýhodnost doložky pro slabší stranu bez rozumného důvodu (§ 

1800 odst. 2 o. z.). Zvláštní nevýhodnost doložky pro slabší stranu bez rozumného důvodu 

na jedné straně, a hrubý a v obchodním styku nepoctivý rozpor s obchodními zvyklostmi74 

jsou patrně vzájemně nesubsumovatelné.“96 

Samotným důsledkem užití předmětné doložky je relativní neplatnost obdobně jako 

u předchozích případů. V rámci spotřebitelských vztahů je ochrana vyšší, respektive 

důsledkem může být i absolutní neplatnost například u nepřiměřeného ujednání, upravené 

v § 1815 NOZ. Atypickým důsledkem pak v porovnání s předchozími ustanoveními je 

odkaz § 577 NOZ, který upravuje moderační právo soudu. V případě, že soud sezná 

potřebu spravedlivého uspořádání práv a povinností stran, může i bez návrhu smluvní 

strany, respektive pouze na základě námitky neplatnosti problematické doložky 

modifikovat obsah smluvního závazku. Jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci, jsou 

zákonem nabídnuty i alternativní způsoby ochrany než jen na základě § 1800, odst. 2 NOZ. 

Za příklad je možno uvést ujednání o nepřiměřeně dlouhé lhůtě splatnosti upravené v § 

1963 odst. 2 NOZ, ujednání o vyšším než zákonném úroku z prodlení dle § 1972, odst. 1 

NOZ či sjednání o nepřiměřeně vysoké smluvní pokutě ve smyslu § 2051 NOZ, vše 

uvedené v kapitole 2.4.4.2. Nutné je pohlížet na tyto alternativy jako vzájemně se 

doplňující, neboť při aplikaci alternativních postupů dle uvedených zákonných 

ustanoveních a současném důsledném vyloučení možnosti ochrany dle § 1800, odst. 2 

                                                 

96 BEJČEK, J.: Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, č. 7-8, 2015, s. 

24-36; 
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NOZ, by mělo za důsledek snížení míry ochrany slabší smluvní strany a v extrémním 

případě by to popřelo „samotný účel úpravy adhezivních smluv.“97 

3.4. Vnější doložka odporující poctivému obchodnímu styku a 

obchodním zvyklostem 

Ustanovení § 1801 NOZ je obsahově provázáno především s následující kapitolou 

o závaznosti právní úpravy. Ač učebnice Obchodního práva 98  odkazuje na tři typy 

chráněných doložek, je dle mého názoru nutné pojmenovat ještě čtvrtý typ doložky, která 

je chráněna občanským zákoníkem. Jedná se o doložku, hrubě odporující obchodním 

zvyklostem a zásadám poctivého obchodního styku. Zákonodárcem uvedené podmínky 

napovídají, že se tento institut aplikuje především v obchodních vztazích mezi podnikateli. 

Na tuto skupinu subjektů, jak již bylo v této práci několikrát zmíněno, se vztahují vyšší 

obecně požadavky. Od podnikatelů i zákonodárce očekává, že jednají s potřebnými 

znalostmi a náležitou pečlivostí, čemuž odpovídá i snížený standard ochrany při uzavírání 

adhezivních smluv. Zákonodárce předpokládá neplatnost problematických doložek za 

třech podmínek rozvedených níže. 

V prvé řadě se musí jednat o doložku vnější, respektive takové ustanovení, které je 

uvedené mimo textaci předmětné smlouvy. Typicky se jedná o obchodní podmínky, které 

jsou ke smlouvě přiloženy. Otázkou, ale může být v jakém vztahu je toto ustanovení k tzv. 

překvapivým doložkám upraveným v § 1753 NOZ. Zde totiž otevíráme i otázku, zda je 

navržené ustanovení § 1801 NOZ správné a efektivní. Objevují se kritiky,99 které tento 

institut považují za nadbytečné nebo dokonce až absurdní. Obě ustanovení chrání před 

nežádoucím obsahem podmínek uvedených mimo smlouvu, tzv. vnějších doložek.  

                                                 

97 GRULICH, T.: Zadávání veřejných zakázek jako forma adhezní kontraktace. Právní rozhledy 7/2016, s. 

249 

98 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. 441 

99 PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Op. cit., str. 165, k § 1801 
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Druhou podmínkou, kterou zákonodárce podmiňuje aplikaci § 1801 je rozpor 

s obchodními zvyklostmi. Z důvodu absence exaktní definice tohoto pojmu se mohou 

očekávat obtíže s prokazováním subjektu, který iniciuje postup dle předmětného 

ustanovení. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR100 přibližuje, že se může jednat o ustálenou 

obchodní praxi zakotvenou na určitém území, v určitých komerčních odvětvích či při 

určitém druhu obchodů. Jisté limity uplatnění však lze vysledovat v aktuální dynamické 

době v situacích, kdy se ze současných hospodářských či ekonomických sektorů služeb a 

informací vyvíjí tzv. kvintérní sektor nejpokročilejších technologií101. Vznikají totiž zcela 

nové obchodovatelné produkty, nové subjekty a nové trhy, kde lze jen těžko určit, co je 

obchodní zvyklostí a už vůbec to, co je v jejím rozporu. 

Třetí podmínka odporu proti zásadě poctivého obchodního styku se aplikuje 

kumulativně s kritériem předchozím. Jedná se o souhrn základních společenských, 

kulturních a mravních norem, které jsou v historickém vývoji konzistentní, a které jsou 

uplatňovány většinovou částí společnosti.102 Obdobně jako předchozí kritérium musí být 

posuzováno z hlediska konkrétního případu v daném čase, v daném prostoru a ve 

vzájemném jednání účastníků právního vztahu.103  

Z určitého pohledu, by šlo uvažovat o § 1801 jako o lex specialis, neboť úžeji 

upravuje vztahy se slabší stranou oproti předchozí úpravě § 1753, která chrání širší okruh 

vzájemných subjektů včetně nepodnikatelů. Přesto ale praktické uplatnění § 1801 je mezi 

odborníky 104  spíše popíráno, neboť často zásadní podmínky, které mohou porušovat 

zásadu poctivého obchodního styku či obchodní zvyklosti, bývají upraveny přímo ve 

smlouvě nebo je sem může silnější strana účelně vložit a vynutit si tak vůči slabšímu 

partnerovi její akceptaci. Dle mého názoru, lze jistou interpretací docílit i závěru, že úprava 

§ 1801 dokonce ve svém důsledku může snižovat ochranu slabší strany. Jinak 

                                                 

100 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.3.2011, sp. zn. 32 Cdo 4932/2009 

101 JOSHI, S.: Growth and Structure of Tertiary Sector in Developing Economies. Academic Foundation, 

2008, 181 str. 

102 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.6.1997, sp. zn. 3 Cdon 69/96 

103 Srov. usnesení ÚS ze dne 9. 8. 2006, sp. zn. II. ÚS 684/05; 

104 TICHÁ, M. Op. cit., str. 85. 



 59 

problematické doložky umístěné v obchodních podmínkách mohly být zneplatněny ve 

smyslu § 1753 jako doložky, které strana nemohla rozumně předpokládat. Nepřímým 

důsledkem dle § 1801 totiž může dojít k tomu, že silnější partner proto tyto problematické 

podmínky umístí do samotné textace smlouvy a v důsledku svého silného postavení si 

vynutí metodou „take or leave it“ přijetí podmínek slabším partnerem, který tak může být 

odkázán pouze na postup dle § 433 odst. 1 NOZ.  

Důsledkem aplikace ustanovení § 1801 NOZ pak je obdobně jako u předchozích 

doložek relativní neplatnost smluvního ustanovení a při rozporu s dobrými mravy, 

veřejným pořádkem nebo zákonem neplatnost absolutní. Zákonodárce zde výslovně 

nepřisuzuje uplatnění tohoto institutu pouze slabším stranám, nýbrž subjektům, kteří 

vystupují jako akceptanti, respektive osoby, které nenavrhly vlastní text smlouvy. 

S ohledem na systematické zařazení tohoto institutu do skupiny ustanovení o smlouvách 

uzavřených adhezivním způsobem se předpokládá, že tento kontrahent je v pozici strany 

slabší. V souvislosti s dosavadní judikaturou je však nutné vzít v potaz, že zásada 

poctivého obchodního styku se aplikuje jako korektiv ve všech vztazích bez ohledu na 

profesionalitu či sílu smluvní strany.105 

4. Závaznost právní úpravy 

Ač se na ustanovení § 1801 NOZ snáší vlna kritiky, věnuji přesto tomuto 

ustanovení tuto další kapitolu, přibližující podmínky závaznosti jednotlivých ochranných 

institutů adhezivních smluv. V zásadě platí, že ustanovení § 1799 a § 1800 NOZ jsou 

kogentní v rámci vztahů, kde vystupuje alespoň na jedné straně nepodnikatel. Podle § 1801 

NOZ pak je stanovena pro podnikatele možnost vyloučit aplikaci uvedených ochranných 

ustanoveních, jinými slovy zakotvuje zásadu dispozitivnosti, respektive podmíněné 

kogentnosti. Z těchto premis je nicméně nutné poukázat na jisté výjimky, podmínky 

aplikovatelnosti a mimo to i jednotlivá úskalí, se kterými se subjekty mohou potkat.  

                                                 

105 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.2.2012, sp. zn. 32 Cdo 4267/2010 
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4.1. Kogentnost pro nepodnikatele 

Strany, kde alespoň jedna není podnikatelem, uzavírající smlouvu adhezním 

způsobem jsou obligatorně vázány ochrannými ustanoveními § 1799 a 1800 NOZ. Tato 

zásada vychází z textace § 1801 NOZ, kde zákonodárce určuje, že se nepřihlíží k jakékoli 

doložce, která vylučuje, či dokonce se jen odchyluje od důsledků popsaných 

v předmětných ustanoveních. Užitý termín „nepřihlíží se“ sleduje na rozdíl od pojmu 

„zakazuje se“ následky zdánlivého právního jednání, neboť prostý zákaz smluvních 

ujednání by vedl pouze k neplatnosti relativní, což může snižovat postavení slabší strany. 

Jinými slovy se jedná o zdánlivé právní jednání, které nemá právní relevanci a soudy na 

smlouvu nahlížejí tak, „jako by byly od počátku bez takového ujednání“.106  

Porovnáme-li ale důsledky doložky, ke které se nepřihlíží, respektive tedy 

zdánlivého právního jednání s ustanoveními § 551 až 554 NOZ, objevíme, pokud ne právní 

paradox, tak alespoň mezery v systematice zákonodárce. Zde je totiž zdánlivé právní 

jednání spojeno s nedostatkem vůle, ať už chybějící či neprojevenou vážně, nebo jejího 

projevu, pro jeho neurčitost nebo nesrozumitelnost. Nelze dojít k závěru, že se jedná o 

taxativní podmínky, neboť termín „nepřihlíží se“ je v občanském zákonu uveden celkem 

135krát, zejména v případech ochrany spotřebitele, čímž zákonodárce dává najevo vyšší 

standard ochrany. Ze znění zákona vyplývá mezi pojmy „nepřihlíží se“ a institutem 

„zdánlivé právní jednání“ vztah implikační, jinými slovy naplňuje-li jednání podmínky 

dle § 551 až 553 NOZ jako jednání zdánlivé, tak se k němu nepřihlíží. S ohledem ale 

na textaci důvodové zprávy107 je nutné dovodit vztah ekvivalenční, a tedy pokud se dle 

zákona k právnímu jednání nepřihlíží, jedná se o zdánlivé právní jednání. S ohledem na 

                                                 

106 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni 18. 5. 2011, str. 

137, dostupné na beck-online.cz; 

107 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Op. cit., str. 137: „Se zdánlivými právními 

jednáními (nebo ujednáními) osnova počítá na různých místech a zpravidla je označuje tak, že se k nim 

nepřihlíží.“ 
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výše uvedené je možné poukázat na nesystematičnost zákonodárce, což může být dáno 

jeho přílišnou snahu vyvážit důsledky svého negativního postoje vůči absolutní 

neplatnosti. Je totiž zřejmé, že výskyty termínu „nepřihlíží se“ v zákoně jsou spojeny 

nikoli s nesrozumitelnými či nevážnými právními jednáními, ale naopak s jednoznačně 

projevenou vůlí, před kterou chce ale zákonodárce chránit ostatní adresáty.  

Důvody, proč tak zákonodárce činí, jsou především poskytnutí účinné ochrany 

subjektům, kteří jsou schopni rozpoznat ohrožení vlastních práv či jen nevýhodnost svého 

postavení. Záměrem zákonodárce tak je chránit tyto subjekty, aniž by museli aktivně svá 

práva uplatňovat, stanovením jednoduše, že taková jednání nemají právní relevanci, tudíž 

není třeba je explicitně namítat u soudu.  

Shrneme-li tedy celý kontext adhezivních ochranných institutů, jsou doložky 

včleňovací, nečitelné či nesrozumitelné a doložky pro slabší stranu zvláště nevýhodné 

stiženy neplatností relativní, pokud tedy nejsou v rozporu s kritérii v § 588 NOZ, kdy by 

je stihla neplatnost absolutní. Slabší strana tak musí s ohledem na záměr zákonodárce 

pojmenovaný v § 574 NOZ samotnou problematickou doložku napadnout, neboť by se 

v opačném důsledku považovala taková doložka za platnou ve smyslu § 586, odst. 2 NOZ. 

Ovšem doložky, které se svým obsahem odchylují od kogentní právní úpravy nebo ji přímo 

vylučují dle § 1801, jsou považovány za zdánlivé právní jednání popsané již v předchozích 

odstavcích. Není tedy nutný aktivní přístup namítající strany, jelikož soud k takovému 

jednání nepřihlíží pro jeho právní nerelevanci, a to s platností již ex tunc. 

4.2. Dispozitivnost pro podnikatele 

Ve vztazích mezi podnikateli je dle věty druhé § 1801 NOZ aplikovatelnost 

ustanovení § 1799 NOZ, o včleňovacích doložkách, a § 1800, odst. 1 NOZ, a doložkách 

nečitelných či nesrozumitelných, ponechána na vůli těchto stran. Jiná situace je u doložek 

upravených v § 1800, odst. 2 NOZ, o doložkách zvlášť nevýhodných, kde je závaznost 

mezi podnikateli převážně kogentní. Je-li totiž nevýhodnost doložky pro slabší stranu 

natolik nevýhodná, že ve svém důsledku hrubě odporuje obchodním zvyklostem a zásadě 

poctivého obchodního styku, aktivuje se skrze větu první § 1801 NOZ ustanovení o zvláště 



 62 

nevýhodných doložkách, a to za předpokladu, že se problematické ujednání nachází mimo 

textaci smlouvy a bylo navrženo druhou stranou. V tomto případě nahlížíme na takové 

ujednání jako zdánlivé právní jednání, ke kterému se, jak již bylo vysvětleno v kapitole 

předchozí, nepřihlíží.  

Výše uvedené je výsledkem inspirace zákonodárce článkem II.-9:405 DCFR,108 

avšak s tím rozdílem, že termín „standard terms“ neboli podmínky vytvářené pro více 

jednání s různými stranami, a které nebyly stranami individuálně projednány, byl pojat 

zákonodárcem pro účely ochrany před hrubě odporujícími doložkami pouze umístěnými 

mimo samotný text smlouvy. Ty jsou navíc chráněny hned dvakrát, a to v kombinaci 

s ustanovením § 1753 NOZ. Toto je jeden z klíčových důvodů široké kritiky zákonného 

zpracování, neboť v již tak komplikovaném subsystému ochranných pravidel neposkytuje 

obdobnou ochranu i pro doložky uvedené uvnitř smlouvy. Jak již bylo uvedeno v kapitole 

3.4 není zde objasněn důvod, proč je hrubě odporující doložka uvedená v textaci smlouvy 

o tolik méně závažná než ta, na kterou se odkazuje mimo smlouvu.  

Jak již bylo odkazováno na širokou kritiku, je předmětná právní úprava pokřivena 

i bezvýchodným paradoxem. Logicky nás totiž vede k závěru, že „první zneužívající 

klauzulí v adhezních smlouvách by byla ta, jež by vylučovala úpravu zneužívajících 

klauzulí“109 Jinými slovy, pokud si podnikatelé vyloučí použitelnost předmětných norem, 

vyloučí tím zároveň neplatnost takových doložek, jež s nimi budou v rozporu. Aby bylo 

možné vystoupit z tohoto kruhu, přichází v úvahu, že se oba podnikatelé v souladu s právní 

úpravou uchýlí k individuálnímu projednání vyloučení předmětných kogentních 

ustanovení. V takovém případě, ale ochrana slabší strany při adhezivním uzavírání smluv 

postrádá svůj smysl, jak obdobně uzavírá Tichá „Pak se ovšem naplno projeví rozpor mezi 

                                                 

108  Článek II.-9:401 DCFR, (dostupné online na: https://www.trans-lex.org/400725/_/outline-edition-

/#head_45) „A term in a contract between businesses is unfair for the purposes of this Section only if it is a 

term forming part of standard terms supplied by one party and of such a nature that its use grossly deviates 

from good commercial practice, contrary to good faith and fair dealing.“ 

109 PELIKÁN, R. a PELIKÁNOVÁ, I. v ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 15. 

https://www.trans-lex.org/400725/_/outline-edition-/#head_45
https://www.trans-lex.org/400725/_/outline-edition-/#head_45
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ochranou před smlouvami uzavíranými adhezním způsobem a ochranou slabší 

strany…“110  

Vrátíme-li se ale k praktickým dopadům uplatnění neplatnosti doložky, je na straně 

akceptanta, aby namítl tuto neplatnost pro rozpor s § 1799 nebo 1800 NOZ. Strana oferenta 

pak může oponovat prokázáním, že si strany, vystupující jako podnikatelé, ujednaly 

vyloučení aplikovatelnosti těchto ustanovení. V takovém případě důkazní břemeno opět 

tkví na straně akceptanta, který nyní musí prokázat, že je problematická doložka umístěna 

mimo textaci smlouvy, navrženou oferentem, a že hrubě odporuje obchodním zvyklostem 

a zásadám poctivého obchodního styku.  

Obecně lze uzavřít, že právní úprava § 1801 NOZ byla zákonodárcem uchopena 

nešťastným způsobem, a to hned z několika důvodů. Není jasné, proč je důsledkem 

doložka vylučující použitelnost adhezivních ustanovení a hrubě odporující obchodním 

zvyklostem a zásadě poctivosti považována za zdánlivé právní jednání. Dále nelze 

odůvodnit situaci, kdy jsou doložky uvedené mimo textaci smlouvy chráněné ustanovením 

§ 1753 a zároveň § 1800, odst. 2 NOZ, přičemž není zcela jasné, zda se v tom případě jedná 

o neplatné či zdánlivé smluvní ujednání. Problematickou situaci nezjednodušuje ani 

bezvýchodné zacyklení popsané v předchozím odstavci. Závěrem pak lze připomenout i 

relativně snadnou možnost obcházení použitelnosti této ochrany, prosadí-li si silnější 

strana problematické doložky v rámci zdánlivě individuálně projednané smlouvy.  

Z mého pohledu proto by bylo vhodnější nečinit rozdíl mezi hrubě odporujícími 

doložkami uvnitř smlouvy a mimo ni, tudíž odstranit z věty druhé ustanovení § 1801 

podmínku „mimo vlastní text smlouvy“. Dalším krokem by bylo vhodně zakotvit 

provázanost s generální klauzulí ustanovení § 433 NOZ, neboť v praxi by na ni většinou 

byli podnikatelé v konečném důsledku argumentačně odkázáni, přičemž soudy jen 

neochotně aplikují na konkrétní případy natolik abstraktní a obecná pravidla jako je toto. 

Konečně pak jistým zjednodušujícím opatřením by bylo upravit použitelnost § 1799 a 1800 

                                                 

110 TICHÁ, M.: Dodavatelské smlouvy a ochrana před tzv. adhezními smlouvami. Obchodněprávní revue, č. 

3, 2015, str. 85; 
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na vztahy, kde je alespoň jedna strana nepodnikatelem a na samotné podnikatelské vztahy 

uplatnit kogentně pouze ustanovení věty druhé modifikované dle podnětů výše.  

Závěr 

V dnešní době již adhezivní smlouvy co do objemu výrazně převažují nad ostatními 

způsoby uzavírání smluv mezi podnikateli. Tento způsob se stal nedílnou součástí 

smluvních vztahů, který stranám šetří ve stále dynamičtější a rychlejší době čas i cenné 

náklady spojené s individuálním sjednáváním jednotlivých smluv. Díky tomuto institutu 

se tak jisté služby staly dostupnější a smlouvy tak podchycují stále širší a komplikovanější 

spektrum smluvních podmínek. Na druhou stranu je v tomto kontextu nutné poskytnout 

ochranu slabší straně, neboť dnes je tak jednoduché uzavřít velmi komplexní smlouvu se 

zneužívajícími doložkami, které ve svém důsledku znamenají újmu druhé straně. S vyšší 

právní ochranou je pak ale více ohrožena smluvní autonomie vůle, která ovšem tvoří 

hodnotový pilíř soukromoprávní rekodifikace.  

Institut slabší smluvní strany se právě s příchodem Nového občanského zákona 

výrazně posunul a dále se rozvíjí především v oblasti ochrany spotřebitele. Samotná 

ochrana spočívá dle § 433 NOZ omezení podnikatelů jednat takovým způsobem, který 

zneužívá svých práv na úkor slabší strany. Myšleno je tím kumulativní naplnění podmínek 

zneužití kvality odborníka, vytvoření nebo zneužití závislého postavení druhé strany za 

účelem vytvoření zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a 

povinnostech. Obecně lze rozlišit tři základní skupiny subjektů, které mohou požívat 

uvedené právní ochrany. V největší míře jsou to spotřebitelé, na které je právní úprava 

především cílena, ti požívají i nejvyššího stupně ochrany. Podružnou kategorií jsou pak 

subjekty odlišné od spotřebitele, čímž jsou pak podnikatelé. Nutné je však uvažovat tyto 

subjekty vždy ve vztahu ke smluvnímu partnerovi, a to z hlediska porovnání jeho 

vyjednávací či jiné síly při kontraktaci. Z toho důvodu můžeme ještě ve vztazích mezi 

podnikateli rozlišit malé a střední podnikatele, které tvoří speciální třetí skupinu subjektů 

požívající, ač v omezené míře, soukromoprávní ochrany. Slabší stranu je tedy vždy nutné 

vnímat v kontextu celého smluvního vztahu, respektive jaké má reálné možnosti ovlivnit 
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samotný obsah smlouvy. Tento do značné míry neurčitý právní pojem musí být i nadále 

podroben interpretaci soudní judikatury, abychom mohli pochopit tento institut v co 

nejširší míře právních vztahů.  

Vedle samotné ochrany slabší strany zákonodárce, dle mého názoru vhodně, 

odděleně upravuje institut adhezivních smluv, který se rozvíjí ruku v ruce s ochranou 

spotřebitele, tj. fenoménem obligačního práva 20. století. Jak již bylo řečeno, smlouvy 

vyznačující se principem „take it or leave it“ jsou ospravedlňovány především myšlenkou 

snížení transakčních nákladů. Na druhou stranu však může představovat jisté přímé riziko 

pro smluvní autonomii vůle. Ve vztazích mezi podnikateli není však toto riziko vnímáno 

natolik intenzivně jako je tomu ve spotřebitelských vtazích. Mezi podnikateli tak lze 

vysledovat projevy adhezivního uzavírání smluv u rámcových smluv či řízení při zadávání 

veřejných zakázek.  

Je-li předmětná smlouva kvalifikována jako uzavřená adhezivním způsobem, je 

třeba mít v patrnosti určité smluvní doložky, které jsou právní úpravou chráněny především 

pod sankcí neplatnosti. Zákon zde upravuje doložky odkazující na podmínky mimo text 

smlouvy, doložky nečitelné či nesrozumitelné a doložky zvláště nevýhodné, které 

zákonodárce vnímá jako problematické zejména vůči nepodnikatelům. V rámci vztahů 

mezi podnikateli tak poskytuje ochranu pouze před vnějšími doložkami, které hrubě 

odporují obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Obecně platí, že 

užitím takové doložky bude spojeno s relativní neplatností, kterou musí slabší strana 

uplatnit před soudem, pokud se nejedná o takovou deviaci, která má za následek neplatnost 

absolutní, tj. jsou-li porušeny zásady dobrých mravů nebo je-li zjevně narušen veřejný 

pořádek. Problémy může činit rozdíl mezi kogentní závazností nepodnikatelů a na druhé 

straně dispozitivní mezi podnikateli.  

Mám-li závěrem hodnotit současnou právní úpravu, musím uzavřít tuto práci 

kriticky. Dle mého názoru je nevhodně navržená systematika adhezivní ochrany, stavící 

především na rozdílu kogentní či dispozitivní závaznosti. Nesystematicky se tak překrývá 

ochrana před zvláště nevýhodnými doložkami dle § 1800, odst. 2 NOZ s ustanovením 

§ 1753 NOZ, přičemž není zcela jasné, zda se v takovém případě jedná o zdánlivé či 

neplatné právní jednání. Není dále jasné, proč jsou podnikatelé chráněni v § 1801 NOZ, 
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především před doložkami vnějšími, ač ty uvedené v textaci adhezivní smlouvy mohou 

působit slabší straně nemalé obdobné potíže.  

Jistou cestou by pak mohla přicházet v úvahu změna textace problematického 

ustanovení, které by vypustilo podmínku „mimo vlastní text smlouvy.“ Dále bych 

s ohledem na uvedené v předchozí kapitole upravil podmínku použitelnosti § 1799 až 1801 

NOZ pro vztahy, kde je alespoň jedna strana reprezentována nepodnikatelem, přičemž větu 

druhou § 1801 NOZ bych aplikoval jmenovitě na podnikatelské vztahy. Ačkoliv si obecně 

myslím, že navrhovaná soukromoprávní úprava ochrany adhezivních smluv je 

vykonstruována uspokojivě, přesto si žádá drobné zásahy, které by usnadnily soudům svou 

interpretací uvádět tato ustanovení v praxi.  
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Uzavírání adhezních smluv podnikatelem 

Abstrakt 

Cílem této práce je popsat, za jakých podmínek se uplatňují ochranná ustanovení 

občanského zákoníku o uzavírání smluv adhezivním způsobem ve vztazích, kde vystupuje 

podnikatel. Pozornost v tomto ohledu je v úvodu této práce soustředěna na definici slabší 

smluvní strany a jednotlivé podmínky, které musí podnikatel splnit, pokud má požívat 

ochrany slabší smluvní strany. Následně se práce věnuje institutu uzavírání smluv 

adhezivním způsobem, přičemž formuluje její jednotlivé znaky a projevy především 

v obchodně právní praxi. Tato práce je složena z úvodu, čtyř kapitol a závěru. 

První kapitola vytváří východisko pro zbytek této práce, definováním podmínek, 

kdo může být slabší smluvní stranou s akcentem na vztahy mezi podnikateli. Dále v rámci 

této kapitoly popsána podoba ochrany slabší smluvní strany s rozborem soukromoprávní a 

veřejnoprávní ochrany slabšího podnikatele.  

Druhá kapitola pojednává smlouvám uzavíraných adhezním způsobem, přičemž je 

podroben analýze především proces adhezní kontraktace a za jakých podmínek nese 

smluvní strana důkazní břemeno. Následně tato práce zachycuje nejčastější podoby ve 

smluvní praxi jako jsou všeobecné obchodní podmínky, formulářové dokumenty nebo 

rámcové smlouvy. Specifická podoba adhezních smluv je popsána ve vztazích při zadávání 

veřejných zakázek.  

Třetí kapitola analyzuje jednotlivé doložky v adhezních smlouvách, které tvoří 

jádro adhezivní ochrany smluvních stran. Popsány jsou doložky odkazující, 

nesrozumitelné a nečitelné, dále zvlášť nevýhodné doložky a doložky odporující 

poctivému obchodnímu styku a obchodním zvyklostem.  

Poslední kapitola rozebírá závaznost právní úpravy vůči podnikatelům a 

nepodnikatelům, přičemž je v této části poukázáno na potíže v aplikační praxi, nedostatek 

systematičnosti zákonodárce a rizika nejednotnosti interpretace soudy. Závěr obsahuje 

jednotlivá shrnutí předchozích kapitol a poskytuje stručnou úvahu de lege ferenda.  

Klíčová slova: Adhezní smlouvy, ochrana slabší strany, podnikatel 
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Conclusion of adhesion contracts by entrepreneurs 

Abstract 

The aim of this work is to describe the conditions under which the protective 

provisions of the Civil Code on the conclusion of contracts in an adhesive manner are 

applied in relations where the entrepreneur acts. In this regard, attention is focused on the 

definition of the weaker party and the individual conditions that the entrepreneur must meet 

if he is to enjoy the protection of the weaker party. Subsequently, the work deals with the 

institute of concluding contracts in an adhesive manner, formulating its individual features 

and manifestations, especially in commercial practice. This work consists of an 

introduction, four chapters and a conclusion. 

The first chapter forms the basis for the rest of this work, by defining the weaker 

party with an emphasis on relations between entrepreneurs. Furthermore, this form 

describes the form of protection of the weaker party with an analysis of private and public 

protection of the weaker entrepreneur. 

The second chapter deals with contracts concluded in an adhesive manner and 

burden of proof beard by the contracting party. Subsequently, this work captures the most 

common forms in contractual practice such as general terms and conditions, form 

documents or framework contracts. A specific form of adhesion contracts is described in 

public procurement relations. 

The third chapter analyzes the individual clauses in adhesive contracts. Descriptive, 

incomprehensible and illegible clauses are described, as well as particularly 

disadvantageous clauses and clauses contrary to fair business trades and business practices. 

The last chapter discusses the binding nature of the legislation towards 

entrepreneurs and non-entrepreneurs, while this section points out the difficulties in 

application practice, the lack of systematic nature of the legislator and the risk of 

inconsistency of interpretation by the courts. The conclusion contains individual 

summaries of the previous chapters and provides a brief consideration de lege ferenda. 

 

Key words: contracts of adhesion, protection of a weaker party, entrepreneur 

 


