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Úvod 

 

Pro téma diplomové práce Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem jsem se 

rozhodla z důvodu, že v současné době pracuji na právním oddělení společnosti, která 

poskytuje veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mimo jiné i spotřebitelům, 

proto se zde se smlouvami uzavíranými se spotřebiteli denně setkávám. Setkávám se zde s 

nimi z pohledu podnikatele, proto bude v této práci promítnut primárně tento pohled, a je 

to také důvod, pro který jsem se rozhodla pro vypracování této diplomové práce a 

zkoumání daného tématu na katedře obchodního práva. 

 

Základním předpokladem pro uchopení tématu je definování základních pojmů 

spotřebitelského práva, kterými jsou spotřebitel, podnikatel a obchodní smlouvy uzavírané 

se spotřebitelem. Dále budou v práci zkoumána vybraná zákonná ustanovení z oboru 

spotřebitelského práva, která ovlivňují vztahy mezi spotřebitelem a podnikatelem 

způsobem, že jednak zajišťují spotřebitelům určitou zákonnou ochranu a jednak vytvářejí 

omezení, která je podnikatel ve smluvním vztahu se spotřebitelem povinen dodržovat. 

Hlavním cílem této práce je pak posouzení, zda jsou ustanovení na ochranu spotřebitele 

v současné právní úpravě dostatečně vyvážená, tj. zda poskytují spotřebitelům dostatečnou 

ochranu a zda nejsou na druhé straně až příliš omezující pro podnikatele. Pokud budou 

v práci identifikována takováto z pohledu podnikatele nedůvodně omezující ustanovení, 

budou podrobně rozebrána a navrhnuto jiné řešení. 

 

I přesto, že se v zaměstnání se smlouvami uzavíranými se spotřebitelem setkávám 

z pohledu podnikatele, v soukromí do smluvních vztahů jako spotřebitel vstupuji sama, 

proto pro mne není snadné se od tohoto pohledu oprostit. Nicméně se o to musím pokusit, 

neboť práce, která by byla zaměřena na zkoumání, zda jsou prostředky ochrany spotřebitele 

stanovené právními předpisy dostatečné, by dle mého názoru byla vhodná spíše pro 

vypracování na katedře občanského práva. 
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1 Historie právní úpravy spotřebitelského práva a vliv práva 

Evropské Unie na spotřebitelské právo v České republice 

 

Spotřebitelské právo je právním odvětvím, které se velmi rychle rozvíjí, a je 

založeno na hlavní myšlence ochrany spotřebitele jako slabší smluvní strany ve vztahu se 

zkušeným profesionálem. Pojem spotřebitele a potřeba práva na jeho ochranu vzniká 

přibližně v 60. letech minulého století, jako reakce na excesy konzumní společnosti, 

přičemž snaha o konzistentní ochranu spotřebitele má počátky až ve druhé polovině 20. 

století ve Spojených státech amerických. V evropských zemích se snaha o zavedení 

ochrany spotřebitele začíná projevovat zhruba od sedmdesátých let, a to například 

v německém ABGB (1975) nebo ve francouzském Loi Scrivener (1978), a již od roku 1975 

byly na úrovni Evropského společenství přijímány různé programy na ochranu 

spotřebitele.1 

 

Institut spotřebitelských smluv byl do českého právního řádu zaveden novelou 

občanského zákoníku z roku 1964 - zákonem č. 367/2000 Sb. Pojem spotřebitelských 

smluv byl běžně užíván v evropské legislativě a zavedení úpravy tohoto institutu bylo 

považováno za nezbytné v souvislosti se sbližováním našeho právního řádu právě 

s legislativou Evropské Unie. Další novelou občanského zákoníku z roku 1964 – zákonem 

č. 56/2006 Sb., bylo do občanského zákoníku doplněno ustanovení § 51a, které 

upozorňovalo na skutečnost, že úprava ochrany spotřebitele v tomto právním předpise má 

původ v evropských směrnicích na ochranu spotřebitele, a zároveň tímto zákonem došlo 

k implementaci podstatné části těchto směrnic2 do českého právního řádu. V důsledku 

toho, že právní úprava spotřebitelských smluv pochází z práva Evropské unie, vyplývají 

z této skutečnosti pro Českou republiku obecné důsledky, související s povinností 

                                                      
1 Hulmák, M. in Švestka, J., Jehlička, J., Škárová, M., Spáčil, J., a kol., Občanský zákoník: komentář. 10. 

jubilejní vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. Beckova edice komentované zákony. S. 327-328. ISBN 80-717-

9486-4. 
2 Konkrétně směrnice Rady 85/577/EHS, směrnice Rady 93/13/EHS, směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 97/7/ES, směrnici Evropského Parlamentu a Rady 94/47/ES, směrnici Evropského Parlamentu a 

Rady 2000/31/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES. 
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transpozice směrnic, jako například odpovědnost za škodu v případě, že určitá směrnice 

nebude provedena správně, případně nebude provedena vůbec, a další.3 

 

Při tvorbě úpravy spotřebitelských smluv v rámci současného občanského 

zákoníku vycházel zákonodárce z předchozí právní úpravy občanského zákoníku z roku 

1964, v souvislosti s tím, jak byla postupně doplňována a zpřesňována. Dále měl 

zákonodárce snahu odstranit problémy a nejasnosti, které se vyskytly v praxi při užívání 

původního občanského zákoníku z roku 1964, a zároveň usiloval o přehledné a 

systematické uspořádání zákonné úpravy a její přesné a srozumitelné vyjádření.4 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že východiskem pro právní úpravu spotřebitelského 

práva v České republice je právo Evropské Unie a při rekodifikaci občanského práva 

nedošlo k výrazným změnám v právní úpravě spotřebitelského práva, je většina judikatury 

vztahující se k tomuto tématu relevantní i dnes, přestože byla vytvořena za účinnosti 

občanského zákoníku, č. 40/1964 Sb.  

  

                                                      
3 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv, Občanský zákoník I, II, 2. vydání, Praha: 

C.H. Beck, 2009, s. 455-456.  ISBN 978-80-7400-108-6. 
4 K § 1810, Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidované znění). In: 

ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 30. 9. 2016] 
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2 Základní pojmy spotřebitelského práva 

 

Tři základní pojmy spotřebitelského práva jsou v platné a účinné právní úpravě 

upraveny v § 1810 občanského zákoníku a jsou jimi spotřebitel, podnikatel a tzv. 

spotřebitelské smlouvy. V úpravě občanského zákoníku z roku 1964 byly tyto pojmy 

definovány v dalších odstavcích téhož ustanovení. Současný občanský zákoník od této 

úpravy upustil a definici pojmů spotřebitel a podnikatel tak nyní nalezneme v hlavě II. 

občanského zákoníku, která se věnuje osobám 5 . Zákonodárce se pro toto uspořádání 

rozhodl z důvodu, že pojem spotřebitel nemá význam pouze pro ustanovení občanského 

zákoníku v díle o spotřebitelských smlouvách, ale pro celé soukromé právo a zároveň i 

příslušné právní předpisy práva veřejného6. Já považuji současné rozdělení za přehlednější, 

než rozdělení v původní úpravě, neboť s pojmem spotřebitel i podnikatel se můžeme setkat 

nejen ve velkém množství ustanovení občanského zákoníku, ale i v ustanoveních dalších 

právních předpisů, a považuji proto za logické jejich definici umístit mezi definici pojmů 

osob, kde by ho pravděpodobně laik logicky hledal. 

 

Tato definiční ustanovení tedy tvoří zastřešení ustanovení obchodního a současně 

spotřebitelského práva, která jsou jinak v českém právním řádu zcela rozptýlena.7 Ve své 

práci se budu základním pojmům věnovat v pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení 

§ 1810 o. z., tj. spotřebitel, podnikatel a tzv. spotřebitelské smlouvy, neboť tuto 

systematiku považuji za vhodnou. Je to z důvodu, že pojem spotřebitel by měl být dle mého 

názoru definován jako první, protože je pro smlouvy uzavírané se spotřebitelem pojmem 

klíčovým, když nesou jeho název, a celkově právě ze zvláštních vlastností osoby 

spotřebitele vycházejí. Pojem podnikatel je k pojmu spotřebitel pojmem párovým8, proto 

považuji za logické se mu věnovat vzápětí po vymezení pojmu spotřebitele. Pojem tzv. 

spotřebitelských smluv považuji za vhodné rozebrat až jako poslední, neboť bude 

                                                      
5 Ustanovení § 15 – 435 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „o. z.“) 
6 K § 419, Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidované znění). In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 26. 9. 2016] 
7 K § 1810, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
8 K § 419, Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidované znění). In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 26. 9. 2016] 
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jednodušší ho definovat za situace, kdy již bude najisto postavena definice jeho hlavních 

subjektů, tj. spotřebitele a podnikatele. 

 

2.1 Spotřebitel 

 

Pojetí spotřebitelského práva vychází z pojmu spotřebitel. Definovat obsah 

tohoto pojmu však není nikterak jednoduché, neboť pochází ze socio-ekonomické 

oblasti a jeho obsah není stabilní.9 V této části práce se pokusím co nejdůkladněji pojem 

spotřebitele rozebrat, abych mohla dále zkoumat, kdo může a nemůže za jakých 

okolností být spotřebitelem ve smyslu české právní úpravy. 

 

Podle platné a účinné právní úpravy je spotřebitelem „každý člověk, který mimo 

rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého 

povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná“10. Zákonodárce při 

vytváření tohoto ustanovení vycházel z definice spotřebitele dle práva Evropské Unie11 

a lze shrnout, že pojem spotřebitel dle českého práva odpovídá pojmu spotřebitel tak, 

jak je definován ve výše uvedených směrnicích. 12  Nyní budu postupně rozebírat 

jednotlivé části definice tak, abych mohla pojem spotřebitele co nejpodrobněji 

prozkoumat. 

 

Spotřebitelem je každý člověk. Z této části definice vyplývá, že spotřebitelem dle 

občanského zákoníku může být pouze osoba fyzická, nikoli osoba právnická13. Mám za 

to, že by bylo v tomto případě čistě z formálního hlediska vhodnější užít místo termínu 

„člověk“ termín „fyzická osoba“, a to z důvodu, že termín „fyzická osoba“ pro mě 

představuje čistě právní výraz, zatímco termín „člověk“ je pojmem, který se běžně užívá 

                                                      
9 Hulmák, M. in Švestka, J., Jehlička, J., Škárová, M., Spáčil, J., a kol., Občanský zákoník: komentář. 10. 

jubilejní vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. Beckova edice komentované zákony. s. 327-328. ISBN 80-717-

9486-4. 
10 Ustanovení § 419 o.z. 
11 Konkrétně ze směrnic 93/13/EHS, 85/577/EHS, 97/7/ES, atd. 
12 K § 419, Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidované znění). In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 26. 9.  2016] 
13 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1596, ISBN 978-80-7400-529-9 



6 
 
 

i mimo oblast práva. Z hlediska srozumitelnosti však nehraje roli, který termín 

zákonodárce použil, neboť je zřejmé, že hlavním účelem bylo vyloučit z působnosti 

tohoto ustanovení právnické osoby, což bylo nepochybně splněno. 

 

Účelem omezení pojmu spotřebitele jen pro fyzické osoby je, aby 

nejintenzivnější právní ochranu požívali právě výlučně ti, kdo ji nejvíce potřebují. U 

právnických osob může nerovnováha v konkrétních případech nastat také, ale jedná se 

o méně obvyklé případy a je pro jejich ochranu nutné využít jiné prostředky právní 

ochrany, které plní stejnou funkci, jako např. zákaz zneužití práva, právo nekalé soutěže, 

úpravu adhezních smluv a dalších právní institutů. Právnická osoba může zároveň 

požívat ochrany, která je jí právním řádem poskytnuta pomocí institutu slabší strany, 

pokud se v takovém postavení nachází. Tato ochrana je nepochybně nižší, než ochrana 

poskytovaná spotřebitelům, nicméně analogická aplikace spotřebitelského práva pro 

právnické osoby v postavení slabší strany užít nelze, protože ochrana spotřebitele je 

vysloveně omezena pouze na ochranu fyzických osob a užití "analogie" v tomto případě 

by mohlo být posouzeno jako aplikace contra legem.14  

 

Zásadním důvodem, proč je ochrana spotřebitele omezena pouze na fyzické 

osoby a ne osoby právnické popisuje Melzer následovně a zároveň dodává, že pokud by 

takový důvod neexistoval, mohla by být skutečnost, že právnická osoba nemůže být 

spotřebitelem, posouzena jako diskriminační. Individuální fyzická osoba - člověk - je 

zpravidla rozdílná od právnické osoby kromě jiného i tak, že právnická osoba je přímo 

či nepřímo tvořena množstvím jednotlivců jako členů korporace, nebo členů jejích 

orgánů. Samozřejmě existují i případy, kdy je právnická osoba tvořena pouze jedním 

nebo dokonce žádným členem, avšak to nebývá typickým jevem. Právnická osoba je 

tedy zpravidla tvořena více fyzickými osobami, a podle starého úsloví, „víc hlav víc ví“, 

z toho pro ni vyplývá v zásadě výhodnější postavení. Každý člověk je totiž v některé 

oblasti laikem a v některé odborníkem, a v souvislosti s účastí více fyzických osob na 

jedné osobě právnické je možné obsáhnout velké množství oblastí odborníky, u velkých 

                                                      
14 K § 419, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek I (obecná část) Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7478-370-8. 
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právnických osob, případně státu, oblasti téměř všechny. Je zřejmé, že pro definování 

spotřebitele jako pouze fyzické osoby měl zákonodárce legitimní důvod a skutečnost, 

že spotřebitelem nemůže být právnická osoba, tedy nelze považovat za diskriminační. 

15 

 

Spotřebitelem je ten, kdo jedná mimo rámec podnikatelské činnosti a mimo 

rámec samostatného výkonu povolání. Definice podnikatelské činnosti není 

v občanském zákoníku upravena, avšak lze ji dovodit z vymezení pojmu podnikatel16. 

Vymezení tohoto pojmu se budu věnovat níže v další části této práce. Negativní definici 

jednání spotřebitele získáme, pokud vyloučíme veškeré profesionální jednání, a shodně 

můžeme definovat i slabší stranu smlouvy. Na druhé straně bude vždy stát profesionál 

a spotřebitel tedy bude osobou, která zpravidla nedisponuje speciálními znalostmi a 

zkušenostmi. Z toho důvodu bude vždy oproti podnikateli v nevýhodě. Do okruhu 

spotřebitelů však řadíme i osoby, které splňují definici a zároveň zvláštními znalostmi 

a zkušenostmi disponují (např. zkušený manažer velké korporace). V jejich případě 

bychom ale nárokování ustanovení na ochranu spotřebitele mohli posoudit jako zneužití 

práva nebo jako jednání, které odporuje dobrým mravům.17 

 

Pojmem „činnost mimo rámec profesionální aktivity“, se zabýval i Evropský 

soudní dvůr v rozsudku Di Pinto18. Jednalo se o případ, kdy jednatel společnosti, která 

mj. zajišťovala inzerci, nabízel tuto inzerci i podomním způsobem. Oslovoval přitom 

podnikatele – fyzické osoby, které měly zájem o inzerci prodeje svého podniku. 

Otázkou bylo, zda by se i na tyto osoby měla vztahovat ochrana spotřebitele podle 

příslušné směrnice19. Evropský soudní dvůr v bodě 16 svého rozsudku rozhodl, že 

                                                      
15 Melzer, Filip: „K úpravě ochrany spotřebitele ve vládním návrhu občanského zákoníku.“ In Právní 

rozhledy. 2009, č. 21, s. 772. 
16 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1597, ISBN 978-80-7400-529-9. 
17 K § 419, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek I (obecná část) Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7478-370-8. 
18  C-361/89 ze dne 14. března 1991, Eur-Lex [online]. [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61989CJ0361  
19  Směrnice 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985, Eur-Lex [online]. [cit. 2016-10-31]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:31985L0577&from=CS  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61989CJ0361
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61989CJ0361
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:31985L0577&from=CS
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nikoli, protože se jednalo o „manažerská jednání prováděná za účelem uspokojení 

jiných než rodinných nebo osobních potřeb obchodníka“20. 

 

Mohlo by se zdát, že zákonodárce při formulaci definice spotřebitele opomněl 

situaci, kdy osoba jedná v rámci závislého výkonu povolání, když vysloveně zmiňuje 

pouze samostatný výkon povolání, přestože v transponovaných směrnicích nejsou 

závislé vztahy výslovně vyloučeny. V případě doslovného výkladu by se na osobu 

mohlo hledět jako na spotřebitele i v případě, kdy by např. cokoli nakupovala pro svého 

zaměstnavatele (i právnickou osobu). Způsob překonání případných nezamýšlených 

důsledků formulace zákonodárce nalezneme v konceptu právních jednání právnických 

osob, resp. fyzických osob – podnikatelů. Zaměstnanec jednající pro svého 

zaměstnavatele by totiž jednal nikoliv jménem svým, ale jménem svého zaměstnavatele 

a ten již bude buď právnickou osobou, nebo profesionálem. Jednání zaměstnance je 

nutné z tohoto důvodu přičítat zaměstnavateli, nikoli zaměstnanci, a ten z povahy věci 

spotřebitelem být nemůže.21 

 

Spotřebitelem je, kdo jedná s podnikatelem. Ochranu odpovídající postavení 

spotřebitele je možné osobě přiznat pouze v případě jednání s podnikatelem. 

V souvislosti s ochranou spotřebitele je pojem podnikatele rozšířen i na osoby, které 

nevykonávají podnikatelskou činnost, ale i činnost obchodní, výrobní nebo obdobnou. 

Za podnikatele budou dále vždy považovány osoby, které jsou zapsané v obchodním 

rejstříku.22 Jak již bylo zmíněno výše, definici pojmu podnikatele se budu podrobně 

věnovat v další části této práce. 

 

Je velmi zásadní rozlišovat mezi pojmem spotřebitele ve formálním smyslu, tedy 

zda subjekt skutečně splňuje zákonné náležitosti definice spotřebitele a v materiálním 

smyslu, tedy způsob, jak subjekt vůči jinému skutečně vystupuje navenek. Běžně se 

                                                      
20 “they are managerial acts performed for the purpose of satisfying requirements other than the family or 

personal requirements of the trader.” 
21 K § 419, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek I (obecná část) Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7478-370-8. 
22 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1598, ISBN 978-80-7400-529-9. 
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stává, že podnikatel – fyzická osoba v souvislosti se svým podnikáním vystupuje 

navenek jako spotřebitel (např. nákup kancelářských potřeb nebo odborné literatury) a 

naopak. Pro určení, zda se jedná o spotřebitele je tedy rozhodný i stav, který musel být 

při uzavírání smlouvy oběma stranám zjevný a nejen pouze formální postavení nebo 

označení stran. 23 Je ale potřeba brát v potaz princip ochrany důvěry v závazkových 

vztazích, kdy nelze brát ohled na skutečnosti, které druhá strana nemohla a neměla 

vědět24. Pokud tedy fyzická osoba ve smluvním vztahu vystupuje tak, že může vyvolat 

u druhé strany oprávněný dojem, že jedná za podnikatelským účelem, není oprávněna 

se posléze domáhat ustanovení na ochranu spotřebitele25. A naopak, pokud je osoba ve 

smlouvě označena jako podnikatel, je možné i přesto aplikovat ustanovení na ochranu 

spotřebitele, pokud se jako podnikatel v předmětném vztahu nechová26. V souvislosti 

s tímto je vhodné zmínit i § 5 odst. 1 o. z., dle něhož, kdo se veřejně nebo ve styku s 

jinou osobou prohlásí za podnikatele, bude v obecně nebo jen pro tento konkrétní právní 

vztah považován za podnikatele, i kdyby jím jinak nebyl27. Lze tedy shrnout, že pro 

posouzení, zda se bude nebo nebude jednat o spotřebitele, převažuje materiální stránka 

nad stránkou formální, což se mi jeví jako spravedlivější přístup, ale přesto se 

domnívám, že by mohl vyvolávat sporné situace.  

 

Za právně zajímavou situaci lze považovat případ, kdy je spotřebitel při právním 

jednání zastoupen podnikatelem. Dle české zákonné úpravy je pro posouzení, zda se 

jedná o spotřebitelskou smlouvu, zásadní pouze charakter smluvních stran. Ochrana by 

tedy spotřebiteli náležela i v případě, že by byl při jednání zastoupen podnikatelem - 

profesionálem. Takové jednání by však mohlo být posouzeno jako zneužití práva dle § 

8 o. z., a v některých zemích Evropské unie není ochrana spotřebiteli při zastoupení 

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

2014, s. 1598-1599, ISBN 978-80-7400-529-9. 
24 Srov. Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3/06 ze dne 6. července 2007 a Nález Ústavního soudu sp. 

zn. I. ÚS 342/09 ze dne 11. srpna 2009. 
25 Srov. Rozsudek SDEU C-464/01 ze dne 20. 1. 2005, Curia Europa [online]. [cit. 2016-10-31]. Dostupné 

z: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49857&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst

&dir=&occ=first&part=1&cid=202419  
26 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1930/11 ze dne 10. ledna 2012 
27  Výkladové stanovisko č. 22 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při 

Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014, [online]. [cit. 2016-10-31]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko_22.pdf  

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49857&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202419
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49857&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202419
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko_22.pdf
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podnikatelem přiznána vůbec. V souladu s touto úpravou se nemůže ochrany domáhat 

spotřebitel, který jedná s jiným spotřebitelem, který je při tomto jednání zastoupen 

podnikatelem. Takový případ by bylo případně nutné řešit pomocí ustanovení na 

ochranu slabší strany.28 

 

Definici spotřebitele můžeme kromě občanského zákoníku najít i v dalších 

právních předpisech českého právní řádu. Pro veřejné právo je zásadní definice 

obsažená v zákoně o ochraně spotřebitele29, která od účinnosti zákona č. 155/2010 Sb., 

(1. 8. 2010) téměř odpovídá definici v občanském zákoníku. Podle této je spotřebitelem 

„fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci 

samostatného výkonu svého povolání“. Podobně definují spotřebitele i specializované 

právní předpisy, např. tak, že „spotřebitelem je každá fyzická osoba, která využívá nebo 

žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro účely mimo rámec její 

podnikatelské činnosti“ 30 . Dříve jsme mohli definici spotřebitele nalézt i v jiných 

zákonech, ale protože se jednalo o definici zastaralou, která jako podstatný znak uváděla 

spotřebu, byly tyto definice při novelizaci právních předpisů postupně odstraněny.31 

 

V této části práce jsem zkoumala jednotlivé části definice pojmu spotřebitele. 

Vymezení pojmu považuji za jasné a srozumitelné a neshledávám pochybnosti o tom, 

na které osoby se ochrana určená spotřebitelům vztahuje. Zároveň jsem se zabývala i 

důvody, které zákonodárce vedly k vymezení pojmu tímto způsobem. 

 

2.2 Podnikatel 

 

Pojem podnikatel je v občanském zákoníku definován ihned po pojmu 

spotřebitel, a to v ustanoveních § 420 - 422 o. z. Je to z důvodu, že pojem podnikatel je 

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

2014, s. 1601, ISBN 978-80-7400-529-9. 
29 § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
30 § 2 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
31 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1601-1602, ISBN 978-80-7400-529-9. 
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pojmem párovým k pojmu spotřebitel, když společně tvoří subjekty tzv. 

spotřebitelských smluv. Pojem podnikatel je ale klíčovým pojmem nejen pro 

spotřebitelské právo, ale i pro obchodní právo, které je v platné a účinné právní úpravě 

upraveno jednak v občanském zákoníku, jednak v zákoně o obchodních korporacích a 

dále rozptýleno do příslušných zvláštních zákonů. Ve spotřebitelském právu plní 

podnikatel funkci „profesionála“, což je ustálený termín z evropského práva.32 

 

Definice pojmu podnikatel byla až do rekodifikace soukromého práva k 1. 1. 

2014 obsažena v obchodním zákoníku33. Byla formulována tak, že podnikatelem měla 

být osoba nadaná podnikatelským oprávněním. Tato definice se však později v praxi 

ukázala jako nevhodná, protože osoby, které podnikaly bez příslušného oprávnění, se 

paradoxně vyhnuly přísnější právní úpravě, která platila pro podnikatele, a naopak na 

osoby nepodnikající, které ale příslušnými oprávněními z různých důvodů disponovaly, 

se tato úprava vztahovala. Zároveň byla oslabena ochrana třetích osob, které jednaly 

v dobré víře a nezkoumaly, zda podnikatel disponuje příslušným oprávněním. Tato 

mezera v zákoně byla následně alespoň částečně zhojena ustanovením § 3a, doplněným 

do obchodního zákoníku. Na základě těchto zkušeností bylo rozhodnuto, že podnikatele 

je potřeba rozlišovat podle faktického jednání a vystupování, nikoli v souvislosti 

s oprávněním k podnikání.34 

 

Definice podnikatele je v současné právní úpravě rozdělena na několik částí. 

První z nich zní „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou 

činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za 

účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“35  Aby 

bylo možno osobu považovat za podnikatele z materiálního hlediska, musí být všechny 

části definice být splněny kumulativně. Pokud nejsou výše uvedené znaky splněny, lze 

                                                      
32 K § 420, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek I (obecná část) Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7478-370-8. 
33 § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
34 K § 420, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek I (obecná část) Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7478-370-8. 
35 § 420 odst. 1 o. z.  



12 
 
 

i přesto osobu za podnikatele považovat, a to z hlediska formálního, když splní určené 

podmínky v dalších zákonných ustanoveních, jako např. zápis do obchodního rejstříku 

dle § 421 odst. 1 o. z.36 Jednotlivé části výše uvedených pojmových znaků definice 

podnikatele nyní postupně rozeberu. 

 

Jedním z pojmových znaků podnikatele je „samostatný“ výkon činnosti, 

můžeme se setkat i s termínem „nezávislá“ činnost. Tento znak má odlišit podnikatele 

od např. zaměstnance, společníka nebo člena orgánu obchodní korporace. Samostatnost 

je třeba posuzovat podle toho, že podnikatel o svém podnikání rozhoduje v zásadě 

samostatně, bez povinnosti dbát pokynů jiné osoby. Tj. v mezích práva sám rozhoduje, 

co bude předmětem jeho činnosti, stanovuje ceny, nebo rozhoduje, zda bude 

podnikatelskou činnost vykonávat sám nebo zaměstná pracovníky, a podobně 37 . 

Pojmový znak samostatnosti může být poněkud problematický v souvislosti 

s nezávislostí a odpovědností právnických osob, které jsou např. součástí koncernu, 

nebo omezené smluvně – koncesní nebo franšízingovou smlouvou. U těch může být 

totiž podnikatelská samostatnost značně omezena. Další významná omezení 

samostatnosti jednání vyplývají např. z veřejnoprávních předpisů. Samostatnost 

podnikání se však posuzuje z hlediska formálně právního a výše uvedená omezení se 

neberou v potaz. Subjekt tedy považujeme za podnikatele, pokud jako samostatný 

subjekt podnikání vystupuje a nepřihlížíme k tomu, že jeho samostatnost může být 

různými způsoby omezena (výjimku tvoří případy extrémního rozporu s 

uvedenými pojmovými znaky, např. u zastřených zaměstnaneckých vztahů tzv. „švarc 

systém“).38 

 

Dalším pojmovým znakem podnikatele je výkon činnosti „na vlastní účet a 

odpovědnost“ – tzv. „vlastní podnikatelské riziko“. Vykonávání činnosti na vlastní účet 

v sobě již odpovědnost obsahuje. Označuje, že povinným ze závazků je sám podnikatel 

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

2014, s. 1606-1607, ISBN 978-80-7400-529-9. 
37 Ibid, s. 1607. 
38 K § 420, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek I (obecná část) Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7478-370-8. 
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a nikdo jiný. Odpovědnost, kterou je povinen podnikatel nést se skládá z odpovědnosti 

soukromoprávní (např. za škodu, za vady, z prodlení), administrativní a veřejnoprávní, 

která zahrnuje zejména odpovědnost trestní, která se v současnosti vztahuje i na 

právnické osoby.39  

 

Podnikatel dále podle definice vykonává činnost „výdělečnou (…) za účelem 

dosažení zisku“. Tato část definice označuje zamýšlený účel činnosti a případný 

neúspěch jeho dosažení nezbavuje osobu postavení podnikatele. Podnikatelem je tedy i 

osoba, která je soustavně ve ztrátě a žádného zisku fakticky nedosahuje. Kritériem pro 

posouzení splnění této podmínky není ani skutečnost, jak daný podnikatel se svým 

ziskem naloží. Tedy i neziskové organizace, které svou hlavní činnost částečně nebo 

zcela financují ze zisků z doplňkové činnosti, jsou se zřetelem k této doplňkové činnosti 

považovány za podnikatele. 40 

 

Podnikatelskou činnost je nutné vykonávat „Živnostenským nebo obdobným 

způsobem“. Z této části definice vyplývá, že činnost podnikání je širší než výkon 

„živnosti“ podle živnostenského zákona41. Není však na první pohled zřejmé, co měl 

zákonodárce na mysli činností provozovanou obdobným způsobem. Tento způsob by 

měl dle odborné literatury zahrnovat činnosti vyloučené z působnosti živnostenského 

zákona. Mezi ty ale řadíme i tzv. svobodná povolání, která jsou již upravena v § 420 

odst. 2 o. z. Činností obdobnou živnostenskému podnikání se tak rozumí např. činnosti 

stanovené v § 3 odst. 1, 3 živnostenského zákona.42 Těmi jsou např. využívání výsledků 

duševní tvůrčí činnosti, chráněné zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, činnost 

bank, provozování rozhlasového a televizního vysílání, provozování dráhy a drážní 

dopravy, a další. Pod pojem činností provozovaných obdobným způsobem mohou dále 

                                                      
39 K § 420, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek I (obecná část) Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7478-370-8. 
40 Ibid. 
41 § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen jako „živnostenský zákon“) 
42 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1607-1608, ISBN 978-80-7400-529-9. 
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spadat činnosti, které jsou vyjmuty z jakékoli právní úpravy, jakými jsou např. tvorba 

uměleckých děl.43 

 

Podnikatelská činnost má být vykonávána „soustavně“. Tento pojem je nutno 

vykládat analogicky k pojmu „dosažení zisku“, a to v souvislosti s úmyslem podnikatele, 

nikoli z hlediska objektivního posouzení, tj. případným reálným výsledkem. Zároveň 

Nejvyšší soud již v minulosti rozhodl, že pojem soustavně nemusí znamenat pouze 

nepřetržitě nebo trvale44. Podnikatelem v souladu s tímto pojmovým znakem bude ten, 

kdo má úmysl provozovat činnost soustavně, tedy nepřetržitě, trvale, ale i nepravidelně, 

a to i přesto, že mu případné okolnosti fakticky činnost provozovat soustavně nedovolí. 

V rozporu s pojmem soustavně je naopak případ, kdy má osoba v úmyslu 

podnikatelskou činnost vykonávat pouze výjimečně nebo mimořádně.45  

 

Dovětek v definici, že podnikatelem je osoba pouze „se zřetelem k této činnosti“, 

míří na případ fyzické osoby, která vystupuje jako podnikatel pouze v souvislosti se 

svou podnikatelskou činností. V ostatních případech se na ni hledí jako na spotřebitele. 

Na podnikatelské právnické osoby, které byly založeny za účelem podnikání, tento 

dovětek užít nelze, protože jejich existence je založena právě na podnikání a jsou 

podnikateli v souvislosti s veškerou svou činností.46 Tento dovětek lze shrnout tak, že 

fyzická osoba podnikatel má zpravidla dvě tváře – podnikatelskou, v souvislosti se svou 

podnikatelskou činností, a nepodnikatelskou, která se týká všech ostatních činností. 

Právnické osoby podnikatelé ale nepodnikatelskou tvář zásadně nemají.47 

 

V ustanovení § 420 odst. 2 o. z., dochází k rozšíření vymezení pojmu podnikatel, 

jak je definován v odstavci 1, a to na „osobu, která uzavírá smlouvy související s vlastní 

                                                      
43 K § 420, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek I (obecná část) Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7478-370-8. 
44 Srov. Rozhodnutí NS sp. zn. 22 Cdo 679/2007 ze dne 22. 4. 2008,  
45 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1607, ISBN 978-80-7400-529-9. 
46 K § 420, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek I (obecná část) Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7478-370-8. 
47 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1608, ISBN 978-80-7400-529-9. 
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obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, 

popřípadě osobu, která jedná jménem nebo na účet podnikatele“. Toto rozšíření se 

uplatní pouze v souvislosti s ochranou spotřebitele nebo pro účely § 1963 o. z. (kde 

v tomto odstavci dále uvádím pro účely ochrany spotřebitele, je tím zároveň myšleno i 

pro účely § 1963 o. z.). Tzn. zejména pro ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných 

se spotřebitelem (§ 1810 – 1867 o. z.), ale i pro jiné právní předpisy, např. zákon o 

ochraně spotřebitele. 48 

 

Pojem podnikatele tak podle první části tohoto ustanovení naplňuje „osoba, 

která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností 

či při samostatném výkonu svého povolání“. Mezi osoby, které uzavírají smlouvy 

související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném 

výkonu povolání, řadíme zejména svobodná povolání, dle § 3 odst. 2 živnostenského 

zákona, tedy např. podnikání ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 

pozdějších předpisů, dále fyzické osoby, obce, kraje, veřejnoprávní korporace nebo jiné 

nepodnikatelské právnické osoby, pokud dané právní jednání, na které by se mělo 

vztahovat ustanovení o ochraně spotřebitele, s jejich obchodní, výrobní nebo jinou 

obdobnou činností alespoň souvisí. Není nutné, aby se jednalo o přímý projev dané 

činnosti, může se jednat například o prodej zboží nebo poskytování soukromoprávních 

služeb u poskytování služeb veřejných, kterými jsou například provoz nemocnice či 

veřejné dopravy.49  

 

Podnikatelem dle druhé části ustanovení § 420 odst. 2 o. z., je osoba „která jedná 

jménem nebo na účet podnikatele“. Aplikace této části definice podnikatele může být 

problematická a dosah částečně nejasný. Osobou, na kterou by se tato část definice 

uplatnila, by pro účely ochrany spotřebitele měla být i osoba, která za podnikatele jedná 

neoprávněně (dle ustanovení § 440 odst. 1 o. z.), kdy sice za podnikatele jedná, ale dle 

§ 440 odst. 2 o. z., takové jednání zavazuje přímo ji. V takovém případě by bylo účelné, 

aby třetí osobě byla poskytnuta ochrana spotřebitele tak, jako by tomu bylo v případě, 

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

2014, s. 1608, ISBN 978-80-7400-529-9. 
49 Ibid, s. 1609. 
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že jednající osoba je skutečně oprávněna za podnikatele jednat. Analogický postup by 

měl platit i v případě, kdy za společnost mají jednat společně dvě osoby a jedná pouze 

jedna. Takové jednání může následně být pro podnikatele zavazující, pokud ho bez 

zbytečného odkladu schválí (ustanovení § 440 odst. 1 o. z.). Pokud by ho však 

neschválil, bude z jednání opět zavázána sama jednající osoba (ustanovení § 440 odst. 

2 o. z.), čímž ale třetí osoba neztrácí práva plynoucí z ochrany spotřebitele.50 

 

K pojmu podnikatel podle občanského zákoníku poskytla výkladové stanovisko 

Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 

spravedlnosti51. Hlavním předmětem stanoviska byla otázka, zda se na podnikatele, 

který podniká bez zákonem vyžadovaného podnikatelského oprávnění, hledí jako na 

podnikatele dle § 420 odst. 1 o. z. Na tuto otázku si Expertní skupina odpověděla tak, 

že „Nový občanský zákoník nečiní rozdíl mezi oprávněným a neoprávněným 

podnikatelem. Podnikatel podnikající bez podnikatelského oprávnění, je-li zákonem 

vyžadováno, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele podle § 420 odst. 1 

NOZ“. Odůvodnila to způsobem, že podnikání dle občanského zákoníku se nikterak 

neváže na dovolenost, tj. zda má příslušná osoba příslušné podnikatelské oprávnění, 

pokud ho zákon vyžaduje. Rozhodující tedy je faktický výkon určité činnosti, nikoli zda 

byl v konkrétním případě dovolen. Aby se však mohlo jednat o podnikání, musí být 

nutně splněna podmínka obecné dovolenosti – tj. podnikáním nikdy nemůže být činnost, 

která je zákonem zcela zakázána, jako např. obchodování s lidmi, drogami a podobně.52 

 

Ustanovení § 421 odst. 1 obsahuje formální vymezení pojmu podnikatel. Podle 

něj se „za podnikatele považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku“. Které osoby 

mají povinnost zápisu do obchodního rejstříku, stanoví především 

zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Osoba 

zapsaná v obchodním rejstříku se za podnikatele podle tohoto ustanovení považuje vždy 

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

2014, s. 1609, ISBN 978-80-7400-529-9. 
51  Výkladové stanovisko č. 22 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při 

Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014, [online]. [cit. 2016-10-31]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko_22.pdf 
52 Ibid. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko_22.pdf
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a není zásadní, zda příslušná osoba opravdu provozuje podnikatelskou činnost, zda má 

příslušné podnikatelské oprávnění, ani to, jestli je její zápis v rejstříku obligatorní či ne. 

Protože se jedná o formální znak, je osoba považována za podnikatele dle tohoto 

ustanovení už jen pro zápis v svůj zápis v obchodním rejstříku, a není zásadní například 

to, že nebyla založena za účelem podnikání (např. společnost s ručením omezeným nebo 

akciová společnost založená za účelem správy vlastního majetku dle § 2 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích). Protože zápis a výmaz osoby z obchodního rejstříku je dle 

§ 126 odst. 1 o. z., aktem konstitutivním, považuje se osoba za podnikatele v souladu 

s výše uvedeným ustanovením v období od nabytí právní moci zápisu do obchodního 

rejstříku, až do nabytí právní moci jejího výmazu.53 Lavický v této souvislosti uvádí, že 

může být sporné, zda se na podnikatele ve formálním smyslu dle § 421 odst. 1, 2 o. z., 

vztahuje podmínka dle § 420 odst. 1 o. z., že se podnikatel považuje za podnikatele 

pouze v souvislosti s provozovanou podnikatelskou činností. Podle jeho názoru ano, 

protože nevidí důvod, proč by měl být např. obuvník, který si pro provozování své 

činnosti založí společnost s ručením omezeným, považován za podnikatele i pro jinou 

činnost, než kterou provozuje, na rozdíl od podnikatele ve smyslu § 420 o. z. Ohledně 

uvedeného shrnuje, že fikce dle § 421 odst. 1 o. z., je určena k vymezení postavení 

podnikatele, nikoli k dosahu jeho podnikatelského práva dle § 420 odst. 1 o. z.54 Tento 

názor je ale v rozporu s tvrzením jeho samotného viz výše u vymezení podnikatele dle 

ustanovení § 420 odst. 1 o. z., i s tvrzením Pelikánové a Pelikána, že dovětek, že se na 

osobu hledí jako na podnikatele pouze v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, 

nelze uplatnit na podnikající právnické osoby, ale pouze na osoby fyzické - podnikatele. 

Já se přikláním spíše k názoru, že právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku se 

považuje za podnikatele ve vztahu ke všem činnostem, nicméně tato problematika není 

z mého pohledu upravena dostatečně určitě. 

 

Ustanovení § 421 odst. 2 o. z., obsahuje vyvratitelnou právní domněnku, že 

„podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle 

jiného zákona“. I přesto, že pro definici podnikatele dle § 420 odst. 1 o. z., není zásadní, 

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

2014, s. 1609, ISBN 978-80-7400-529-9. 
54 Ibid. 
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jestli má podnikatel ke své podnikatelské činnosti příslušné oprávnění, má se za to, že 

pokud osoba živnostenským oprávněním nebo jiným oprávněním podle zvláštního 

zákona disponuje, je tato osoba podnikatelem. Toto ustanovení se v souvislosti 

s ustanovením § 421 odst. 1 o. z., uplatní pouze na osoby, které se nezapisují do 

obchodního rejstříku.55 

 

V této části práce jsem zkoumala vymezení podnikatele dle současné právní 

úpravy. I přesto, že je toto vymezení obsaženo v několika zákonných ustanoveních, je 

rozděleno na více částí a obsahuje materiální a formální hledisko, považuji toto 

vymezení za srozumitelné. Z mého pohledu by určité nejasnosti mohl vyvolávat pouze 

dovětek v ustanovení § 420 odst. 1 o. z., dle kterého se určitý podnikatel považuje za 

podnikatele výhradně „se zřetelem k této činnosti“, kdy se ani odborná literatura 

neshoduje v tom, na které případy se tento dovětek ne/uplatní. 

 

2.3 Spotřebitelské smlouvy 

Jak již bylo zmíněno výše, úprava spotřebitelských smluv založená na 

směrnicích Evropské Unie byla obsažena již v občanském zákoníku z roku 1964. 

Současná úprava spočívá na stejném ideovém základě, její východiska jsou rovněž 

totožná a měla by být užita i na téměř totožný okruh smluvních vztahů. 56  Pojem 

„spotřebitelská smlouva“ byl do českého právního řádu zaveden novelou občanského 

zákoníku z roku 1964, která byla provedena zákonem č. 367/2000 Sb. Jedná se o 

legislativní zkratku, která byla zavedena jednak za účelem usnadnění literárního 

zpracování zákonného textu a jednak proto, že tento pojem je již v zákoně i v běžném 

jazyce zažitý a snaha o zamezení jeho používání by byla zřejmě bezvýsledná. 

Legislativní zkratka „spotřebitelská smlouva“ není dle důvodové zprávy správná, neboť 

neoznačuje konkrétní smluvní typ, jakým je například smlouva kupní, pracovní, 

příkazní, darovací, a další, ale míní označit, že smlouva je uzavřena mezi specifickými 

stranami – spotřebitelem a podnikatelem. Hlavní důraz je přitom kladen na spotřebitele 

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

2014, s. 1612, ISBN 978-80-7400-529-9. 
56 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 397, ISBN 978-80-7400-535-0 IV 
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a cílem je zajištění jeho ochrany. V této souvislosti není zásadní, o jaký konkrétní 

smluvní typ se v daném případě jedná, či zda se jedná o smlouvu nepojmenovanou, ale 

to, aby byla dodržena ochrana, kterou spotřebiteli zákon přiznává. Řádné a správné 

označení „spotřebitelských smluv“ má tedy dle důvodové zprávy znít „smlouvy 

uzavírané se spotřebitelem“. 57  Ustanovení § 1820 o. z., stanoví, že spotřebitelské 

smlouvy jsou smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel, avšak smlouvy jako 

takové, jak již bylo uvedeno výše, se dle označení 4. dílu, hlavy I., části IV. o. z. (dále 

jen jako „Díl o spotřebitelských smlouvách“) nazývají pouze jako smlouvy uzavírané 

se spotřebitelem. Označení smluv neobsahuje pojem podnikatele výslovně proto, že 

druhou smluvní stranou, vzhledem k vymezení pojmu spotřebitele v § 419 o. z., nikdo 

jiný než podnikatel, být ani nemůže.58 

 

Pelikánová a Pelikán se ve svém výkladu spotřebitelských smluv zabývají 

konstrukcí legislativní zkraty a jejího zdůvodnění v důvodové zprávě (viz výše). Dle 

jejich názoru je tato konstrukce zbytečná, neboť nelze za opodstatněný považovat 

argument, podle kterého musí nutně adjektivum připojené k termínu „smlouva“ 

označovat smluvní typ, jinak je nesprávné. Dle jejich názoru mohou tato adjektiva 

označovat jednak smluvní typ, ale zároveň i jiné vlastnosti smluv. V této souvislosti 

poukazují na termíny „adhezní smlouvy“, „písemné smlouvy“, „úplatné smlouvy“, a 

další, a shrnují, že takováto označení jsou zcela běžná a nelze je považovat za vadná.59 

Z mého pohledu nelze jinak, než s tímto výkladem souhlasit. Na rozdíl od důvodové 

zprávy uvádí Pelikánová a Pelikán jasné argumenty podporující své tvrzení, přičemž 

v důvodové zprávě je pouze bez dalšího uvedeno, že použití jiného adjektiva, než 

označujícího smluvní typ, společně s výrazem „smlouva“, je nesprávné. Toto tvrzení 

není nikterak podloženo ani odůvodněno, a tak nemůže z mého pohledu vedle výkladu 

Pelikánové a Pelikána uspět. 

 

                                                      
57 K § 1810, Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidované znění). In: 

ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 3. 10.  2016] 
58 Ibid. 
59 K § 1810, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
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Ustanovení § 1810 o. z., stanoví, že ustanovení tohoto dílu mají být užita pro 

spotřebitelské smlouvy a na závazky z nich vzniklé. Díl o spotřebitelských smlouvách 

však nepostihuje celý jejich právní režim a není stanoveno, jak má být ohledně tohoto 

zbytku postupováno. Dovozujeme, že pokud není v Díle o spotřebitelských smlouvách 

stanoveno odlišně, budeme postupovat podle obecné úpravy obligačního práva. V této 

souvislosti pak mohou vznikat interpretační problémy, neboť obecná úprava se 

v některých případech zabývá záležitostmi, které samostatně řeší i díl o spotřebitelských 

smlouvách a v některých institutech, jakými jsou například zneužití práva, nepřiměřené 

zkrácení nebo adhezní smlouvy, se tyto úpravy dokonce překrývají.60 

 

Obecně lze o úpravě spotřebitelských smluv v rámci Dílu o spotřebitelských 

smlouvách shrnout, že ztělesňuje základní úpravu ochrany spotřebitele v soukromém 

právu. Tato ochrana tvoří speciální úpravu ochrany slabší strany, a z toho důvodu je 

nutné ji vykládat v souvislosti s dalšími ustanoveními, která mohou na jednotlivé 

konkrétní případy dopadat – např. již výše zmíněná úprava adhezních smluv.61  

 

Jak již bylo uvedeno výše, Pelikánová a Pelikán se domnívají, že z těchto situací 

mohou vznikat interpretační problémy. Z mého pohledu se jedná o domněnku 

opodstatněnou, neboť může být problematické na různých místech občanského 

zákoníku nalézt všechna ustanovení, která na konkrétní případ dopadají, což vyžaduje 

vyšší stupeň orientace v tomto právním předpise. Zároveň se může jevit jako sporné to, 

která ustanovení mají při aplikaci v konkrétním případě přednost. Domnívám se, že 

zmíněné problematické situace představují velké překážky pro to, aby se v problematice 

spotřebitelského práva mohl snadno orientovat i spotřebitel – laik. Mám za to, že právě 

spotřebitelům má nepochybně spotřebitelské právo sloužit nejvíce, což by se mělo 

projevit i v usnadnění interpretace a orientace právě v této oblasti. 

 

                                                      
60 K § 1810, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
61 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 395, ISBN 978-80-7400-535-0 IV 
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Ustanovení obsažená v tomto díle jsou relativně kogentní62, v tom smyslu, že 

pokud zákon nestanoví jinak63 a odchylka od tohoto ustanovení směřuje v neprospěch 

spotřebitele, jsou taková ujednání nicotná, což v právním vztahu znamená, že se k nim 

nepřihlíží.64  

Právním vztahem vzniklým ze spotřebitelské smlouvy – tzv. spotřebitelským 

vztahem se mnohokrát zabýval i Ústavní soud České republiky. Pro problematiku 

zkoumanou v této diplomové práci je zásadní zejména nález 65 , ve kterém byla 

zkoumána mimo jiné ústavnost spotřebitelského vztahu. Ústavní soud dovodil, že tento 

vztah není vysloveně regulován normami ústavního práva, avšak není od ústavně 

zaručených základních práv a svobod ani oddělen. Stát naplňuje tato základní práva a 

svobody tím, že je ve spotřebitelském vztahu chrání, a to tím, že tvoří zákonné 

podmínky pro jejich vznik a poskytuje ochranu při řešení sporů z nich vzniklých. 

Jednostranná ochranitelská ingerence státu však nemůže nahrazovat princip autonomie 

vůle v soukromoprávních vztazích, ani ústavně zaručenou svobodu podnikání. 

Skutečnost, že se podnikatel nachází ve spotřebitelském vztahu v postavení silnější 

strany nelze bez dalšího považovat za protiprávní, či dokonce protiústavní. Jeho 

postavení je založeno na svobodě podnikání a v případném sporu nelze na strany tohoto 

vztahu automaticky pohlížet jako na pachatele a oběť. Spotřebitel je v rámci autonomie 

vůle chráněn obsáhlou úpravou spotřebitelského práva. 

V této části práce jsem se zabývala definicí pojmu spotřebitelské smlouvy. Z této 

definice je zřejmé, že se nejedná o konkrétní smluvní typ, ale označuje závazky, které 

mezi sebou uzavírají zvláštní subjekty – spotřebitel a podnikatel. Požadavky na 

uzavírání těchto smluv budou popsány níže. 

                                                      
62 Dle ustanovení § 1812 odst. 2 o. z. 
63 Např. ustanovení § 1816 o. z.  
64 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 395, ISBN 978-80-7400-535-0 IV 
65 Srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 3725/13. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 5. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/  

http://www.beck-online.cz/
http://www.beck-online.cz/
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2.4 Závěr kapitoly 

Zákonodárce se při vymezení hlavních pojmů spotřebitelského práva dle 

důvodové zprávy snažil o přehlednost, jasnost a srozumitelnost. Z mého pohledu byla 

tato snaha poměrně úspěšná. Společně s pomocí odborné literatury by z mého pohledu 

při výkladu těchto pojmů nemělo vznikat mnoho sporných situací, což je samozřejmě 

ku prospěchu právní jistotě, obzvlášť v právním odvětví, jakým je spotřebitelské právo, 

které má sloužit primárně k ochraně spotřebitele jako zvláštní slabší smluvní strany. 
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3 Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem 

Termín „obchodní smlouvy“ a z nich vznikající „obchodní závazkové vztahy“ byl 

užíván zejména za účinnosti obchodního zákoníku66, a to pro vztahy dle třetí části tohoto 

zákona. Ty se dále dělily na tzv. relativní obchody, označující závazkové vztahy mezi 

podnikateli, které vznikaly při jejich podnikatelské činnosti, nebo mezi podnikatelem při 

jeho podnikatelské činnosti a státem nebo územní samosprávnou jednotkou při 

zabezpečování veřejných potřeb, apod. Druhou kategorií byly tzv. absolutní obchody, u 

nichž se jejich obchodní povaha odvozovala přímo z povahy věci samé, tj. určitých smluv, 

pro které byla obchodní nebo podnikatelská povaha typická, nebo jim byl takový charakter 

přiznán (např. úplatné vztahy týkající se cenných papírů)67. 

Při psaní této práce jsem se zamýšlela, jak definovat tzv. obchodní smlouvy za 

účinnosti současné právní úpravy, právě v souvislosti s názvem této práce – obchodní 

smlouvy uzavírané se spotřebitelem. Narazila jsem ale na problém, kdy po zkoumání 

různých definic obchodních smluv mi téma práce začalo připadat stále více jako protimluv. 

S tímto problémem mi pomohl vedoucí mé práce, když shrnul, že vymezení pojmu 

obchodních smluv je podle současné právní úpravy vskutku složitější a jedná se o 

doktrinální pojetí, které je závislé na řadě okolností. Smyslem tématu diplomové práce je 

však především analyzovat smlouvy uzavírané podnikateli při jejich podnikatelské činnosti 

se spotřebiteli a nalezení společných norem a pravidel pro uzavírání těchto smluv. O 

zmíněné se tedy dále pokusím. 

3.1 Systém úpravy smluv uzavíraných se spotřebitelem 

Úpravu spotřebitelského práva v českém právním řádu lze i po rekodifikaci shledat 

jako velice roztříštěnou. Kromě Dílu o spotřebitelských smlouvách můžeme další složky 

spotřebitelského práva nalézt i v dalších částech občanského zákoníku, a to například 

úpravu odpovědnosti za vady prodaných výrobků v rámci ustanovení o kupní smlouvě – 

prodeji v obchodě, dále můžeme speciální úpravu pro spotřebitele v rámci úpravy 

                                                      
66 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
67 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M., a kolektiv, Obchodní zákoník, 12. vydání 2009, Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 836, ISBN 978-80-7400-055-3. 
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pojištění.68 Další části spotřebitelského práva nalezneme v rámci občanského zákoníku 

v úpravě nekalé soutěže (ustanovení § 2989 o. z.), v rámci prodeje movité věci (ustanovení 

§ 1852 odst. 2 o. z.), nebo zájezdu (ustanovení § 2521 o. z.). Toto zařazení bylo užito 

z důvodu obsahu směrnic, které tato úprava provádí, přičemž v občanském zákoníku není 

subjekt těchto vztahů omezen pouze na spotřebitele, tzn., že jím může být i osoba 

právnická, proto jsou tyto smluvní vztahy zařazeny mimo Díl o spotřebitelských 

smlouvách.69 

 

Kromě dílčí úpravy spotřebitelského práva v občanském zákoníku lze jeho další 

části nalézt v samostatných zákonech70 a další instituty zůstaly upraveny pouze v přímo 

aplikovatelných právních normách Evropské Unie71. Občanský zákoník dále neobsahuje 

zásadní prvky spotřebitelského práva, kterými jsou sankce za jeho případné porušení a také 

procesní normy spotřebitelského práva, které jsou pro jeho efektivní prosazování 

mimořádně důležité. 72 

 

Díl o spotřebitelských smlouvách je dále členěn na oddíly, přičemž v prvním oddíle 

(ustanovení § 1810 a násl. o. z.) nalezneme obecnou úpravu, kterou lze užít na všechny 

smlouvy uzavírané se spotřebitelem. Ve druhém oddíle (ustanovení § 1820 a násl. o. z.) 

nalezneme speciální úpravu pro smlouvy uzavírané distančním způsobem a smlouvy 

uzavírané mimo obchodní prostory podnikatele. Ve třetím a posledním oddíle (ustanovení 

§ 1852 a násl. o. z.) tohoto dílu se nachází úprava dočasného užívání ubytovacího zařízení 

a jiné rekreační služby. 73  Vybraná ustanovení prvních dvou z výše zmíněných oddílů 

                                                      
68 K § 1810, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
69 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 397, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
70 Např. zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a 

další. 
71 Např. institut odpovědnosti leteckých dopravců za zrušení a zpoždění letu dle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 
72 K § 1810, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
73 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 397, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
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budou v této práci dále podrobně rozebrány, spolu s uvedení případných dopadů a 

povinností pro podnikatele. 

 

3.2 Obecná úprava spotřebitelských smluv 

Jak již bylo zmíněno výše, obecná úprava spotřebitelských smluv se nachází 

v ustanovení § 1810 – 1820 o. z. Tato úprava lze vztáhnout obecně na všechny smlouvy, 

které podnikatel uzavírá se spotřebitelem a obsahuje základní požadavky, které musí 

každá spotřebitelská smlouva nutně splňovat. 

3.2.1 Spotřebitelská informovanost 

Ustanovení § 1811 o. z., upravuje obsah informační povinnosti podnikatele ve 

vztahu ke spotřebiteli a časový úsek, kdy má být splněna.74 Jedním z požadavků, který 

občanský zákoník klade na poskytování informací spotřebitelům, je dle ustanovení 

§ 1811 odst. 1 o. z., jasnost a srozumitelnost. Tento požadavek je nutno odlišit od 

obecného požadavku určitosti a srozumitelnosti, stanoveného v ustanovení § 553 o. z., 

pro právní jednání. Tento obecný požadavek je kritériem pro samotný vznik právního 

jednání a jeho právních následků, a tvoří určitý minimální standard, jehož nesplnění má 

za následek, že dané právní jednání bude zdánlivé (nicotné) a nebude mít žádné právní 

následky. Zde půjde krajní případy, ze kterých nebude vůbec možné určit obsah 

poskytnuté informace. Po splnění tohoto obecného kritéria srozumitelnosti je nutné 

zhodnotit jasnost a srozumitelnost sdělení pro spotřebitele dle ustanovení § 1811 odst. 

1 o. z. Zde se bude zkoumat zejména skutečnost, zda je poskytnutá informace 

srozumitelná i pro spotřebitele, tj. osobu s omezenou nebo menší znalostí předmětu 

smluvního vztahu a právních následků smluvních podmínek. Při poskytování informací 

by zejména neměl být použit neadekvátně odborný jazyk, případně složité jazykové 

konstrukce.75  

 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 410, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
75 Selucká, M. a kol.: Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 10-11, ISBN 978-80-7400-471-1. 
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Při posuzování kritéria jasnosti a srozumitelnosti se používá institut tzv. 

průměrného spotřebitele. Tím je osoba průměrného rozumu dle ustanovení § 4 odst. 1 

o. z., bez zvláštních odborných znalostí. Ve věcech logického výkladu používá tzv. 

selský rozum, umí číst, psát a počítat. Srozumitelnosti proto není na závadu, pokud je 

pro pochopení sdělení nutné použití základních matematických operací, např. při 

zjištění výše úrokové sazby při poskytování úvěru. Z poskytnutých informací by tato 

osoba měla mít možnost zjistit svá práva a povinnosti. Pokud jsou ve sdělení užity 

odborné termíny, nemusí je tato osoba umět vysvětlit, musí být ale schopná je funkčně 

uchopit (např. odstoupení od smlouvy, ručení, výpověď, zástava, atd.). 76 

 

Kritériem jasnosti a srozumitelnosti se zabýval i Evropský soudní dvůr ve věci 

C-26/1377. Předmětem řízení bylo posouzení předběžné otázky, zda „smluvní klauzule 

mají být pro spotřebitele jasné a srozumitelné z gramatického hlediska, nebo mají být 

témuž spotřebiteli navíc jasné a srozumitelné i hospodářské důvody použití smluvní 

klauzule a její souvislost s ostatními smluvními klauzulemi?“ 78 . V tomto řízení se 

jednalo případ, kdy při poskytnutí úvěru spotřebiteli se výše jednotlivých splátek 

určovala podle aktuálního prodejního kurzu cizí měny, zatímco výše samotného úvěru 

byla určena podle nákupního kurzu cizí měny. V této souvislosti Evropský soudní dvůr 

dovodil, že aby sdělení splňovalo požadavek jasnosti a srozumitelnosti, je potřeba toto 

kritérium zkoumat nejen z  hlediska gramatického, ale také z hlediska, zda je spotřebitel 

schopen na základě jasných a srozumitelných kritérií vyhodnotit vztahy mezi 

jednotlivými částmi sdělení a posoudit a zhodnotit ekonomické důsledky, které z nich 

pro něj vyplývají.79  

 

Osobně považuji tento výklad za velmi přísný, neboť obchodní podmínky, 

v nichž bývají zpravidla uvedeny zde zkoumané podmínky poskytnutí úvěru a dalších 

bankovních a podobných služeb, obsahují taková ustanovení, kterým osoba průměrného 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 410, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
77 Rozsudek Soudního Dvora ze dne 30. dubna 2014, sp. zn. C-26/13, In: InfoCuria [právní informační 

systém]. Judikatura Soudního dvora [cit. 14. 10. 2016]. Dostupné z: http://curia.europa.eu  
78 Ibid. 
79 Ibid. 

http://curia.europa.eu/
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rozumu těžko porozumí z gramatického hlediska, natož aby byla schopná vnímat 

souvztažnost jednotlivých ustanovení a ekonomický dopad, který na ni mají. Z mého 

pohledu se jedná o tak složitou problematiku, že je nemožné ji v obchodních 

podmínkách vysvětlit tak, aby byla pro spotřebitele srozumitelná v souladu s výše 

uvedenou judikaturou.  

 

Ustanovení § 1811 odst. 2 o. z., upravuje základní informační povinnosti 

podnikatele při jednání se spotřebitelem, a to nehledě na to, jakým způsobem je 

konkrétní spotřebitelská smlouva uzavírána. Tyto informace je podnikatel povinen 

spotřebiteli poskytnout v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, resp. před 

tím, než je ze strany spotřebitele učiněna závazná nabídka.80 Jinými slovy je nutné 

informační povinnost splnit před tím, než je spotřebitel svým projevem vůle vázán. 

Nejčastější způsoby splnění informační povinnosti podnikatele jsou v návrhu na 

uzavření smlouvy (dle ustanovení § 1731 o. z.), nebo ve výzvě k podání nabídek (dle 

ustanovení § 1733 o. z.). Účelem včasného poskytnutí požadovaných informací je, aby 

měl spotřebitel možnost se s těmito informacemi dostatečně seznámit, vyhodnotit je a 

měl možnost učinit informované rozhodnutí.81 

 

Informace, které jsou předmětem obecné informační povinnosti, nemusí být 

podnikatelem poskytnuty aktivně v případě, že je jejich obsah spotřebiteli zřejmě znám 

z jiných souvislostí (např. totožnost podnikatele, způsob platby). 82  Informační 

povinnost není dále nutné plnit, resp. informační povinnost nevznikne v případě, že dané 

informace jsou všeobecně známé, nebo se s nimi spotřebitel již měl možnost seznámit, 

např. v předešlém obchodním styku, nebo byly informace poskytnuty jinak. Povinnost 

poskytnout informace dále nevzniká, pokud jde o smlouvu uzavíranou za účelem 

vyřizování záležitostí každodenního života, kdy vzájemné plnění bezprostředně 

následuje její uzavření. Důvodem je zejména usnadnění běžného obchodního styku, 

                                                      
80 Selucká, M. a kol.: Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 10, ISBN 978-80-7400-471-1 
81 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 412, ISBN 978-80-7400-535-0 IV 
82 Selucká, M. a kol.: Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 10, ISBN 978-80-7400-471-1 
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neboť poskytnutí požadovaných informací by bylo v praxi obtížné – lze si ho jen těžko 

představit např. při běžném nákupu potravin a oblečení, nebo využití služeb taxi či 

kadeřníka. Informační povinnost dále nevzniká u smluv o dodání digitálního obsahu na 

hmotném nosiči.83 

 

Domnívám se, že výše zmíněné výjimky z informační povinnost, zejména co se 

týče informací, které mají být spotřebiteli již známy z jiných souvislostí, nejsou zcela 

důvodné, resp. se domnívám, že v praxi by podnikatelé skutečnost, že byla informace 

spotřebiteli již známa, mohli v případě sporu jen těžko prokázat, proto se nebudou na 

zákonné výjimky spoléhat a informační povinnost raději splní zcela přímo ve smlouvě. 

Výjimka ohledně smluv uzavíraných za účelem vyřizování záležitostí každodenního 

života je z mého pohledu nepochybně ku prospěchu věci a bezproblémového 

obchodního styku. 

 

Další požadavek řádné informovanosti spotřebitele spočívá v poskytnutí 

požadovaných informací v jazyce, ve kterém je uzavírána daná smlouva. K tomu 

považuji za vhodné doplnit, že další jazykové požadavky jsou uvedeny v ustanovení 

§ 11 zákona o ochraně spotřebitele84 a zahrnují povinnost v českém jazyce poskytnout 

informace o obecných vlastnostech výrobků, reklamačních nárocích, apod., pokud jsou 

tyto informace poskytnuty písemně.85 

 

Zde bych ráda zmínila z mého pohledu zásadní problém, vznikající při uzavírání 

smluv v jazyce, kterým spotřebitel zřejmě nehovoří, a který může mít zásadní vliv na 

srozumitelnost a z ní vycházející platnost smlouvy. Z vlastní zkušenosti vím, že v této 

souvislosti mohou vznikat sporné situace, a to v případech, kdy v určitém státě uzavírají 

smlouvu s podnikatelem spotřebitelé – cizinci, kteří jazykem té dané země nehovoří. 

Jako příklad bych ráda uvedla situaci, kdy podnikatel běžně uzavírá se spotřebiteli 

adhezní smlouvy včetně obchodních podmínek, které splňují všechny zákonné 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 413, ISBN 978-80-7400-535-0 IV 
84 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
85 Selucká, M. a kol.: Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 11, ISBN 978-80-7400-471-1. 
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náležitosti, přičemž se na něj obrátí spotřebitel - cizinec, s úmyslem tuto smlouvu 

uzavřít.  Spotřebitel - cizinec podnikatele informuje, že daným jazykem nehovoří, 

podmínky smlouvy si spolu domluví anglicky (pouze základní podmínky, podnikatel 

nepřekládá celé obchodní podmínky). Podnikatel předloží spotřebiteli – cizinci 

k podpisu smlouvu včetně obchodních podmínek a doporučí cizinci, aby se s nimi 

seznámil, případně si je nechal přeložit, protože součástí smlouvy je ustanovení, že 

„spotřebitel svým podpisem prohlašuje, že se seznámil a souhlasí se smlouvou, včetně 

přiložených obchodních podmínek“. Spotřebitel – cizinec smlouvu bez dalšího 

podepíše, přičemž následně z této smlouvy vznikne spor. Je pak otázkou, zda se může 

podnikatel na spotřebiteli – cizinci, dovolávat veškerých ujednání dle této smlouvy. 

Podobným případem se už v minulosti zabývala judikatura86 (na podkladě občanského 

zákoníku z roku 1964), a dovodila, že pokud byl právní úkon učiněn v cizím jazyce, 

kterému druhá strana prokazatelně nerozumí, je takovéto jednání relativně neplatné pro 

svou nesrozumitelnost. Z výše uvedeného plynou nevýhody jak pro spotřebitele, který 

má zájem do předmětného smluvního vztahu vstoupit, přičemž pokud žije v cizí zemi, 

všichni podnikatelé budou uzavírat smlouvy v pro něj cizím jazyce, tak ale zejména pro 

podnikatele, který má rovněž zájem do tohoto vztahu vstoupit, zároveň pro něj z něj 

však vyplývají buď zvýšené náklady na dvojjazyčné smlouvy, nebo nejisté právní 

postavení v případě jakéhokoli sporu. Z mého pohledu je zde nebezpečí, že by tento 

výklad mohl být ze strany spotřebitelů – cizinců zneužíván, když vstoupí do smluvního 

vztahu s podnikatelem, s vědomím, že mohou nezávazně smlouvu podepsat, přičemž 

budou jednat v souladu se smlouvou, dokud to pro ně bude výhodné, a pokud by došlo 

na spor, budou se dovolávat relativní neplatnosti smlouvy. Jediným řešením tohoto 

případu pro podnikatele z mého pohledu je mít smlouvy dvojjazyčné, nicméně jako 

druhý jazyk by většina podnikatelů z hlediska srozumitelnosti nejspíše zvolila jazyk 

anglický, ale ani zde se nedá vyhnout případu nesrozumitelnosti a z ní vyplývající 

relativní neplatnosti, když cizinec – spotřebitel nebude dostatečně ovládat ani jazyk 

anglický. 

 

                                                      
86 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1760/2007, ze dne 11. 3. 2008, Rozhodnutí Nejvyššího 

soudu sp. zn. 32 Cdo 4459/2014, ze dne 19. 7. 2016. 
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Právní následky nesplnění podmínek podle ustanovení § 1811 o. z., mohou být 

pro podnikatele různé, zejména v závislosti na povaze konkrétního sdělení. Porušení 

povinností dle prvního odstavce, tedy jasnost a srozumitelnost sdělení, může být 

posouzena jako nesplnění informační povinnosti s následky viz níže, případně může 

vést k neexistenci (z důvodu nepřiměřenosti dle ustanovení § 1813 o. z.) či neplatnosti 

(dle ustanovení § 583 o. z.) právního jednání.87 Pro nesplnění informační povinnosti či 

nedostatečnost poskytnutých informací dle druhého odstavce nestanoví občanský 

zákoník žádné zvláštní právní následky. Předem poskytnuté informace totiž nejsou 

nikterak závazné, pokud nejsou zároveň vtěleny do uzavírané smlouvy (s výjimkou 

speciálních případů např. dle ustanovení § 1822 o. z. nebo § 1844 o. z.). Následkem 

nesplnění informační povinnosti tak může být např. vznik povinnosti nahradit případnou 

vzniklou újmu (dle ustanovení § 2910 o. z.), vznik omylu na straně spotřebitele (dle 

ustanovení § 583 o. z.), jehož následkem může být i neplatnost právního jednání. Dalším 

následkem nesplnění informační povinnosti může být posouzení daného jednání jako 

v rozporu s dobrými mravy, což může mít také v extrémním případě za následek 

neplatnost právního jednání (dle ustanovení § 588 o. z.). Zvláštní následky, zejména 

spočívající v omezené závaznosti poskytnutých informací, mohou vzniknout dle 

zvláštní úpravy v občanském zákoníku (např. dle ustanovení § 1821, 1822, 1844 o. z.). 

Následkem nesplnění informační povinnosti dle zvláštních zákonů může být i naplnění 

znaků správního deliktu (např. podle ustanovení § 24 zákona o ochraně spotřebitele).88 

 

Pro porovnání bych ráda upozornila na jednu z podmínek srozumitelnosti 

slovenské úpravy spotřebitelských smluv, která stanoví minimální výšku písma, kterou 

musí text spotřebitelské smlouvy splňovat, a to na 1,9 mm. Právním následkem 

nesplnění této podmínky je neplatnost smlouvy.89 Tato úprava zatím v českém právním 

řádu zakotvena není, lze konstatovat, že z pohledu spotřebitele se jedná o přínosné 

ustanovení, z pohledu podnikatele již méně, neboť bohužel nad čitelností a 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 411, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
88 Ibid, s. 413-414. 
89  Ustanovení § 53c zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v souvislosti s ustanovením § 1b 

nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 
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srozumitelností informací pro spotřebitele převládá obecná snaha o snížení nákladů, 

z níž vyplývá potřeba vtělení co největšího počtu informací do co nejmenšího prostoru. 

 

3.2.2 Výklad nejpříznivější pro spotřebitele a relativní kogentnost úpravy 

Ustanovení § 1812 odst. 1 o. z., stanoví, že pokud lze obsah smlouvy vyložit 

různým způsobem, použije se výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější. Jedná se 

o speciální výkladové pravidlo k obecným výkladovým pravidlům obsaženým 

v ustanoveních § 555 - 558 o. z., a k jeho použití dochází pouze v případě, že obsah 

smlouvy připouští výklad různý. Toto ustanovení se tedy neužije v případě, kdy lze vůli 

stran zjistit již po užití výše zmíněných pravidel obecných.90  Toto pravidlo pro výklad 

spotřebitelských smluv vychází ze skutečnosti, že podnikatel je tím, kdo má na obsah 

smlouvy největší vliv. Není proto ani třeba zkoumat, kým byly podmínky smlouvy 

předkládány, kdo použil sporný výraz jako první, nebo kým byly zaviněny různé 

možnosti výkladu (nepoužije se tedy obecné ustanovení § 557 o. z.). Výjimkou by měla 

být situace, kdy podnikatel prokáže, že sporný obsah smlouvy pochází výhradně od 

spotřebitele a poskytnutí zákonné ochrany by nesměřovalo proti jednání podnikatele, 

ale proti pochybení, které spotřebitel sám zavinil, což však nelze přičítat k tíži 

podnikatele (dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) o. z.). Toto výkladové pravidlo se 

použije nejen pro smlouvy, ale v souvislosti s ustanovením § 1724 odst. 2 o. z., i na jiná 

právní jednání a sdělení podnikatele vůči spotřebiteli. Nelze jej však užít v případě, že 

určité smluvní ujednání rozporuje sdružení založené k ochraně spotřebitelů, neboť by 

se v takovém případě mimo jiné nejednalo o spor z konkrétní spotřebitelské smlouvy. 

91  

 

Z mého pohledu se jedná o odůvodněné a logické ustanovení, neboť v případě 

zejména tzv. formulářových smluv a všeobecných podmínek nemá spotřebitel možnost 

obsah smlouvy a užité termíny fakticky ovlivnit. Je i v zájmu podnikatele, aby 

ustanovení smlouvy byla natolik jasná, aby je nebylo možné vyložit více způsoby. 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 418, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
91 Ibid, s. 417-418. 



32 
 
 

 

Dle ustanovení § 1812 odst. 2 o. z., se nepřihlíží k ujednáním odchylujícím se od 

zákonných ustanovení sloužících k ochraně spotřebitele a k ujednáním, kterými se 

spotřebitel vzdává svého zvláštního zákonného práva. Toto ustanovení zakládá 

relativní, tj. jednostrannou kogentnost zákonných ustanovení, která mají sloužit 

k ochraně spotřebitele, přičemž pro ni zároveň stanoví určité podmínky. Pro poskytnutí 

ochrany je z hlediska právní síly vyžadováno, aby mělo ustanovení, od kterého se ve 

smluvním vztahu odchyluje, alespoň sílu zákona, přičemž se bude jednat především o 

normy soukromého práva, nejen však občanského zákoníku, ale i dalších zvláštních 

zákonů. Výjimkou nemusí být ani některé normy práva veřejného, pokud mohou 

vyvolat soukromoprávní důsledky. Ustanovení se zároveň vztahuje pouze na normy 

s osobní působností ve vtahu ke spotřebiteli ve smyslu ustanovení § 419 o. z. Pojem 

spotřebitel nemusí být nutně v ustanovení přímo zmíněn, osobní působnost se zkoumá 

podle výkladu konkrétního ustanovení a pojem spotřebitel tak může být nahrazen jiným 

pojmem se shodným obsahem, např. zákazník. Ustanovení o relativní kogentnosti lze 

užít i v případě, že norma kromě spotřebitele dopadá i na další subjekty, nelze ho však 

užít v případě, kdy se jedná o normu sloužící k ochraně slabší strany obecně. Ustanovení 

stanoví, že se nepřihlíží k  ujednáním odchylným. Není však dále upraveno, zda platí 

při odchýlení ve prospěch i v neprospěch spotřebitele. Ze smyslu úpravy, kterým je 

ochrana spotřebitele, však dovozujeme, že by bylo v jejím rozporu sankcionovat 

nicotností ustanovení, která se sice od zákonného ustanovení odchylují, ale ochranu 

spotřebitele naopak posilují.92 

 

Ke smluvním ujednáním dle druhého odstavce § 1812 o. z., se nepřihlíží. Tuto 

skutečnost je soud povinen zkoumat z úřední povinnosti a nelze k nim z důvodu ochrany 

veřejného zájmu přihlédnout ani v případě, že se jich spotřebitel přímo dovolává (oproti 

ujednání dle ustanovení § 1815 o. z.).93 S názorem Hulmáka se v této věci neztotožňují 

Pelikánová a Pelikán, podle nichž není vhodné toto ustanovení chápat jako nicotné, i 

přes znění § 554 o. z., dle kterého se ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, a za 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 418-419, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
93 Ibid, s. 420. 
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vhodnější považují postup dle § 1815 o. z., dle kterého se ke spornému ustanovení 

přihlíží, pokud se jej spotřebitel sám dovolá.94 Neuvádějí však v této souvislosti žádné 

odůvodnění, proč by nemělo být chápání takového ustanovení jako nicotného nevhodné, 

proto se přikláním spíše k výše popsanému názoru Hulmáka, které zároveň odpovídá 

znění zákonnému znění. 

 

Znění tohoto ustanovení se gramaticky liší od znění v předchozím občanském 

zákoníku95, kde bylo ustanovení uplatňováno na širší okruh vztahů, když se mimo jiné 

neomezovalo pouze na ustanovení zákona sloužící k ochraně spotřebitele. Názory na 

výklad tohoto ustanovení se v odborné literatuře lišily, závěr však byl ten, že absolutní 

neplatnost nastává v případě odchýlení od jakéhokoli zákonného ustanovení 

v neprospěch spotřebitele. Z tohoto důvodu nelze v současnosti užít judikaturu, 

vtahující se k předchozí zákonné úpravě. Ke změně textace došlo z důvodu, že smyslem 

tohoto ustanovení nemá být úplná nemožnost uzavření nevýhodné smlouvy pro 

spotřebitele, ale zabránění možnosti zneužití jeho postavení jako zvláštní slabší strany.96 

 

Z pohledu právní jistoty nepovažuji za vhodné, že příslušné ustanovení 

sankcionuje nicotností jakékoli smluvní ujednání, které se odchyluje od zákonných 

ustanovení na ochranu spotřebitele a nejen ty „v neprospěch spotřebitele“. Jak bylo 

zmíněno výše, tuto skutečnost lze zhojit výkladem v souvislosti s cílem a účelem 

úpravy, i přesto však považuji z hlediska právní jistoty za vhodnější, aby byla tato 

skutečnost výslovně upravena v zákonném ustanovení. 

 

                                                      
94 K § 1812, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
95 Ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění „Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se 

nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, 

které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení.“ 
96 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 420, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
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3.2.3 Zakázaná ujednání a jejich následky 

Ustanovení § 1813 o. z., upravuje obecná kritéria pro vymezení nepřiměřených 

smluvních ujednání a jejich důsledky, když stanoví, že „se má za to, že zakázaná jsou 

ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou 

nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí pro 

ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a 

srozumitelným způsobem“. Toto ustanovení transponuje do českého právního řádu 

definici tzv. zneužívajících ustanovení ze směrnice 93/13/EHS97, ale tuto transpozici 

považují Pelikánová a Pelikán za zcela nepřesnou, když místo termínu „zneužívající“ 

použil zákonodárce termín „nepřiměřená“, což dle jejich názoru rozhodně nelze 

považovat za synonyma. Nepřiměřenost totiž může mít různou intenzitu a nemusí být 

protiprávní, zatímco zneužití je ze své podstaty protiprávní vždy a zároveň vždy 

vyžaduje subjektivní prvek. Princip přiměřenosti není v českém právním řádu 

definován, ale zřejmě jím je míněna přiměřenost mezi právy a povinnostmi stran, 

obecně nazývaná jako vyváženost. 98  Zákonné ustanovení však pracuje s termínem 

nepřiměřenost, budu ho proto používat i dále v této práci. 

 

Pro posouzení ne/přiměřenosti se zkoumají okolnosti konkrétních případů, což 

umožňuje zohlednit jejich jednotlivá specifika. Demonstrativní výčet zakázaných 

ujednání je dále upraven v ustanovení § 1814 o. z. Cílem ustanovení je ochrana 

spotřebitelů proti neúměrnému omezování jejich práv a zneužití silnějšího postavení 

podnikatele, zejména v případech, kdy jsou smlouvy předkládány podnikatelem a 

spotřebitel má omezenou možnost ovlivnit jejich obsah. Zvlášť chráněna je možnost 

spotřebitele se svobodně rozhodnout, což je také účelem tohoto ustanovení a vyžaduje 

zejména transparentnost ze strany podnikatele a jeho poctivé jednání. Možnost 

svobodně se rozhodnout zahrnuje rovněž možnost spotřebitele rozhodnout se tak, že 

dané jím učiněné rozhodnutí pro něj nebude výhodné. Cílem ustanovení není a ani být 

nemůže vytvoření stavu, kdy podnikatel a spotřebitel budou v rovném postavení, co se 

                                                      
97  Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. 4. 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských 

smlouvách 
98 K § 1814, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
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práv a povinností týče, ale prosté zamezení stavu výrazné nerovnováhy v jejich 

postavení.99 

 

Hulmák se zamýšlí nad vhodností použití spojení vyvratitelné právní domněnky 

se zákazem a shrnuje, že není příliš vhodné, neboť nelze prokázat opakem, že ustanovení 

určitou skutečnost nezakazuje, když ji zakazuje.100 Pelikánová a Pelikán jsou ohledně 

užití vyvratitelné právní domněnky v tomto ustanovení ještě kritičtější, když je označují 

za omyl autorů, kterému nelze přikládat žádný význam, neboť zkoumaná klauzule buď 

bude nepřiměřená, a tím pádem zakázaná, nebo bude přiměřená a tedy nebude zakázaná. 

Na této skutečnosti nelze prokázáním opaku nic změnit.101  

Pro posouzení, zda je určité ustanovení dle § 1813 o. z., nepřiměřené, je potřeba 

zkoumat čtyři kritéria a to konkrétně, zda se jedná o smluvní ujednání, zda zakládá 

významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, zda je tato nerovnováha 

v neprospěch spotřebitele a zda naplňuje rozpor s požadavkem přiměřenosti.102 Tato 

kritéria nyní postupně jednotlivě rozeberu. 

 

Nepřiměřenost podle tohoto ustanovení zkoumáme pouze u ujednání ve 

spotřebitelských smlouvách (mezi něž řadíme i jednostranná právní jednání, pokud 

z nich vznikají závazky), přičemž je vyžadováno, aby toto ujednání bylo součástí 

smlouvy. Z hlediska obsahu podléhají přezkumu veškerá smluvní ujednání, s výjimkou 

ujednání vymezujících předmět plnění či cenu – ta pouze za předpokladu, že nebyla 

poskytnuta jasně a srozumitelně (věta druhá ustanovení § 1813 o. z.).103 

 

Kritérium významné nerovnováhy v právech a povinnostech stran můžeme 

posuzovat několika způsoby. Prvním je porovnání postavení spotřebitele dle 

dispozitivní zákonné úpravy a dle smluvního ujednání a nastává, pokud je postavení 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 423, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
100 Ibid, s. 424. 
101 K § 1814, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
102 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 424, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
103 Ibid, s. 424-425. 



36 
 
 

spotřebitele na základě smluvního ujednání zhoršeno oproti tomu, pokud by takové 

smluvní ustanovení neexistovalo a postupovalo se dle zákonné úpravy. Druhým 

způsobem je, zda mají obě strany obdobná práva – např. stejná délka promlčecí doby, 

apod. Pokud nejsou práva stran obdobná, ani v tom případě se nemusí jednat o 

nepřiměřenost, pokud je tato skutečnost objektivně odůvodněna, např. různá práva na 

základě různé míry rizik – pouze podnikatel má v případě nájmu věci právo na smluvní 

pokutu v případě prodlení s vrácením věci. Aby se mohlo jednat o nepřiměřené 

ujednání, musí zakládat významnou nerovnováhu, přičemž je nutné zkoumat rozsah 

nepřiměřenosti smluvního ustanovení i v souvislosti s dalšími smluvními ustanovením. 

104 

 

O nepřiměřenosti smluvního ujednání můžeme uvažovat pouze v případě, že je 

v neprospěch spotřebitele, tj. zhoršuje jeho právní postavení. I zde je nutné zkoumat 

ustanovení zakládající neprospěch spotřebitele v souvislosti s ostatními ustanoveními 

smlouvy, jelikož může docházet k situacím, kdy určité ujednání v neprospěch 

spotřebitele je dále kompenzováno jiným ujednáním, které je naopak ve prospěch 

spotřebitele, čímž se práva a povinnosti dostanou reálně do rovnováhy a nepřiměřenost 

nenastává. Sporným se v některých případech může stát, zda je dané ujednání skutečně 

v neprospěch spotřebitele (např. prodloužení promlčecí lhůty nároku vůči 

spotřebiteli).105 V této souvislosti se domnívám, že zpravidla bude objektivně zřejmé, 

zda je to, které ustanovení ve prospěch či v neprospěch spotřebitele. Pokud by se daná 

skutečnost stala přece jen spornou, bude nutné, aby rozhodl soud. 

 

Při zkoumání požadavku přiměřenosti je nutné si pomoci zněním transponované 

směrnice106, která místo přiměřenosti uvádí jako kritérium „rozpor s požadavky dobré 

víry“. Podnikatel, který jedná ve vztahu ke spotřebiteli přiměřeně a v dobré víře dle 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 425-427, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
105 Ibid, s. 427. 
106  Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. 4. 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských 

smlouvách 
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judikatury 107  rozumně očekává, že by spotřebitel s daným smluvním ustanovením 

souhlasil i v případě, kdy by byly podmínky smlouvy vyjednávány individuálně.108   

 

Úprava dle tohoto ustanovení stanoví zvláštní výjimku ze zkoumání 

přiměřenosti, kterou jsou ujednání o předmětu a ceně, pokud jsou poskytnuta jasným a 

srozumitelným způsobem. Opět zde nacházíme rozpor s transponovanou směrnicí109, 

která výjimku stanoví pouze pro hlavní předmět plnění a poměr vzájemně poskytnutých 

plnění a vzhledem k tomu, že nelze zákonem výjimku stanovenou ve směrnici rozšířit, 

je potřeba postupovat podle výjimky popsané ve směrnici. Východiskem této výjimky 

je skutečnost, že předmět plnění a cena jsou nejzásadnějšími prvky smlouvy a 

rozhodnutí o nich je základním projevem autonomie vůle subjektů. Pokud jsou tedy 

vyjádřeny jasně a srozumitelně, nemá stát do této autonomie vůle zasahovat a ani nemá 

nahrazovat nevýhodné rozhodnutí, které spotřebitel ze své vůle učinil.110 

 

Výjimku z přezkumu přiměřenosti tedy tvoří hlavní předmět plnění, pokud je 

popsán jasným a srozumitelným způsobem. Může však být problematické takový hlavní 

předmět plnění určit, když ani směrnice ani zákon neobsahují jeho definici. Bývá 

stanoven v souvislosti s podstatnými náležitostmi smlouvy, ale protože smyslet této 

výjimky je ochrana autonomie vůle spotřebitele, měl by být hlavní předmět plnění 

chápán jako všechna ujednání, která zakotvují skutečnosti rozhodné pro rozhodnutí 

spotřebitele, přičemž tyto okolnosti vůbec nemusí být podstatnými náležitostmi 

smlouvy (např. výše úroku, aj.). Za hlavní předmět plnění se nepovažují sankční 

ujednání, jakými jsou například úroky z prodlení, či smluvní pokuty a nejsou tak 

vyloučeny ze zkoumání přiměřenosti. Totéž platí o vedlejších závazcích ze smlouvy a 

o ustanoveních s hlavním předmětem plnění pouze souvisejících, které ho mění, 

doplňují či jinak upřesňují. Dle výše zmíněné směrnice je zároveň z přezkumu 

                                                      
107  srov. Rozsudek ESD ze dne 14. 3. 2013, Mohamed Aziz proti Caixa dʼEstalvis de Catalunya, 

Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), C‑415/11. 
108 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 428, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
109  Čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. 4. 1993 o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách 
110 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 429-431, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
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přiměřenosti vyloučen poměr ceny a odměny na jedné straně a služeb nebo zboží 

dodávaných na straně druhé, pokud jsou uvedeny jasně a srozumitelně.111 

 

Jasnost a srozumitelnost jsou pravidla, která občanský zákoník podnikateli 

stanoví obecně pro jednání se spotřebitelem. Více k podmínkám srozumitelnosti viz 

3.2.1. Pokud nejsou ohledně hlavního předmětu plnění a poměru ceny a odměny a zboží 

nebo služeb tyto podmínky splněny, podléhají přezkumu přiměřenosti stejně, jako 

ostatní smluvní ujednání. Problematickou může být v této souvislosti situace, kdy se 

odměna/cena sestává z více částí – pak je potřeba ověřit, že všechny části byly ujednány 

jako součásti smlouvy a spotřebitel měl možnost se s nimi seznámit a porozumět jim, a 

to nejen z gramatického pohledu, nýbrž i z pohledu ekonomických souvislostí a 

výhodnosti (viz výše v části 3.2.1). Samotná mnohost částí odměny však 

nesrozumitelnost nezakládá.112 

 

Jako příklad nepřiměřeného ujednání by bylo z mého pohledu možné posoudit 

případ, ve kterém bez odůvodnění spotřebitel prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv 

a povinností vzniklých ze spotřebitelské smlouvy na dobu 4 let, přičemž promlčecí doba 

pro podnikatele prodloužena není.113 

 

Právními následky toho, pokud je určité ustanovení ve spotřebitelské smlouvě 

podle výše uvedených kritérií posouzeno jako nepřiměřené, je stanoveno v ustanovení 

§ 1815 o. z., a je jím jeho zdánlivost, tj. se k němu nepřihlíží. Výjimkou je případ, kdy 

se jej spotřebitel sám dovolá.114 O právních následcích nepřiměřených ujednání více viz 

níže na konci této podkapitoly. 

 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 431-432, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
112 Ibid, s. 433-434. 
113  Čl. 10. 13. Podmínek programu Nový iPhone každý rok, provozovaný společností Alza.cz a.s., 

[online]. [cit. 2016-11-04]. Dostupné z: 

https://i.alza.cz/Foto/docs/Podminky_programu_iPhone_zaruka_160607-final-cistopis.pdf  
114 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 442, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 

https://i.alza.cz/Foto/docs/Podminky_programu_iPhone_zaruka_160607-final-cistopis.pdf
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V ustanovení § 1814 o. z., nalezneme demonstrativní výčet nejběžněji se 

vyskytujících zakázaných ujednání, u kterých výše zmíněné obecné předpoklady 

nepřiměřenosti dle ustanovení § 1813 o. z., není nutné vůbec zkoumat. Vyjmenovaná 

ujednání jsou nepřiměřená za všech okolností. V souvislosti s výčtem však nelze a 

contrario dovodit, že ujednání zde neuvedená jsou přiměřená a tedy dovolená. 

Nepřiměřenost ujednání může vyplývat např. z obecného ustanovení § 1813 o. z., 

případně může být jejich obsah zakázán podle jiných kogentních zákonných 

ustanovení.115 

 

Důsledky užití nepřiměřených a zakázaných ujednání dle ustanovení § 1813 a 

1814 o. z., nalezneme v ustanovení § 1815 o. z. K takovému ujednání se nepřihlíží, což 

v souvislosti s ustanovením § 554 o. z., znamená, že se jedná o právní jednání zdánlivé. 

Na zdánlivé ujednání se hledí, jako by vůbec nebylo, nevyvolává žádné právní účinky a 

považuje se za právně bezvýznamné. 116 V případě, že se k nepřiměřenému ujednání 

nepřihlíží, což způsobí, že bez tohoto ujednání smlouva nemůže být plněna (např. pro 

neurčitost plnění), bude zdánlivou celá předmětná smlouva. Pokud však lze zdánlivé 

ustanovení oddělit, zbytek smlouvy zůstává platným. Zdánlivost zkoumá soud z moci 

úřední. Není nutné ji namítat nebo se jí dovolávat a nepromlčuje se. Je to z důvodu, že 

zákonná úprava má za cíl ochranu spotřebitele, a pokud tento nebyl schopen své právo 

prosadit již při uzavírání smlouvy, lze se domnívat, že ho nebude schopen prosadit ani 

při soudním řízení.117  

 

Dle Pelikánové a Pelikána je však formulaci „nepřihlíží se“ nutno vykládat jako 

neplatnost ustanovení spotřebitelské smlouvy, popřípadě celé smlouvy, a to i přes znění 

ustanovení § 554 o. z., dle kterého by se mělo jednat o právní jednání nicotné. Takové 

jednání však dle jejich názoru zdánlivým být nemůže, a to jednak z důvodu, že se může 

spotřebitel nepřiměřeného jednání sám dovolat, posouzení nepřiměřenosti daného 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 450, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
116 K § 1813 - 1815, Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidované znění). 

In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 26. 9. 2016] 
117 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 475-476, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
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ustanovení nebývá zpravidla tak jednoznačné, aby bylo možné bez dalšího mluvit o 

paaktu a konečně samotný pojem „částečná neplatnost“ je, dle názoru Pelikánové a 

Pelikána, absurdní. Nepřiměřené ujednání by tedy mělo být považováno za neplatné, 

pouze zbývá posoudit, zda relativně nebo absolutně, tedy kdy je soud povinen 

k neplatnosti přihlédnout i bez námitky spotřebitele. Ustanovení § 586 o. z., míří na 

neplatnost relativní a znění ustanovení § 588 o. z., není dostatečně jasné, aby bylo možné 

pod něj nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách najisto podřadit. Dle 

judikatury Soudního dvora118 se však jedná nepochybně o neplatnost absolutní, kterou 

se má soud zabývat ex offo, a tím kompenzovat rozdíl v postavení spotřebitele a 

podnikatele v soudním řízení.119 

 

Z pohledu právní vědy je jistě zajímavé zkoumat, zda se v případě 

nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských smlouvách jedná o zdánlivost či o 

neplatnost. Z pohledu spotřebitele ani podnikatele rozdíl až tak zásadní není, neboť je 

pro ně nejdůležitější to, že se k nepřiměřenému ustanovení nepřihlíží a soud bude jeho 

zdánlivost zkoumat i bez návrhu, v čemž se oba výše zmíněné názory odborné literatury 

shodují. Já se pro svou shodu s dikcí zákona přikláním spíše k výkladu Hulmáka, a to i 

přes pádný argument Pelikánové a Pelikána, že pokud je určité jednání nicotné, nedává 

smysl skutečnost, že se ho může spotřebitel dovolat (viz níže). 

 

Ochranu spotřebitele, jako ochranu pouze jedné strany závazkového vztahu, 

vyžaduje veřejný zájem, v tomto případě stanovením nepřiměřených ujednání a jejich 

nicotnosti. Pokud však spotřebitel i přes tuto ochranu na užití nepřiměřeného ustanovení 

trvá, není možné mu v tom zabránit. Jak již bylo uvedeno výše, soud zkoumá zdánlivost 

z moci úřední. Spotřebitel se však i přesto může domáhat, aby bylo dle tohoto 

nepřiměřeného ustanovení plněno, a podnikatel nemá možnost namítat, že je dané 

ujednání nepřiměřené. Soud tedy k nepřiměřenosti určitého ustanovení nepřihlédne 

v případě, že na jeho užití spotřebitel trvá i poté, co byl ze strany soudu, či orgánu 

                                                      
118 Např. rozsudek SDEU C-243/08 ze dne 4. 6. 2009, Rozsudek SDEU C-618/10 ze dne 14. 6 2012 
119 K § 1815, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
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veřejné moci informován, že dané ustanovení je nepřiměřené, přičemž není dostatečná 

pouhá nečinnost, resp. nevyjádření se ze strany spotřebitele. Nepřihlédnutí soudu 

k nepřiměřenosti však nemá za následek skutečnost, kdy je spotřebitel o nepřiměřenosti 

ujednání informován podnikatelem, a i přesto smlouvu uzavře, případně se ho dovolává 

přímo v uzavírané smlouvě.120 Tato úprava nicotnosti je zvláštní v tom, že nicotnost je 

pouze „jednostranná“, ve smyslu, že ujednání nemá pro spotřebitele právní následky, 

dokud se jich sám nedovolá. Tato možnost je jakousi opačnou variantou relativní 

neplatnosti, u které trvají právní následky, dokud se jich nedovolá oprávněný. Zde 

naopak může spotřebitel právní následky nepřiměřeného ujednání vyvolat, ale dokud 

tak neučiní, tak nevzniknou.121  

 

3.2.4 Další části obecné úpravy spotřebitelských smluv 

Oddíl o obecných ustanoveních spotřebitelských smluv obsahuje další, 

ustanovení, která se však dle mého názoru vztahují na specifické druhy smluv, případně 

specifické situace, proto nebudou v této práci konkrétně rozebírány. 

 

3.3 Spotřebitelské smlouvy uzavírané distančním způsobem a uzavírané 

mimo obchodní prostory 

V případě, že spotřebitel uzavírá smlouvu s podnikatelem distančním způsobem 

nebo uzavírá smlouvu mimo obchodní prostory podnikatele, náleží mu zvláštní zákonná 

ochrana, upravená ve druhém oddíle dílu o spotřebitelských smlouvách občanského 

zákoníku. Tato úprava vznikla provedením části směrnice 2011/83/EU, o právech 

spotřebitelů, vztahující se právě ke dvěma zmíněným způsobům uzavírání smluv.122 

Než přejdu k úpravě zvláštních podmínek pro uzavírání těchto smluv, pokusím se 

definovat pojmy smluv uzavíraných distančním způsobem a mimo obchodní prostory, 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 476, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
121 K § 1815, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
122 K § 1813 - 1823, Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidované znění). 

In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 10. 2016] 
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protože se mi to tak zdá logičtější z hlediska systematiky. Zákonodárce zvolil opačný 

způsob systematizace a nejprve upravil obecné požadavky pro uzavírání smluv 

(ustanovení § 1820 - 1823 o. z.) a až následně upravil definice pojmů (ustanovení § 1824 

a § 1828 o. z.). 

 

3.3.1 Pojem smluv uzavíraných distančním způsobem 

Pojem smlouvy uzavírané distančním způsobem je pojem, který označuje 

smlouvy uzavírané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Prostředky 

komunikace na dálku jsou takové prostředky, které umožňují uzavřít smlouvu bez 

současné fyzické přítomnosti stran. Současná právní úprava občanského zákoníku výčet 

takových prostředků neobsahuje, předchozí úprava ho však obsahovala a jsou jimi např. 

telefon, reklama v tisku, elektronická pošta, televize, nebo veřejná komunikační síť 

(internet).123  

 

Aby se jednalo o smlouvu uzavřenou distančním způsobem, je vyžadováno, aby 

byla smlouva uzavřena výhradně prostřednictvím alespoň jednoho prostředku 

komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti stran, přičemž všechny 

podmínky musí být splněny současně. Za nepřítomnost smluvní strany se např. 

nepovažuje jednání jejího zástupce. Výhradní použití prostředku komunikace na dálku 

se zkoumá ohledně okamžiku, kdy je spotřebitel smlouvou vázán. Pokud tedy 

spotřebitel nejprve navštíví provozovnu podnikatele a smlouvu následně uzavře 

prostředkem komunikace na dálku, je tato smlouva uzavřená prostředkem komunikace 

na dálku. Naopak se o smlouvu uzavíranou distančním způsobem nebude jednat 

v případě, kdy je sjednávání smlouvy započato prostřednictvím prostředku komunikace 

na dálku, ale k uzavřením smlouvy dojde v provozovně podnikatele. Pokud je 

k uzavírání smlouvy užito webových stránek, není rozhodné, zda tyto slouží jako výzva 

k podání nabídky (dle ustanovení § 1733 o. z.), nebo jako veřejná nabídka (dle 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 524, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
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ustanovení § 1732 odst. 2 o. z.), ale to, zda je prostřednictvím těchto stránek spotřebitel 

schopen se právně zavázat.124 

 

Důvodem zvláštní zákonné úpravy pro smlouvy uzavírané distančním způsobem 

je skutečnost, že tento způsob uzavírání může spotřebiteli způsobovat nevýhody, které 

má zvláštní právní úprava za cíl kompenzovat. Hlavní nevýhodou je, že spotřebitel nemá 

možnost objektivního fyzického seznámení se se všemi vlastnostmi předmětu smlouvy, 

případně poskytnutí detailnějšího vysvětlení a odpovědí na dotazy od podnikatele. 

V současnosti je již tato nevýhoda při používání některých prostředků komunikace do 

značné míry zhojena prostřednictvím virtuálních prohlídek, diskusí atd., u většiny však 

zůstává a s ní i potřeba zvláštní zákonné úpravy.125 

 

3.3.2 Pojem smluv uzavíraných mimo obchodní prostory 

Výslovnou definici smluv uzavíraných mimo obchodní prostory v občanském 

zákoníku nenalezneme. Dle transponované směrnice126 se však jedná o smlouvu, která 

je uzavřena za současné přítomnosti stran na místě, které není obchodním prostorem 

podnikatele. 

 

Pojem obchodních prostor, nebo prostoru obvyklého pro podnikatelovo 

podnikání může být trochu problematické definovat, neboť jeho definici zákon rovněž 

neobsahuje. Transponovaná směrnice místo pojmu obchodní prostory používá pojmu 

„provozovna podnikatele“127, čímž si můžeme při definování pojmu obchodních prostor 

pomoci, neboť česká právní úprava obsahuje definici pojmu provozovna v zákoně o 

živnostenském podnikání128. Dle této definice je provozovnou prostor, v němž je živnost 

provozována, případně automat a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo 

poskytování služeb. Provozovnou může být i mobilní provozovna, tj. taková, která je 

                                                      
124 Ibid, s. 525. 
125 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 525, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
126 Čl. 2 odst. 8 směrnice 2011/83/EU 
127 Ibid. 
128 Ustanovení § 17 odst. 1,2 ŽZ 
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přemístitelná a není umístěna na jednom místě déle než 3 měsíce. Živnostenský zákon 

dále stanoví i ohlašovací povinnost k provozovně a povinnost jejího označení, což 

zajišťuje právní jistotu a možnost provozovnu dostatečně identifikovat.129 

 

Hulmák vymezuje pojem obchodních prostor odlišně od Pelikánové a Pelikána, 

když uvádí, že je pro ně rozhodný zejména pohled spotřebitele, tj. kde může spotřebitel 

podnikání určitého podnikatele očekávat. Provozovna tak bude zpravidla vždy zároveň 

obchodními prostory, naopak to není pravidlem. Je to z důvodu, že z jeho pohledu není 

rozhodné, zda obchodní prostory splňují požadavky živnostenského zákona (např. 

oznámení živnostenskému úřadu). Pro posouzení prostoru obvyklého k podnikání není 

rozhodná jeho podoba – může se jednat o prodejnu, stánek, nákladní automobil, prodejní 

automat a další. Pokud je podnikatelská činnost provozována sezónním způsobem, např. 

v zimním středisku, měly by tyto prostory být považovány za prostory obvyklé pro 

podnikatelovo podnikání, neboť je tento aspekt nutné posuzovat obdobně jako 

podnikatelskou činnost (viz kritérium obvyklosti u definice podnikatele) a je tedy 

dostačující, pokud je zde tato činnost provozována obvykle. Obchodními prostory 

naopak nejsou veřejné prostory jako ulice, chodby nákupních center, veřejná doprava 

apod., když je podnikatel pro své podnikání využívá jen mimořádně.130  

 

Za smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory se dle ustanovení § 1828 odst. 

2 písm. a) o. z., považuje i smlouva, k jejímuž uzavření došlo v obchodních prostorách 

podnikatele bezprostředně poté, co byl spotřebitel podnikatelem osloven mimo tyto 

prostory. Takovéto oslovení má být za současné osobní přítomnosti obou smluvních 

stran a individualizované, nikoli tedy např. reklamní poutač ve výloze nebo zvukovou 

upoutávkou. I smlouva uzavřená během propagačního zájezdu organizovaného 

podnikatelem je považována za smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory 

podnikatele (ustanovení § 1828 odst. 2 písm. b) o. z.). Takový zájezd zahrnuje jakýkoli 

výlet nebo výjezdní akci, pokud je jejím hlavním účelem propagace a prodej zboží a 

                                                      
129 K § 1828, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
130 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 542, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
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poskytování služeb (nejedná se o zájezd dle ustanovení § 2522 o. z., i přesto, že je použit 

stejný výraz), přičemž nemusí být nutně pořadatelem pořádajícím zájezd a podnikatelem 

uzavírajícím se spotřebitelem smlouvu stejná osoba.131 

 

Zvláštní zákonná ochrana dle tohoto oddílu je spotřebiteli poskytována zejména 

z důvodu, že se předpokládá, že pokud spotřebitel uzavírá smlouvu mimo provozovnu 

podnikatele, nedochází k započetí jednání o smlouvě na základě svobodného rozhodnutí 

spotřebitele, jako tomu naopak je, když s tímto cílem vstoupí do provozovny.132 Dalším 

důvodem zvláštní ochrany spotřebitele dle tohoto oddílu je nevýhoda, která z tohoto 

způsobu uzavírání smluv pro spotřebitele může plynout, a kterou je zejména moment 

překvapení a psychický nátlak ze strany podnikatele.133  

 

Z mého pohledu největší podíl smluv uzavíraných mimo obchodní prostory 

tvořily historicky smlouvy uzavírané obchodními zástupci, kteří nabízeli výrobky a 

služby od domu k domu, tzv. D2D (door to door). V současnosti tento podíl však zcela 

jistě klesá, neboť živnostenský zákon134 umožňuje obcím, aby nařízením v přenesené 

působnosti některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb mimo provozovnu 

v obci nebo její části zakázaly, a tak panuje na území mnoha obcí v České republice 

zákaz podomního prodeje. Porušení tohoto zákazu je správním deliktem135 a může za 

něj být podnikateli uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč. Obce se k takovýmto 

krokům uchylují zejména z důvodu, že považují zákonnou regulaci a dozor nad jejím 

dodržováním ze strany státních institucí za nedostatečné.136 Oficiální seznam obcí, kde 

byl podomní prodej zakázán, se mi nepodařilo dohledat, což může být z pohledu 

podnikatele velmi problematické, když by měl při vysílání svých obchodních zástupců 

zkoumat právní předpisy každé jednotlivé obce zvlášť. Ze své praxe vím, že obchodní 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 543, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
132 K § 1828, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
133 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 543, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
134 Ustanovení § 18 odst. 3 ŽZ 
135 Dle ustanovení § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
136 Hodečková, Jana: Zákaz podomního prodeje, Moderní obec [online]. [cit. 2016-11-04]. Dostupné z: 

http://moderniobec.cz/zakaz-podomniho-prodeje/  

http://moderniobec.cz/zakaz-podomniho-prodeje/


46 
 
 

zástupci se zákazu podomního prodeje vyhýbají zpravidla způsobem, že spotřebitele 

nejprve kontaktují telefonicky a domluví si s ním u něj doma schůzku, čímž se do 

rozporu s nařízením obce nedostávají. Vzhledem k výše uvedenému se nicméně 

domnívám, že uzavírání smluv mimo obchodní prostory podnikatele, a to jak 

prostřednictvím obchodních zástupců, tak prodejních výjezdních akcí, ztrácí z důvodu 

své velmi negativní publicity v poslední době na efektivnosti a zároveň atraktivitě pro 

podnikatele, což způsobuje, že je na ústupu, a budeme se mnohem více setkávat se 

smlouvami uzavíranými distančním způsobem. 

 

3.3.3 Obecná ustanovení pro smlouvy uzavírané distančním způsobem a 

prostředky komunikace na dálku 

Společná ustanovení pro smlouvy uzavírané distančním způsobem a prostředky 

komunikace na dálku nalezneme v ustanoveních § 1820 – 1840 o. z., přičemž tato 

ustanovení obsahují zvláštní požadavky pro uzavírání spotřebitelských smluv těmito 

způsoby a pro obsah závazků z nich vzniklých. Tato ustanovení se použijí i pro dohody 

o změně smlouvy, pokud jsou uzavírány těmito způsoby. Protože se jedná o ustanovení 

sloužící k ochraně spotřebitele, nelze se od nich v neprospěch spotřebitele odchýlit (dle 

ustanovení § 1812 odst. 2 o. z.), jinak se k takovému odchýlení v rámci spotřebitelské 

smlouvy nepřihlíží. Více viz část této práce věnující se kogentnosti právní úpravy 

spotřebitelských smluv (viz výše v části 3.2.2).137 

 

První zvláštní zákonnou povinností pro podnikatele pro smlouvy uzavírané 

distančním způsobem a mimo obchodní prostory je zvláštní informační povinnost nad 

rámec obecné (dle ustanovení § 1811 odst. 2 o. z.). Zvláštní informační povinnost platí 

výhradně pro výše uvedené způsoby uzavírání smluv a podnikatel ji musí splnit 

v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, případně před tím, než spotřebitel 

učiní závaznou nabídku, jinými slovy před tím, než je spotřebitel ze svého jednání 

zavázán. Informační povinnost bude obecně ze strany podnikatele plněna zejména 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 504-505, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
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v nabídce nebo ve výzvě k podání nabídek. Výjimkou z informační povinnosti jsou 

případy, kdy použitý komunikační prostředek neumožňuje poskytnutí všech 

požadovaných informací, a kdy je umožněno jejich dodatečné poskytnutí, a to až do 

doby plnění (dle ustanovení § 1824 odst. 2). 

 

Obsah zvláštní informační povinnosti je vymezen seznamem o deseti položkách 

v ustanovení § 1820 o. z. Ne nutně musejí být vždy poskytnuty všechny informace, ale 

pouze ty, které se k dané smlouvě vztahují, tj. ne vždy je vyžadována záloha, atd. 

Požadované informace můžeme obsahově rozdělit do čtyř skupin, a to na informace o 

platbách, o minimální závaznosti smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o řešení sporů a 

dohledu. Společná forma pro poskytnutí informací není stanovena, zvláštní pravidlo 

písemné formy je stanoveno pro smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory obecně a 

pro určité případy dále (dle ustanovení § 1828 odst. 1 o. z nebo dle ustanovení § 1824 

odst. 2 o. z.). Pokud je zvláštní forma dále stanovena, nebude informační povinnost 

splněna, pokud nebude tato forma dodržena. Důkazní břemeno ohledně splnění 

informační povinnosti podle celého pododdílu nese podnikatel (dle ustanovení § 1839 

o. z.). Musí být tedy schopen prokázat, že spotřebiteli požadované informace poskytl, 

což vychází zejména z důvodu, že to je právě podnikatel, kdo se na základě 

poskytnutých informací něčeho na spotřebiteli dovolává.138 

 

Nesplnění informační povinnosti může vyvolávat jednak obecné právní následky 

a jednak zvláštní právní následky pro smlouvy uzavírané distančním způsobem nebo 

mimo obchodní prostory. Druh následků závisí na tom, v čem spočívalo nesplnění 

konkrétní informační povinnosti, tj. pokud nebyly informace vůbec poskytnuty, nebyl 

splněn požadavek jasnosti a srozumitelnosti, byly nepravdivé, nebo byly poskytnuty 

pozdě. Obecné následky nesplnění informační povinnosti již byly popsány výše, v části 

3.2.1. Zvláštním právním následkem nesplnění informační povinnosti může být dle 

ustanovení § 1822 o. z., nezávaznost pro spotřebitele a dále zvláštní následky, co se týče 

jednotlivých výslovně požadovaných informací. Pro neposkytnutí informací o 

zvláštních nákladech nevznikne spotřebiteli povinnost tyto náklady hradit, neposkytnutí 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 507-511, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
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poučení o právu odstoupit od smlouvy zakládá prodloužení lhůty pro odstoupení, a dále 

obecně nevzniknou spotřebiteli povinnosti k jednání, ke kterému by byl povinen, pokud 

by byla informační povinnost řádně splněna. Nesplnění informační povinnosti může 

také zakládat odpovědnost za správní delikt dle zvláštních předpisů (zejména dle 

ustanovení § 24 v souvislosti s ustanoveními § 5 a 9 zákona o ochraně spotřebitele).139 

 

Zákonná úprava obsahuje další specifická ustanovení, která se pojí k uzavírání 

smluv distančním způsobem, případně mimo obchodní prostory. Z důvodu omezeného 

rozsahu práce se těmito dalšími ustanoveními nebudu dále zabývat. Výjimku tvoří 

institut odstoupení od smlouvy, kterému se budu věnovat v části této práce 3.4.1. 

3.3.4 Závěr podkapitoly 

Pro spotřebitelské smlouvy uzavírané distančním způsobem a mimo obchodní 

prostory podnikatele stanoví zákon zvláštní podmínky, které mají za cíl kompenzovat 

nevýhody, které z uzavírání smluv těmito způsoby spotřebitelům plynou. Zmíněná 

ustanovení, zejména o zvláštní informační povinnosti, považuji za důvodná. 

 

3.4 Vybrané instituty spotřebitelského práva 

V této kapitole se budu věnovat třem vybraným institutům spotřebitelského 

práva, se kterými se ve své praxi přímo setkávám, a které považuji za významné 

s ohledem na jejich (zejména negativní) vliv na činnost podnikatele. 

 

3.4.1 Odstoupení od smlouvy 

Pokud k uzavření spotřebitelské smlouvy dojde distančním způsobem nebo 

mimo obchodní prostory podnikatele, má spotřebitel právo od této smlouvy ve 

stanovené lhůtě bez udání důvodu a bez jakékoli sankce s výjimkami odstoupit. Úpravu 

institutu odstoupení od smlouvy nalezneme v ustanoveních § 1829–1837 o. z., a 

zároveň obecně v ustanovení § 1818 o. z. Já se budu ale v této části práce zabývat 

                                                      
139 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
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zejména informační povinností, která pro podnikatele z práva spotřebitele na odstoupení 

od smlouvy vyplývá a s podmínkou započetí poskytování plnění při uzavření smlouvy 

o poskytování služeb až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy, pokud o plnění 

před uplynutím této lhůty spotřebitel sám nepožádá. 

 

Obecná lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dní, přičemž počátek jejího 

běhu se odvíjí od konkrétního charakteru uzavřené smlouvy, tj. obecně od uzavření 

smlouvy, u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, atd. Tato lhůta se však uplatní pouze 

v případě, že o právu na odstoupení od smlouvy podnikatel spotřebitele řádně poučí 

(důkazní břemeno, že byla informace o odstoupení řádně poskytnuta, leží na straně 

podnikatele dle obecného principu, že důkazní břemeno nese každý ohledně svých 

tvrzení), a pokud o tomto jeho právu podnikatel spotřebitele nepoučí, činí lhůta pro 

odstoupení 14 dnů od opožděného poučení, případně rok a 14 dnů od počátku běhu 

lhůty, pokud není spotřebitel podnikatelem poučen vůbec (dle ustanovení § 1829 odst. 

2 o. z.). Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud spotřebitel v této lhůtě 

odešle odstoupení podnikateli, přičemž následně je do 14 dnů od odstoupení povinen 

podnikateli vrátit poskytnuté plnění a podnikatel je povinen v téže lhůtě vrátit 

spotřebiteli poskytnuté peněžní prostředky.140 Zákon dále pro odstoupení od smlouvy 

stanoví další podmínky, např. ohledně nákladů na vrácení zboží nebo výčtu smluv, od 

kterých odstoupit nelze. 

 

S právem na odstoupení od smlouvy spotřebitele se pojí z mého pohledu 

relativně přísná informační povinnost pro podnikatele, upravená zejména v ustanovení 

§ 1820 odst. 1 písm. f), g), h) o. z. Kromě toho, že musí být spotřebitel při každém 

uzavírání smluvního vztahu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory 

informován o svém právu na odstoupení od smlouvy, lhůtách pro odstoupení, postupu 

pro odstoupení od smlouvy, a dalších, je podnikatel povinen spotřebiteli poskytnout i 

vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanovuje nařízení 

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

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 546-550, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
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vlády141. Lze považovat za důvodné, že spotřebitel by měl mít k dispozici kompletní 

informace o všech svých právech, právo na odstoupení od smlouvy nevyjímaje. Mám 

však za to, že se odstoupení od smlouvy při uzavírání smlouvy zmíněnými způsoby již 

dostalo do obecného povědomí spotřebitelů, neboť toto právo není v českém právním 

řádu novinkou a zejména pak z důvodu vzrůstajícího trendu uzavírání smluv prostředky 

komunikace na dálku (e-shopy apod.). Domnívám se, že se nejedná o významnější 

institut, než jakým je např. uplatnění práva z vadného plnění, které může mimo jiné 

spotřebitel uplatnit po výrazně delší dobu, než právo na odstoupení od smlouvy, proto 

mi není zřejmý smysl speciální podmínky, vyžadující poskytnutí nařízením vlády 

upraveného vzorové poučení o tomto právu a formulář pro uplatnění tohoto práva. To 

obzvlášť s přihlédnutím k tomu, že zákon pro formu odstoupení od smlouvy nestanoví 

žádné zvláštní náležitosti a za řádné odstoupení lze považovat dokument pouze 

s označením smluvních stran a předmětu plnění, nadepsaný jako odstoupení od 

smlouvy. Považuji za vhodné podotknout, že pokud byla smlouva uzavřena mimo 

obchodní prostory podnikatele, je podnikatel spotřebiteli povinen poskytnout 

předmětný formulář v písemné formě, pokud se se spotřebitelem nedohodne jinak, 

z čehož samozřejmě vznikají podnikateli náklady. Této povinnosti se nelze zprostit ani 

uveřejněním formuláře na internetových stránkách podnikatele, se kterým je počítáno v 

ustanovení § 1830 o. z. Povinnost poskytnutí vzorového formuláře pro odstoupení od 

smlouvy považuji s přihlédnutím k výše uvedenému za pro podnikatele neúměrně 

zatěžující v porovnání s tím, jaké výhody z něj pro spotřebitele plynou.   

 

Ustanovení § 1823 o. z., v souvislosti s odstoupení od smlouvy stanoví, že 

pokud je předmětem závazku poskytování služeb, není podnikatel oprávněn započít 

s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, pokud o to spotřebitel sám 

výslovně v textové podobě nepožádá. Pokud začne podnikatel s poskytováním služeb 

bez této žádosti a dojde k odstoupení od smlouvy, není spotřebitel povinen hradit 

poměrnou část ceny za poskytnuté služby (a contrario ustanovení § 1834 o. z.). Nejsem 

si jista důvodem tohoto omezení a jeho vysvětlení jsem nenalezla ani v odborné 

                                                      
141 Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., ze dne 30. října 2013, o vzorovém poučení o právu na odstoupení od 

smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro 

odstoupení od těchto smluv. 
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literatuře nebo v důvodové zprávě. Měla jsem za to, že právo odstoupit od smlouvy 

v případě jejich uzavření distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory vychází 

zejména ze skutečnosti, že spotřebitel nemá před uzavřením smlouvy možnost se 

dostatečně seznámit s předmětem plnění a jeho vlastnostmi, a na základě toho posoudit, 

zda o předmětné plnění stojí, nebo ne. V souvislosti s tímto ustanovením se však 

spotřebitel s poskytovanou službou seznámit ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy 

fakticky nemůže, neboť podnikatel mu není oprávněn službu v této lhůtě bez jeho 

žádosti začít poskytovat. Spotřebitel se tedy seznámí s vlastnostmi služby až po uplynutí 

lhůty pro odstoupení, kdy již odstoupit od smlouvy nemůže, což je dle mého názoru 

v přímém rozporu s ochranným cílem této právní normy. V této souvislosti také nelze 

nezmínit, že pro podnikatele může být obstarání žádosti spotřebitele o poskytování 

služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy v textové podobě značně 

problematické, např. v případě uzavírání smlouvy po telefonu. Jiní podnikatelé 

„výslovnou žádost“ uvedou přímo do smlouvy způsobem, „podpisem této smlouvy 

výslovně žádám o …“, a je otázkou, zda by tato žádost byla v případě sporu posouzena 

jako dostatečná. Ze zkušenosti se domnívám, že většina podnikatelů se získáváním 

těchto žádostí nezabývá, pokud by mělo být jen trochu problematické, a začne služby 

poskytovat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy i bez něj, neboť rizikem je 

pouze skutečnost, že pokud už dojde k odstoupení od smlouvy, nebude podnikatel 

oprávněn požadovat od spotřebitele poměrnou část ceny za službu poskytnutou před 

odstoupením. Vzhledem k tomu, že lhůta pro odstoupení činí 14 dní, může se jednat 

maximálně o poměrnou část za 14 dní poskytovaní služby, což zpravidla bývá méně, 

než náklady související s případným získáním výslovné žádosti spotřebitele v textové 

podobě, případně nákladů na sporné vymáhání této částky, pokud by ji spotřebitel 

neuhradil dobrovolně. Na základě výše uvedeného se domnívám, že výslovná žádost o 

započetí poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení v textové podobě jde 

proti účelu ochranné funkce normy, přičemž je zároveň neúčelná. 

 

3.4.2 Jednostranná změna obchodních podmínek 

Jedním ze zakázaných ujednání ve spotřebitelských smlouvách podle ustanovení 

§ 1814 písm. g) je ujednání, které dovoluje podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či 
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povinnosti stran spotřebitelské smlouvy. V jeho přímém rozporu se pak může zdát 

institut přiměřené změny obchodních podmínek, který je obsažen v občanském 

zákoníku v ustanovení § 1752. Tento názor byl však vyvrácen v rámci výkladového 

stanoviska Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při 

Ministerstvu spravedlnosti. 142  Toto ustanovení se uplatní na smluvní vztahy mezi 

podnikateli, i na smluvní vztahy podnikatelů se spotřebiteli, přičemž zejména se bude 

jednat o smluvní vztahy uzavírané adhezním způsobem143. 

 

Tento institut má za cíl podnikateli umožnit řešení praktických problémů, které 

vznikají ze skutečnosti, že smluvní vtahy zejména na poskytování služeb nebo 

opakované dodávky zboží, trvají obvykle i několik let, a souvisí s potřebou aktuálnosti 

obsahu obchodních podmínek podnikatele, kterými se smluvní vztah řídí144. Institut 

přiměřené změny podmínek tak umožňuje podnikateli, který vstupuje s větším počtem 

osob do dlouhodobých smluvních vztahů, které se řídí jeho obchodními podmínkami, 

aby obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnil, pokud to bude 

předem ve smlouvě ujednáno, změnu druhé straně v předstihu oznámí a umožní jí 

smluvní vztah bez sankce ukončit, pokud tato s navrhovanou změnou nesouhlasí.  Jedná 

se o ultimátní změnu podmínek, kdy je druhá strana, postavena před volbu, zda přijme 

nové obchodní podmínky, nebo bude smluvní vztah ukončen. Dle názoru Hulmáka se 

nejedná o jednostrannou změnu obchodních podmínek, neboť v takovém případě by 

nebyla vůle druhé smluvní strany vůbec relevantní, ale Pelikánová a Pelikán tento 

termín běžně používají.145  

 

V občanském zákoníku z roku 1964 tento institut chyběl a jeho zakotvení do 

současného občanského zákoníku považuji za prospěšné, neboť byl tento běžně užíván 

                                                      
142  Výkladové stanovisko č. 6 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při 

Ministerstvu spravedlnosti ze dne 19. 4. 2013, In: Beck online [právní informační systém]. [cit. 4. 11. 

2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz  
143 K § 1752, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
144 K § 1752, Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidované znění). In: 

ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 11. 2016] 
145 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 163, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 

http://www.beck-online.cz/
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i před účinností současného občanského zákoníku, a jeho zakotvením došlo k jakémusi 

potvrzení jeho dovolenosti v praxi146 . Standardně se tento institut i před účinností 

občanského zákoníku používal například v oboru telekomunikací, kde byla úprava 

jednostranné změny smlouvy obsažena ještě před účinností občanského zákoníku147. 

Zakotvení institutu jednostranné změny smlouvy do občanského zákoníku však zároveň 

dle mého názoru vyvolalo i nepříznivý stav právní nejistoty, neboť se obě zákonné 

úpravy tohoto institutu liší, a ze znění zákona nevyplývá jejich vzájemný vztah. Právo 

ukončit smlouvu v případě nesouhlasu se změnou podmínek přiznává zákon o 

elektronických komunikacích spotřebiteli pouze v případě, že se jedná o podstatnou 

změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení jeho postavení. Znění občanského zákoníku však 

přiznává právo smlouvu ukončit v případě jakékoli změny smlouvy, nehledě na to, zda 

se postavení druhé smluvní strany zlepší, zhorší, či vůbec nezmění. Tímto vzájemným 

vztahem obou předpisů (a dalších zvláštních sektorových předpisů, jakým je např. i 

zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a další) se zabývali Pelikánová a Pelikán, 

když zkoumali, zda se mezi těmito předpisy jedná o poměr speciality, nebo zda 

občanský zákoník představuje nepřímou derogaci těchto úprav. Z jejich pohledu by se 

mělo jednat o nepřímou derogaci, neboť se v jednotlivých ekonomických sektorech 

nenacházejí odchylky, které by potřebu zvláštní právní úpravy odůvodňovaly, a tyto 

úpravy byly přijímány v době, kdy zde obecná úprava jednostranné změny smlouvy 

nebyla. Opačným argumentem je pak ustanovení § 3029 odst. 2 o. z., který nepřímou 

derogaci občanského zákoníku zakazuje. 148  Jak jsem již uvedla výše, považuji 

současnou situaci kolem tohoto institutu za nešťastný stav právní nejistoty, neboť 

ohledně vztahu úpravy v občanském zákoníku s jinými právními předpisy panují pouze 

dohady a domněnky a důvodová zpráva se s tímto interpretačním problémem 

nevypořádává vůbec. 

 

                                                      
146 K § 1752, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
147 Ustanovení § 63 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
148 K § 1752, Pelikánová, I., Pelikán R., in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 
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3.4.3 Smluvní pokuta v rámci obchodních podmínek ve spotřebitelských 

smlouvách 

„V rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu nebo jiné 

obdobně znevýhodňující ustanovení zásadně nemůže být součástí tzv. všeobecných 

obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž 

spotřebitel připojuje svůj podpis).“149 Tento nález Ústavního soudu ČR lze dle mého 

názoru považovat za stěžejní pro celé odvětví spotřebitelského práva a je aktuální pro 

rozhodování spotřebitelských sporů i dnes, přestože vznikl za účinnosti občanského 

zákoníku z roku 1964.  

 

Smluvní pokuta je hojně užívaným institutem, který plní zejména funkci 

utvrzení dluhu, když slouží jako motivační faktor pro dlužníka k úhradě dluhu, a jeho 

hlavním účelem je posílení pozice věřitele.150 Smluvní pokuty se běžně objevují i ve 

spotřebitelských smlouvách a zákon pro jejich použití v nich nestanoví žádné zvláštní 

podmínky, pokud se nedostanou do rozporu s obecnými pravidly uzavírání 

spotřebitelských smluv, jakými jsou např. přiměřenost dle ustanovení § 1813 o. z. V této 

souvislosti je vhodné dodat, že pro ujednání smluvní pokuty nepředepisuje současná 

zákonná úprava žádnou obligatorní formu, tj. je možné ji sjednat i ústně.151 

 

Nelze než konstatovat, že z pohledu spotřebitele se tento nález jeví jako velmi 

přínosný a přispívající k posílení právní jistoty a srozumitelnosti celé spotřebitelské 

smlouvy. Délka obchodních podmínek podnikatelů, a to v jakémkoli oboru od 

energetiky přes bankovnictví po telekomunikace, se zpravidla nepohybuje pod 5 stran 

formátu A4, případně ještě rozdělených do několika sloupců. Nelze tedy než souhlasit, 

že uvedení smluvní pokuty do obchodních podmínek se zpravidla rovná jejímu 

„schování“, i když to nutně nemusí být úmysl samotného podnikatele. Mám ale za to, 

že by pravidla pro užívání institutu smluvní pokuty měla být zakotvena přímo v zákoně, 

a to včetně konkrétních podmínek. Názor ústavního soudu uvedený ve výše zmíněném 

                                                      
149 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 
150 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1281, ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
151 Ibid, s. 1286. 
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nálezu se stal stálou rozhodovací praxí soudů i správních orgánů, přičemž z jejich strany 

v některých případech dochází k účelovému a nijak neodůvodněnému rozšiřování 

aplikace předmětného nálezu i na další případy a vzhledem ke skutečnosti, že se ohledně 

sporů ve věci smluvních pokut ze spotřebitelských smluv ve většině případů jedná o tzv. 

bagatelní spory, má podnikatel velmi omezenou možnost obrany proti této libovůli. Pro 

ilustraci uvádím jeden příklad za všechny - požadavek na uvedení konkrétní výše 

smluvní pokuty ve formuláři smlouvy152 , přičemž nález hovoří pouze o „ujednání 

zakládajícím smluvní pokutu“ a nevylučuje, aby její následná výše byla uvedena např. 

v ceníku, pokud je tento také nedílnou součástí spotřebitelské smlouvy. 

 

Nedostatek zákonné úpravy smluvní pokuty ve spotřebitelských smlouvách je 

z mého pohledu nevýhodný i pro spotřebitele. Dostupnost informací o tomto institutu 

v souvislosti s nálezem Ústavního soudu není dle mého názoru veřejně dostatečně 

prezentována a spotřebitel tak má pouze omezenou možnost se seznámit se svými právy, 

které z něj vyplývají. To může vyústit v situaci, kdy spotřebitel dobrovolně uhradí 

smluvní pokutu uvedenou pouze v obchodních podmínkách podnikatele, aniž by věděl, 

že pokud by došlo na soudní spor, k úhradě této smluvní pokuty by povinen nebyl. 

 

Je zřejmé, že obsah nálezu, který byl vydán dne 11. 11. 2013, nemohl být učiněn 

součástí současného občanského zákoníku, který je platný od 22. 3. 2012. Považuji však 

za vhodné, aby se úprava smluvní pokuty ve spotřebitelských smlouvách do budoucna 

stala součástí zákonné úpravy, a to včetně upřesňujících podmínek, což by nepochybně 

přispělo ke zvýšení právní jistoty, a to jak na straně podnikatelů, tak i na straně 

spotřebitelů. 

 

3.4.4 Závěr podkapitoly 

Výše uvedené instituty, případně jejich složky, považuji z hlediska jejich dopadu 

na podnikatele a jejich zamýšleného účelu ochrany spotřebitele za nevyvážené, nejasné, 

                                                      
152 Český telekomunikační úřad, Spotřebitelský semafor, Férové a neférové praktiky - Vyhodnocení 

smluv nejvýznamnějších českých operátorů, (oddíl 1. Struktura smluvních dokumentů, 4. bod shora) 

[online]. Český telekomunikační úřad, [cit. 30. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ckeditor/upc.pdf   

http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ckeditor/upc.pdf
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či nedostatečně upravené. Odůvodnění tohoto tvrzení a navrhovaná řešení jsou uvedena 

u jednotlivých institutů. Z hlediska problematičnosti by bylo vhodné do této kapitoly 

zařadit i výše v této práci zmiňované uzavírání spotřebitelských smluv se spotřebitelem 

- cizincem, který neovládá jazyk smlouvy, z hlediska systematičnosti jsem ho však 

zařadila k obecným požadavkům na srozumitelnost smlouvy. 

3.5 Závěr kapitoly 

V této kapitole jsem se zabývala vybranými úseky spotřebitelského práva, 

konkrétně smluv uzavíraných se spotřebitelem, tak jak jsou upraveny v občanském 

zákoníku. Lze shrnout, že úprava spotřebitelského práva v českém právním řádu je 

velmi roztříštěná, což rozhodně není ku prospěchu spotřebitelům, tedy osobám, které 

mají z této úpravy nejvíce těžit. Samotnou úpravu obsaženou v občanském zákoníku lze 

s výjimkami považovat za vyváženou, co se týče prospěchu a ochrany, které poskytuje 

spotřebitelům, v porovnání s povinnostmi, které z ní pro podnikatele plynou. Uvedla 

jsem s výjimkami, protože se domnívám, že takové výjimky existují a jejich rozboru 

byla věnována jedna podkapitola v této kapitole.  
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Závěr 

V úvodu diplomové práce jsem psala o tom, že tato práce má za cíl odlišit se od ostatních 

diplomových prací zabývajících se spotřebitelskými smlouvami, a to zejména v tom, že tyto 

práce zkoumají spotřebitelské smlouvy primárně z pohledu spotřebitele a ochrany, kterou mu 

zákonná úprava poskytuje, a usilují o posouzení, zda je tato úprava dostatečná. Mým hlavním 

cílem bylo se od těchto prací odlišit v tom smyslu, že jsem se pokusila problematiku 

spotřebitelských smluv zanalyzovat zejména z pohledu podnikatele, i když jsem zároveň 

konstatovala, že jako osoba, která vystupuje ve většině smluvních vztahů jako spotřebitel, se 

mi zřejmě nepodaří se ubránit ani tomuto pohledu. K dosažení cíle diplomové práce jsem 

používala tuzemské i zahraniční právní předpisy, v souvislosti s tuzemskou i zahraniční 

judikaturou a odbornou literaturou, přičemž jsem zároveň vycházela ze svých zkušeností 

nabytých v praxi. 

Historii spotřebitelského práva jsem se v této práci věnovala pouze stručně, neboť tato 

byla zkoumána již nespočetněkrát a skutečnost, že východisko spotřebitelského práva České 

republiky tkví v právu Evropské unie, má za následek, že samotná historie spotřebitelského 

práva v kontextu práva Evropské unie by vydala na samotnou diplomovou práci. Cílem této 

práce však nebylo zkoumat historickou, ale současnou úpravu spotřebitelského práva, proto je 

tato kapitola diplomové práce spíše doplňující. To nicméně neznamená, že by toto téma nebylo 

pro pochopení základních principů spotřebitelského práva stěžejní – vliv Evropské unie a 

celkové harmonizace na toto právní odvětví je neoddiskutovatelný. Musím bohužel 

konstatovat, že roztříštěnost úpravy spotřebitelského práva na úrovni Evropské unie je značná, 

když faktický počet směrnic, které typicky toto právní odvětví na této úrovni regulují, dosahuje 

dvojciferného čísla. Tato skutečnost nepřidává této úpravě na srozumitelnosti a má za následek 

i poměrně rozsáhlou evropskou judikaturu, co se odvětví spotřebitelského práva týče, a lze 

konstatovat, že zároveň nikterak neusnadňuje implementaci spotřebitelských norem do 

právních řádů jednotlivých států. Mám za to, že vývoj spotřebitelského práva by se nyní, po 

zapracování úpravy nově vzniklých institutů (digitální trh, timeshare, apod.), dal označit za 

relativně ustálený, proto by bylo vhodné zvážit sjednocení právní úpravy spotřebitelského práva 

a jeho komplexní úpravu ideálně v rámci jedné směrnice. 
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O mnoho důležitější pro tuto práci bylo z mého pohledu definování klíčových pojmů 

spotřebitelského práva, kterými jsou spotřebitel, podnikatel a smlouvy uzavírané se 

spotřebitelem. Obecně lze shrnout, že zákonodárce při jejich definování nemusel vyvinout 

mnoho invence, když téměř výlučně vycházel z evropské právní úpravy. Stěžejní skutečností 

pro spotřebitelské právo je, že spotřebitelem může být výhradně fyzická osoba a osoby 

právnické, i faktičtí laici v daném oboru a právnické osoby nepodnikající, si musí vystačit 

s ochranou poskytovanou institutem slabší strany. V práci byly zanalyzovány důvody, které 

k této skutečnosti vedly, a z mého pohledu je lze považovat za opodstatněné a tuto úpravu tím 

pádem za spravedlivou. 

Ohledně úpravy spotřebitelského práva v rámci českého právního řádu nelze než 

konstatovat, že tato je velice roztříštěná. Hlavní úprava soukromé části spotřebitelského práva 

se nachází v občanském zákoníku, kde je jí věnován celý oddíl, nicméně ustanovení, která mají 

sloužit k ochraně spotřebitele, můžeme dále nalézt roztroušené zdánlivě náhodně v rámci 

celého kodexu. Části soukromého spotřebitelského práva lze zároveň nalézt i v dalších právních 

předpisech a úprava veřejného práva soukromého je vyčleněna do zákona o ochraně 

spotřebitele. Je otázkou, zda tato roztříštěnost vychází z transponované roztříštěné úpravy 

unijního spotřebitelského práva, nicméně je nesporné, že tato roztříštěnost není ku prospěchu 

věci. Řešením by mohlo být vyčlenění úpravy spotřebitelského práva z jednotlivých právních 

předpisů do jednoho kodexu, nicméně ani toto řešení by zřejmě nebylo ideální z pohledu 

provázanosti spotřebitelského práva s ostatními ustanoveními soukromého práva, zejména 

úpravy v občanském zákoníku. 

 V práci byly dále podrobně rozebírány obecné požadavky, které zákon klade na veškeré 

smlouvy uzavírané se spotřebitelem a na spotřebitelské smlouvy uzavírané distančním 

způsobem. Lze shrnout, že tyto požadavky jsou z pohledu spotřebitele opodstatněné a přínosné, 

nicméně pro podnikatele znamenají povinnost, kterou je nutné pod hrozbou různých právních 

následků splnit. Dospěla jsem k názoru, že naprostá většina těchto zákonných požadavků 

podnikatele nadměrně nezatěžuje, nicméně se mi povedlo identifikovat některé instituty, 

případně jejich složky, u kterých může být naplnění zákonných požadavků ze strany 

podnikatele velmi obtížné a účelnost těchto institutů je z mého pohledu diskutabilní. 
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Závěrem nelze než doufat, že nebudeme svědky toho, že se spotřebitelé pro ochranu, 

kterou jim zákonná úprava poskytuje, přestanou při uzavírání smluvních vztahů spoléhat na 

vlastní rozum. 
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Abstrakt 

Název diplomové práce: Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem 

Cílem předkládané práce je analyzovat úpravu spotřebitelského práva, zejména smluv 

uzavíraných se spotřebitelem, v rámci právního řádu České republiky, přičemž hlavní cíl této 

práce tvoří posouzení vybraných ustanovení této právní úpravy z pohledu podnikatele a 

zkoumání, zda jsou daná ustanovení sloužící k ochraně spotřebitele opodstatněná, a zároveň 

podnikatele při jeho činnosti nedůvodně neomezují. 

Práce se skládá z 5 kapitol, přičemž každá z nich se zabývá vybranými aspekty daného 

tématu. K vypracování práce byly použity tuzemské i zahraniční zdroje, zejména právní 

předpisy, odborná literatura a judikatura. 

První kapitola je úvodní a obsahuje mé zdůvodnění a motivaci k výběru tématu práce. 

Druhá kapitola stručně shrnuje světovou historii spotřebitelského práva a dále historii 

spotřebitelského práva v České republice. Důraz je kladen zejména na jeho uvedení do kontextu 

se spotřebitelským právem Evropské unie, které tvoří jeho hlavní východisko. Třetí kapitola 

má za cíl podrobné vymezení základních pojmů spotřebitelského práva, které budou v práci 

dále užívány. Čtvrtá kapitola je neobsáhlejší a tvoří jádro celé práce. Je rozdělena do čtyř 

tematických okruhů, z nichž první pojednává o systematice úpravy spotřebitelského práva 

v platné a účinné právní úpravě. Druhý okruh zkoumá obecné požadavky na uzavírání 

spotřebitelských smluv a základní podmínky, které je podnikatel povinen v této souvislosti 

dodržovat. Třetí část se zaměřuje na smlouvy uzavírané distančním způsobem a mimo 

provozovnu podnikatele, a z těchto způsobů vyplývající speciální podmínky uzavírání těchto 

smluv a závazků z nich vznikajících. Ve čtvrté části třetí kapitoly jsou identifikovány a 

podrobně rozebrány vybrané instituty spotřebitelského práva, které byly autorkou práce 

vyhodnoceny jako problematické s ohledem na poměr svého prospěchu pro spotřebitele a 

neúměrného omezení podnikatele. 

Poslední kapitolu práce tvoří závěr, ve kterém je provedeno zhodnocení výstupů, které 

z této práce v průběhu tvorby vyplynuly.  
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Abstract 

Thesis title: Business contracts with consumers 

The objective of this thesis is to analyse current legislation in Czech Republic regarding 

consumer law, especially business contracts concluded with customers. The main objective of 

this thesis is the assessment of selected provisions of the consumer legislation from 

entrepreneur´s view and analyse whether the consumer protection provisions in question are 

justified and not unreasonably limiting for the entrepreneur. 

The thesis is divided into 5 main chapters. Each of them deals with selected aspects of 

the topic in question. For the completion of the thesis were used domestic and foreign resources, 

especially legislation, specialised literature and the case-law. 

First chapter is introductory and contains my reasons and motivation for the choice of 

the thesis topic. Second chapter briefly summarizes world history of consumer law and history 

of consume law in Czech Republic. The focus is mainly on putting the Czech consumer law 

into context with European Union consumer law, because it is primarily based on it. The aim 

of the third chapter is to carefully define the main terms of consumer law which will be used in 

the whole thesis. The fourth chapter is the most comprehensive and forms the core of the entire 

thesis. It is divided into four thematic areas. First one of them describes the systematic of 

consumer law in valid and effective Czech legislation. Second area analyses the general 

requirements for concluding a contract with consumer and consequent general conditions for 

the entrepreneur. The third area deals with distance contracts and contracts negotiated away 

from business premises, and describes special requirements arising from the special manners 

of concluding the contracts and arising obligations. In the fourth area of the third chapter are 

identified and analysed selected provisions of consumer law, which were identified by the 

author as problematic regarding the proportion of advantage for consumers and unreasonable 

limitation for the entrepreneur. 

Last chapter of the thesis is consisted of the conclusion, which evaluates the outcomes 

arising from the completion of the thesis. 
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