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1. Úvod 

Tématem této diplomové práce je typ smluv uzavíraných podnikatelem v běžném obchodním 

styku, jehož charakteristickým rysem je specifický, adhezní, způsob kontraktace. Význam 

adhezních smluv jako takových spočívá beze sporu především na aspektu praktického využití, 

neboť právě smlouvy uzavírané adhezním způsobem jsou v dnešní dynamické době nejčastěji 

uzavíraným typem smluv, a ačkoliv to nemusí být zprvu patrné, valná většina z nás se s adhezními 

smlouvami setkává dnes a denně. Jakkoliv přehnaně může toto tvrzení znít, k jeho racionalizaci 

zcela postačuje, vezmeme-li do úvahy banální každodenní činnosti, jako jsou nákup spotřebního 

zboží v kamenném obchodě či prostřednictvím internetu, zakoupení přepravní služby 

reprezentované dokladem znějícím na určitý druh jízdného, ale i činnosti méně časté, jako jsou 

uzavření smlouvy o zřízení bankovního účtu u některé z bank či spořitelen, uzavření smlouvy o 

hypotečním či jiném úvěru nebo uzavření smlouvy o dodávce vody či elektrické energie. Právě 

v těchto případech se jedná o smlouvy uzavírané adhezním způsobem, tedy o smlouvy, jejichž 

základní smluvní ujednání jsou reálně stanovena pouze jednou smluvní stranou, přičemž druhá 

smluvní strana disponuje pouze dvěma možnostmi, jak s těmito jednostranně stanovenými 

základními podmínkami smlouvy naložit, může je toliko přijmout bez dalšího nebo je odmítnout 

jako celek. Mezi smlouvy uzavírané adhezním způsobem rovněž řadíme ty, jež ponechávají druhé 

straně určitou, leč značně omezenou, možnost vyjednávat o některých jednostranně stanovených 

základních podmínkách smlouvy, jako jsou výše ceny nebo počet kusů, kterou však se skutečným 

ovlivněním základních podmínek smlouvy ztotožnit nelze. 

Ačkoliv je institut adhezních smluv v současné české právní úpravě explicitně zahrnut 

toliko čtyřmi ustanoveními nového občanského zákoníku, jedná se o velice komplexní 

problematiku s velkým množstvím významných korelací s jinými právními instituty, proto se 

v této práci zaměřuji nejen na teoretickou analýzu institutu adhezních smluv a jeho praktický 

význam pro obchodní styk realizovaný podnikatelem, ale také na zasazení adhezních smluv do 

kontextu s tematicky relevantními právními instituty. 

V diplomové práci si kladu za cíl podrobit institut smluv uzavíraných adhezním způsobem 

teoretickému rozboru z hledisek historického vývoje v části druhé a třetí, vymezení základních 

tematicky relevantních pojmů de lege lata v části třetí, definičního vymezení adhezních smluv de 

lege lata v části čtvrté a vymezení obsahové kontroly de lege lata v části páté. 

Dále si v části čtvrté kladu za cíl podrobit adhezní smlouvu v kontextu s tematicky 

relevantními typy smluv dílčím diferenčně-korelačním analýzám završených dílčími syntetickými 

shrnutími. 
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Konečně si kladu za cíl zabývat se, napříč diplomovou prací, praktickými otázkami a 

praktickými dopady institutu smluv uzavíraných adhezním způsobem pro obchodní styk 

realizovaný podnikatelem. 

Z hlediska systematického členění diplomová práce sestává z šesti hlavních částí, jež jsou 

dále vnitřně rozčleněny na kapitoly, podkapitoly a oddíly. 

Z metodologického hlediska využívám v diplomové práci za účelem naplnění stanovených 

cílů zejména metody deskripce, analýzy a syntézy, přičemž k řešení dílčích otázek dále využívám 

metody komparace, dedukce a indukce. 
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2. Vývoj institutu adhezních smluv v kontextu s vývojem 

kontraktační praxe 

Vývoj institutu adhezních smluv je třeba mapovat v kontextu s vývojem kontraktační praxe. 

Základním kamenem kontraktační praxe byla ušlechtilá a kultivovaná idea absolutní smluvní 

volnosti obsažená již ve čtrnáctém dodatku k Ústavě Spojených států amerických z roku 1791, což 

se, s odkazem na přirozená práva, projevilo pravděpodobně nejzřetelněji v rozhodnutí Nejvyššího 

soudu Spojených států amerických ve věci Lochner v. New York z roku 1905.1 Idea absolutní 

smluvní volnosti rovněž významně ovlivnila dobové myšlení společnosti v období Velké 

francouzské revoluce, nesoucí se v duchu hesla „volnost, rovnost, bratrství“. V 18. a 19. století se 

touto myšlenkou zabývali britský právní teoretik a filosof Jeremy Bentham a jeho žák, britský 

filosof a ekonom John Stuart Mill.2 Absolutní smluvní volnost se výrazně projevila také ve 

Viktoriánském období, jehož charakteristickým rysem je maxima „laissez-faire“,3 a to především 

v britské soudní praxi, v níž byla, v důsledku dobové akcentace, tato idea pojímána soudy téměř 

kategoricky.4 

Ona ušlechtilá a kultivovaná myšlenka absolutní smluvní volnosti se časem ukázala rovněž 

jako myšlenka utopická,5 neboť z historických poznatků, ale i z logických úvah nad přirozenou 

evolucí a fungováním společnosti vyplývá závěr, že svobodná vůle jako taková byla, je a vždy 

bude formována v závislosti na dominantním modelu společnosti a na místě a čase, k nimž se 

předmětný model společnosti vztahuje. 

Vedle závěru o nereálnosti, resp. reálné neudržitelnosti konceptu absolutní smluvní 

volnosti jako esenciálního postulátu dobového smluvního práva docházelo k 

postupnému odhalování nedostatků tohoto konceptu, a sice k poklesům aktuálnosti, funkčnosti a 

univerzality tohoto konceptu zapříčiněných progresivním vývojem společnosti. Avizovaná 

nedostatečnost se projevila zejména v oblasti pracovněprávních smluvních vztahů a v oblasti 

smluvních vztahů spočívajících v distribuci a logistice realizovaných ve významných historických 

epochách, jakými byli průmyslová revoluce, I. světová válka, II. světová válka, včetně období 

 
1 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 17. 04. 1905, 198 U.S. 45, ve věci Lochner v. New York. 
2 WILSON, N. S. Freedom of Contract and Adhesion Contracts. The International and Comparative Law Quarterly. 

1965, roč. 14, č. 1, s. 173. 
3 KESSLER, F. Contracts of Adhesion – Some Thoughts about Freedom of Contract. Columbia Law Review. 1943, 

roč. 43, č. 5, s. 630. 
4 Srov. BOLGÁR, V. The Contract of Adhesion: A Comparison of Theory and Practice. The American Journal of 

Comparative Law. 1972, roč. 20, č. 1, s. 56. 
5 Ibid. 
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společenské orientace na vytvoření sociálního státu,6 vyznačujících se rozvojem podniků tzv. 

„velkého průmyslu“7 spolu s intenzivním technickým, technologickým a vědeckým pokrokem. 

Tento pokrok, odrážející výše zmíněný progresivní vývoj společnosti, nevyhnutelně směřoval ke 

zformování požadavku odpovídající adaptability smluvního práva zachovávajícího aktuálnost a 

funkčnost právní úpravy kontraktačního procesu, následkem čehož došlo k pozvolnému opouštění 

dosud, mnohdy nevhodně, univerzálně prosazovaného konceptu absolutní smluvní volnosti, 

reprezentovaného akcentovanou individualitou smluvních stran, a to ve prospěch rozvoje 

standardizovaných smluv zamýšlených pro široký okruh potenciálních, předem 

nekonkretizovaných, adresátů. 

Osobně považuji, z ryze praktického hlediska, vznik a rozmach standardizovaných, resp. 

adhezních smluv v oblasti právní úpravy kontraktačního procesu za zcela racionální evoluční krok, 

neboť klady ve smyslu významného zrychlení a zefektivnění procesu sjednávání a uzavírání smluv 

zákonitě implikují pozitivní dopady ve sféře obchodněprávních smluvních vztahů. Uvedené klady 

s sebou též nesou odpovídající zápory v podobě rizika racionálního odůvodnění prostého, zvláště 

nevýhodného obsahu těchto smluv plynoucího pro slabší smluvní stranu ze slabší vyjednávací 

pozice, která je typicky reprezentována nemožností, resp. značně omezenou možností skutečným 

způsobem ovlivnit obsah předmětné smlouvy a rizika užití nekalých obchodních praktik silnější 

smluvní stranou v rámci kontraktačního procesu, jimiž jsou např. nežádoucí monopolizace nebo 

jednání soutěžitelů ve shodě. Zjevným následkem těchto rizik je vznik potřeby vytvořit takovou 

právní úpravu, která poskytne slabší smluvní straně adekvátní právní ochranu a zároveň bude tato 

rizika minimalizovat či jim ideálně předcházet. 

Pro právní úpravu a soudní praxi znamenal rozmach standardizovaných, resp. adhezních 

smluv řadu komplikací, a to jak pro anglosaský právní systém, tak pro právní systém 

kontinentální.8 Soudy „common law“ reagovaly na tyto komplikace vyvíjením snahy chránit slabší 

smluvní stranu, avšak zároveň vyvíjely obdobnou snahu s cílem zachovat esenciální normy 

smluvního práva prosté výraznějších zásahů, což nevyhnutelně vedlo ke značně nekonzistentní, 

mnohdy kontradiktorní, judikatuře těchto soudů. V rámci „civil law“ spočívalo řešení těchto 

komplikací především na institutu ochrany spotřebitele, o jehož zavedení a rozšíření se významně 

zasadila zejména rakouská civilistika prostřednictvím „Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch“ 

(dále jen „ABGB“), tedy rakouského všeobecného občanského zákoníku. 

 
6 BOLGÁR, V. (1972) op. cit. pozn. 4, s. 57. 
7 KESSLER, F. (1943) op. cit. pozn. 3, s. 631. 
8 BOLGÁR, V. (1972) op. cit. pozn. 4, s. 66. 
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Nyní se zaměřím na pojem „adhezní smlouva“ jako takový. S tímto pojmem jsme se poprvé 

setkali u francouzského právníka, civilisty, Raymonda Saleillese, řadícího se mezi tzv. 

„znepokojené právníky“,9 kteří kritizovali kupříkladu zásadní nedostatky dobového „Code civil“ 

spočívající v nejednoznačné, vnitřně rozporné a neúplné textaci francouzského občanského 

zákoníku. Saleilles termín „adhezní smlouvy“ prvně použil roku 1901 ve své odborné práci „De 

la déclaration de volonté“,10 ve které se zaobíral problematikou autonomie vůle smluvních stran. 

Uvedená práce byla přímou reakcí Saleillese na německou civilistiku, konkrétně na „Bürgerliches 

Gesetzbuch“ (dále jen „BGB“), tedy na německý občanský zákoník obsahující pojem „autonomie 

vůle“. Saleilles v této práci adhezní smlouvy rovněž definoval, a to jako smlouvy, mající svou 

podstatou se smlouvami společné toliko pojmenování, jejichž právní konstrukce zohledňující 

charakteristické koncepční odlišnosti dosud chybí, v nichž výrazně převažuje vůle jedné smluvní 

strany diktující neurčitému okruhu adresátů své předem připravené smluvní podmínky a zavazující 

se dle těchto jednostranně určených smluvních podmínek, v případě jejich akceptace druhou 

smluvní stranou, jednat. Saleilles za adhezní dále považoval také veškeré pracovní smlouvy 

uzavírané v rámci velkého průmyslu, veškeré smlouvy o přepravě uzavírané s velkými 

železničními společnostmi a veškeré smlouvy uvedeným smlouvám podobné, přičemž 

konstatoval, že tyto smlouvy mají svou podstatou blíže ke kolektivnímu zákonu, než ke konsenzu 

autonomních vůlí smluvních stran. 

Z výše zmíněné práce Raymonda Saleillese, resp. z jím definovaných pojmů vycházel 

americký právník a profesor Edwin Wilhite Patterson, specializující se na oblast pojistných smluv 

a na oblast jurisprudence, který se ve svém díle „The Delivery of Life Insurance Policy“11 zabýval 

významem pojmu „adheze“ v kontextu jurisprudence a interpretoval jej jako „přilnutí“. 

  

 
9 SOBEK, T. Nudné čtení na léto [online]. 2010 [cit. 27. 03. 2021]. Odborný článek. Jiné právo.  
10 SALEILLES, R. De la déclaration de volonté. 1901, s. 229. In BOLGÁR, V. (1972) op. cit. pozn. 4, s. 54. 
11 PATTERSON, E. W. The Delivery of Life Insurance Policy. Harvard Law Review. 1919, roč. 33, č. 2, s. 222. 
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3. Prameny právní úpravy, vymezení základních tematicky 

relevantních pojmů de lege lata 

3.1. Prameny právní úpravy 

Na našem území probíhal vývoj adhezních smluv, včetně vývoje právní úpravy tohoto institutu, 

poklidně. Do jisté míry jej lze označit za upozaděný, resp. opomíjený vzhledem k neexistenci 

jakýchkoliv záznamů, které by tento vývoj komplexně mapovaly, o čemž svědčí rovněž 

skutečnost, že česká právní úprava smluvního práva byla sama o sobě relativně dlouho prostá 

jakýchkoliv ustanovení upravujících smlouvy uzavírané adhezním či obdobným způsobem. 

Z praktického hlediska v uvedeném spatřuji jistý paradox, neboť hovoříme o významném a hojně 

využívaném kontraktačním instrumentu, čemuž tak bylo nepochybně i v minulosti. 

Za jediné relevantní ustanovení tuzemské právní úpravy lze považovat ustanovení § 262 

odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“ či „ObchZ“), z 

jehož dikce vyplývala mimo jiné povinnost aplikovat ustanovení o adhezních smlouvách na 

případy smluvních vztahů uzavíraných dle obchodního zákoníku, v nichž byla aplikace 

předmětného ustanovení ku prospěchu smluvní straně vystupující v kontraktačním procesu jako 

nepodnikatel. Na tomto místě podotýkám, že obchodní zákoník pojímal smlouvy uzavírané 

adhezním způsobem velmi úzce, považoval za ně toliko smlouvy spotřebitelské. Je zřejmé, že 

zákonodárce, veden legitimním zájmem na poskytnutí intenzivnější právní ochrany slabší smluvní 

straně, se zde omezil pouze na smluvní vztahy uskutečňované mezi podnikatelem a spotřebitelem, 

též známé jako smluvní vztahy „business to consumer“ (dále jen „B2C“). Naproti tomu u 

smluvních vztahů uskutečňovaných mezi podnikateli, též známých jako smluvní vztahy „business 

to business“ (dále jen „B2B“), zákonodárce obdobnou potřebu poskytnout slabší smluvní straně 

intenzivnější právní ochranu již nepociťoval. Konečně lze konstatovat, že zákonodárce v 

předmětném ustanovení obchodního zákoníku akcentoval zájem na právní ochraně slabší smluvní 

strany založený výlučně na kritériu specifického subjektu, spotřebitele, kompenzující nerovné 

postavení kontrahentů ve smluvních vztazích B2C, ve kterých silnější smluvní strana, dodavatel 

zboží či služeb, disponuje monopolem na diktování obsahu smluvního vztahu, čímž zároveň 

spotřebiteli odpírá možnost vlastním jednáním skutečně ovlivnit obsah smluvního vztahu. 

Uvedené rovněž ve vztahu ke spotřebiteli implikuje zúžení paradigmatu kontraktačního procesu 

na princip „take it or leave it“, tedy „ber nebo nech být“. 

Pramenem české právní úpravy smluv uzavíraných adhezním způsobem je v současné době 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ či „NOZ“), účinný od 
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01. 01. 2014. Institutem adhezních smluv se explicitně zabývají ustanovení § 1798 až 1801 NOZ, 

v nichž zákonodárce legalizuje pojem „smlouvy uzavírané adhezním způsobem“. Z hlediska 

právní úpravy adhezních smluv jsou s ohledem na vzájemnou souvislost relevantními také 

ustanovení § 1751 až 1753 NOZ, zabývající se institutem obchodních podmínek a ustanovení 

§ 1810 až 1867 NOZ, zabývající se institutem ochrany spotřebitele, přičemž dále je třeba právní 

normy dopadající na předmětné závazkověprávní vztahy aplikovat a interpretovat se zřetelem ke 

kontextu s relevantními základními zásadami civilního práva. 

Pro úplnost dodávám, že právní úprava adhezních smluv obsažená v novém občanském 

zákoníku vychází z „Code civil du Québec“ (dále jen „quebecký občanský zákoník“ či „CCQ“), 

přičemž tuto inspiraci lze zřetelně seznat z ustanovení čl. 1379, čl. 1435 až 1437 a čl. 1432 CCQ.12 

Jak jsem již uvedl výše, gró české právní úpravy adhezních smluv spočívá v ustanoveních 

§ 1798 až 1799 NOZ. Z dikce ustanovení § 1798 odst. 1 NOZ13 je patrné rámcové vymezení 

adhezní smlouvy dopadající na každou smlouvu, jejíž základní podmínky byly jednostranně 

určeny některou ze smluvních stran či na základě pokynů některé ze smluvních stran, a to 

způsobem vylučujícím skutečnou příležitost druhé, slabší, smluvní strany obsah takto stanovených 

základních podmínek ovlivnit. Osobně považuji za nutné zdůraznit skutečnost, že předmětem 

tohoto ustanovení je každá smlouva, z čehož lze dále dovodit, že ačkoliv toto ustanovení směřuje 

primárně na předem vyhotovené smlouvy určené předem nekonkretizovanému okruhu adresátů, 

nevylučuje, resp. zahrnuje rovněž smlouvy vyhotovené ad hoc, k čemuž typicky dochází 

v souvislosti s individualizací subjektu či předmětu této smlouvy. 

Neméně důležité je ustanovení § 1798 odst. 2 NOZ14 formulující vyvratitelnou právní 

domněnku, jež předpokládá adhezní způsob uzavření smlouvy také tehdy, když je prostředkem 

uzavření smlouvy tzv. „smluvní formulář“ běžně užívaný smluvní stranou v obchodním styku, od 

něhož odvozujeme legální termín „formulářové smlouvy“. Zde je nicméně třeba klarifikovat, že 

užití smluvního formuláře samo o sobě adhezitu smlouvy nezakládá, byť tomu tato skutečnost 

nasvědčuje. Bylo by iracionální považovat smlouvu, při jejímž sjednávání je slabší straně 

poskytnuta skutečná příležitost obsah základních podmínek smlouvy ovlivnit, za uzavřenou 

adhezním způsobem pouze z titulu užitého kontraktačního instrumentu. V tomto případě je třeba 

 
12 PETROV, J. In HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. (§ 1721-2054). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 342-343. 
13 Ibid., s. 343-345. 
14 Ibid., s. 345. 
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smlouvu posuzovat s přihlédnutím k okolnostem kontraktačního procesu a zároveň je třeba unést 

obrácené důkazní břemeno.15 

Tematicky relevantním základním pojmem jsou také obchodní podmínky, tedy smluvní 

podmínky podrobně upravující práva a povinnosti kontrahentů, které stojí mimo text smlouvy 

samotné, přičemž na tyto je odkazováno prostřednictvím tzv. „včleňovací doložky“.16 Obchodní 

podmínky jsou dalším kontraktačním instrumentem souvisejícím s adhezním způsobem 

kontraktace, přičemž účelem a využitím jsou obdobné smluvnímu formuláři zmíněnému výše. I 

zde se jedná především o praktický výdobytek zjednodušující a urychlující kontraktační proces, 

jenž ve svém důsledku zefektivňuje obchodní styk. Při posuzování adhezity obchodních podmínek 

v případě kontraktačního procesu uskutečňovaného mezi podnikatelem a spotřebitelem se 

názorově zcela ztotožňuji s Petrovem,17 jenž konstatuje, že i obchodní podmínky užité v rámci 

takovéhoto kontraktačního procesu zakládají, vzhledem k povaze těchto podmínek, právní 

domněnku uzavření smlouvy adhezním způsobem, při kterém je dále nutné dodržet podmínku 

zvláštního seznámení slabší smluvní strany s obsahem včleňovací doložky odkazující na 

předmětné obchodní podmínky. 

V důsledku evropského integračního procesu prováděného Evropskou unií, regionální 

nadnárodní organizací orientující se mimo jiné na vytvoření hranic prostého vnitřního trhu a na 

vytvoření komunitárního práva, jakožto legitimního právního rámce pro vzájemné sbližování 

národněprávních úprav jednotlivých členských států, dochází k ingerenci komunitárního práva do 

oblasti práva smluvního, včetně právní úpravy smluv uzavíraných adhezním způsobem. Evropská 

unie tak činí zejména prostřednictvím sekundárních pramenů práva, především pak 

prostřednictvím směrnic, které jsou, oproti nařízením, svou povahou vhodnějším nástrojem 

rámcové právní úpravy. Předmětem těchto směrnic jsou např. závazkověprávní vztahy ze 

spotřebitelských smluv, ze smluv o mezinárodní přepravě či z timesharingových smluv.18 

S adhezním způsobem uzavírání smluv velice často souvisí další specifický způsob kontraktace, 

kterým je distanční způsob uzavírání smluv, přičemž tento v obchodním styku adhezní smlouvy 

hojně provází, proto se komunitárněprávní ingerence projevuje taktéž v právní úpravě smluv 

uzavíraných distančním způsobem. 

 
15 Povinností prokázat předmětné okolnosti je zatížena silnější smluvní strana. 
16 PETROV, J. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 346-347. 
17 Ibid. 
18 Těmito jsou směrnice Rady č. 85/577/EHS; směrnice Rady č. 93/13/EHS; směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 97/7/ES; směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/44/ES; směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2008/122/ES. Uvedené směrnice byly následně zastřešeny směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU. 
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Významným, interpretačně a aplikačně nezastupitelným, materiálním pramenem práva 

jsou relevantní soudní rozhodnutí, tedy národní judikatura zahrnující rozhodnutí obecných soudů 

a nálezy Ústavního soudu plnícího funkci tzv. „negativního zákonodárce“ a zároveň nadnárodní 

judikatura zahrnující rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Význam soudních rozhodnutí 

tkví v přenesení autoritativní síly soudních institucí do reality, přičemž právě konzistentní 

rozhodovací praxe soudů je zcela esenciální pro naplnění postulátů právní jistoty a legitimního 

očekávání. V této souvislosti podotýkám, že na eurounijní úrovni dochází k určitému omezení 

interpretační a aplikační činnosti národních soudů, skrze uložení povinnosti eurokonformní 

interpretace a aplikace práva Evropské unie, což je mimo jiné zajištěno tzv. „monopolem 

konečného výkladu“, jímž disponuje Soudní dvůr Evropské unie. 

3.2. Vymezení základních tematicky relevantních pojmů de lege lata 

3.2.1. Vymezení postavení podnikatele 

Definice pojmu „podnikatel“ je obsažena v ustanovení § 420 odst. 1 NOZ, jež uvádí, že „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“,19 avšak tato definice je s ohledem na ochranu spotřebitele 

a na prováděcí ustanovení § 1963 NOZ harmonizující postup proti opožděným platbám 

vniknuvším z obchodních transakcí mezi podnikateli rozšířena v ustanovení § 420 odst. 2 NOZ, 

přičemž za podnikatele je považována rovněž „každá osoba, která uzavírá smlouvy související s 

vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, 

popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele“.20 O účelu rozšíření 

zohledňujícího ochranu spotřebitele důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku uvádí, že 

se jedná o výsledek eurokonformního výkladu pojmového pojetí podnikatele akcentující potřebu 

chránit spotřebitele v závazkověprávních vztazích, v nichž je smluvní stranou osoba nenaplňující 

pojmový znak účelu orientovaného na dosažení zisku. Těmito osobami jsou typicky osoby 

poskytující veřejné služby či provozující obecně prospěšnou činnost, tedy osoby provozující např. 

nemocnice nebo veřejnou dopravu, neboť těmto osobám zákon, z titulu zařazení do 

veřejnoprávního sektoru, postavení podnikatele nepřiznává.21 Směrnice Rady 93/13/EHS o 

 
19 Zákon č. 89/2012 Sb., § 420 odst. 1. 
20 Ibid., § 420 odst. 2. 
21 LASÁK, J. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654) Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 1608-1609. 
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nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách22 v této souvislosti operuje s pojmem 

„veřejnoprávně vlastněná právnická osoba“ („publicly owned legal person“), jehož převzetí je 

ovšem vyloučeno vnitrostátní právní terminologií a nahrazeno pojmem „každá osoba“. 

U vymezení pojmu podnikatele de lege lata je jasně patrný posun paradigmatu postavení 

podnikatele od ve skrze formálního pojetí v obchodním rejstříku či v evidenci zapsaného subjektu 

disponujícího podnikatelským oprávněním, jak jej definoval obchodní zákoník v ustanovení § 2 

odst. 2 ObchZ, ve spojení s podnikáním definovaným v ustanovení § 2 odst. 1 ObchZ, k podstatně 

materiálnějšímu pojetí podnikatele spočívajícím na kumulativním naplnění pojmových znaků. 

Osobně shledávám tuto právní konstrukci dokonalejší z hlediska adaptability a efektivity i 

z hlediska reflexe faktického stavu. 

Optikou kontraktační praxe je důsledkem výše konkretizovaného paradigmatického 

posunu ve smyslu odklonu o podmínky dispozice podnikatelským oprávněním ipso facto ztráta 

soukromoprávní ochrany tehdy, když podnikatel vykonává podnikatelskou činnost bez 

příslušného živnostenského či jiného oprávnění. 

Pojetí podnikatele, tak jak jej znal obchodní zákoník, však zcela nezaniklo. Nový občanský 

zákoník, jenž je výsledkem rozsáhlé rekodifikace soukromého práva, tuto právní konstrukci dílčím 

způsobem přejal a zahrnul ji v ustanovení § 421 NOZ,23 zakotvujícím postavení podnikatele z 

hlediska formy.24 

Při zkoumání výše uvedeného ustanovení jsem, oproti ustanovení § 2 odst. 2 ObchZ, seznal 

zákonodárcovu separační činnost, kterou dílčí pojmové znaky podnikatele, jež byly dříve společně 

zahrnuty ustanovením § 2 odst. 2 ObchZ, rozčlenil do dvou odstavců ustanovení § 421 NOZ. Dále 

jsem se zaměřil na analýzu právních konstruktů v nich obsažených, přičemž zprvu jsem za obsah 

ustanovení § 421 odst. 1 NOZ považoval zákonodárcem konstruovanou právní fikci postavení 

podnikatele, tedy zákonodárcem uměle vytvořenou skutečnost, u které není jasné, zda skutečně 

nastala, avšak se kterou jsou spojeny takové právní následky, které by právo s touto skutečností 

spojovalo, byla-li by postavena na jisto. V tomto bodě jsem však tuto interpretaci shledal 

nesprávnou vzhledem ke skutečnosti, že konstruovaný stav není ipso facto kontradiktorní 

s realitou a vzhledem k faktické povaze předmětného ustanovení, což mě přivedlo k závěru o 

definičním charakteru tohoto ustanovení, nikoliv o charakteru právní fikce. Správnost tohoto 

závěru explicitně potvrzují Pelikánová a Pelikán v komentářové literatuře k novému občanskému 

 
22 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 05. 04. 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. 
23 PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. In ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. (§ 1 až 654) 

[právní informační systém ASPI-online]. 2020 [cit. 27. 03. 2021]. Komentářová literatura. Wolters Kluwer, k § 421. 
24 Obchodněprávní terminologie užívá pojmu „obchodník z hlediska formy“. 
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zákoníku.25 Povahou právní konstrukce je však odlišné ustanovení § 421 odst. 2 NOZ, v němž 

zákonodárce, veden legitimním zájmem na posílení právní jistoty, formuluje vyvratitelnou právní 

domněnku postavení podnikatele, spočívající toliko v presumpci určitého, pravděpodobně 

existujícího, právního stavu, který ovšem nemusí odpovídat skutečnosti, a to až do okamžiku 

prokázání opaku. 

Z dikce ustanovení § 421 odst. 1 NOZ jednoznačně vyplývá přiznání postavení podnikatele 

subjektu zapsanému v obchodním rejstříku, a to bez dalšího. Jedná se o sekundární kritérium vůči 

primárnímu kritériu formulovanému v ustanovení § 420 NOZ. Toto ustanovení tedy dopadá nejen 

na v obchodním rejstříku zapsané osoby skutečně podnikající, ale i na osoby s povinností zápisu 

do obchodního rejstříku uloženou jiným zákonem, přestože tyto osoby podnikatelskou činnost 

fakticky nevykazují.26 V návaznosti na uvedené lze v případě nepodnikající právnické osoby učinit 

závěr o vyloučení možnosti jiné právní ochrany, z titulu zákonem uložené povinnosti k zápisu do 

obchodního rejstříku, než ochrany poskytované ustanovením § 433 odst. 1 NOZ.27 

K primárnímu a sekundárnímu kritériu, determinujícím přiznání statusu podnikatele či 

spotřebitele, se váže otázka zařazení právního jednání osoby, jež je povahou účelu částečně 

podnikatelské a částečně soukromé. Odpověď poskytl Soudní dvůr Evropské unie, který ve svém 

rozhodnutí,28 posuzujícím tuto otázku na případě smlouvy o dodání zboží, jehož mělo být užito z 

části k podnikatelskému a z části k soukromému účelu, uvedl, že není-li podnikatelský účel tohoto 

právního jednání zcela zanedbatelný, nelze se dovolávat právní ochrany přiznávané 

spotřebitelským statusem, zároveň tím však a contrario přiznání této ochrany umožnil za 

kumulativního splnění podmínek zanedbatelnosti podnikatelského účelu a unesení důkazního 

břemene. 

3.2.2. Vymezení postavení slabšího podnikatele 

Na úvod předesílám, že pojem „slabší podnikatel“ není pojmem stricto sensu legálním, jelikož 

neexistuje žádná jeho legální definice či jakékoliv jiné explicitní právní zakotvení. Jedná se o 

pojem odvozený z definičních znaků podnikatele a z ustanovení zabývajících se ochranou slabší 

smluvní strany. 

 
25 PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. In ŠVESTKA, J. a kol. (2020) op. cit. pozn. 23, k § 421. 
26 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., k § 420 až 422. 
27 LASÁK, J. In LAVICKÝ, P. a kol. (2014) op. cit. pozn. 21, s. 1611-1612. 
28 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. 01. 2005, C-464/01, ve věci Johann Gruber v. Bay Wa AG. 
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Východiskem pro odvození onoho pojmu je tzv. „generální klauzule ochrany slabší 

strany“29 obsažená v ustanovení § 433 NOZ, jejímž účelem je garantovat určitou míru právní 

ochrany slabší straně prostou závislosti na podnikatelském či spotřebitelském statusu, avšak pouze 

v hospodářském styku s podnikatelem, nacházejícím se v pozici silnější strany, z čehož lze dovodit 

relevanci pojmu „slabší podnikatel“ pouze pro smluvní vztahy mezi podnikateli (ke vtahům B2B 

podrobněji v podkapitole 3.2.4.). 

Ustanovení § 433 odst. 1 NOZ vyjadřuje explicitní zákaz zneužití aspektů odbornosti a 

hospodářského postavení spjatých s podnikatelským statusem v  hospodářském styku s dalšímu 

osobami, a to za účelem „vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a 

nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran“.30 Uvedený zákaz je dále 

podepřen ustanovením § 433 odst. 2 NOZ, formulujícím vyvratitelnou právní domněnku slabší 

strany, přičemž touto „je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo 

souvislost s vlastním podnikáním“.31 Výraz „osoba“ zde má zásadní interpretační význam, jelikož 

pod něj lze podřadit nejen spotřebitele, ale i nepodnikatelské subjekty či podnikatelské subjekty 

jednající mimo rámec vlastní podnikatelské činnosti. 

Uvedené ustanovení je třeba interpretovat se zřetelem k základním zásadám civilního 

práva, přičemž do úvahy zde přichází zásada ochrany slabší strany, zásada rovnosti smluvních 

stran, zásada autonomie vůle, zásada závaznosti smluv a zásada poctivého obchodního styku. 

Rovněž považuji za nutné poukázat na zákonodárcův vnitřní rozpor, zjevný zejména v oblasti 

závazkověprávních vztahů mezi podnikateli, jenž spočívá ve snaze chránit slabší stranu a 

kompenzovat tak její nevýhodnou vyjednávací pozici na straně jedné a ve snaze minimalizovat 

zásahy do zásady závaznosti smluv a zásady autonomie vůle na straně druhé. 

Faktem však zůstává, že statusová slabost či síla smluvních stran automaticky neimplikuje 

faktickou slabost či sílu smluvních stran, neboť v prvním případě je atribut slabosti či síly 

kontrahenta konstituován statusem, tedy formálně, naproti tomu v druhém případě atribut slabosti 

či síly kontrahenta reflektuje faktickou nerovnováhu mezi smluvními stranami vycházející 

především z ekonomické závislosti, za kterou lze považovat např. rozdílnou ekonomickou moc, 

informační asymetrii či omezenou racionalitu.32 

 
29 BEJČEK, J. Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera [online]. 2015 [cit. 27. 03. 2021]. Odborný 

článek. Bulletin advokacie, č. 7-8, s. 24-36. 
30 Zákon č. 89/2012 Sb., § 433 odst. 1. 
31 Ibid., § 433 odst. 2. 
32 BEJČEK, J. (2015) op. cit. pozn. 29. 
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Výše nastíněnou otázkou se podrobně zabývá Bejček,33 který je toho názoru, že extenzivní 

a z pozice nadřazenosti užívaná právní ochrana slabší strany se může ocitnout v kontrapozici vůči 

základním zásadám civilního práva, konkrétně vůči zásadám smluvní svobody a autonomie vůle, 

jež může mít za následek zvýšení náchylnosti slabší smluvní strany k morálnímu hazardu či 

zneužívání vlastního, odpovědnosti prostého, jednání vedoucího, přihlédneme-li k dalším 

okolnostem kontraktačního procesu, k eventualitě vzájemné výměny silových pozic smluvních 

stran, při níž se v důsledku důrazu kladeného na intenzivnější právní ochranu slabší strany, z 

původně fakticky slabšího kontrahenta stane kontrahent fakticky silnější. Bejček taktéž poukazuje 

na velmi křehkou rovnováhu mezi těmito kontrapozičními principy a na zásadní význam 

judikatury jako prostředku interpretace, klarifikace a ustálení vzájemných principiálních vztahů. 

V této oblasti je dle mého názoru problematickým, odhlédnu-li od monopolizace či 

zneužívání dominantního postavení, právě přístup kladoucí přílišný důraz na ochranu slabší 

smluvní strany v obchodním styku mezi podnikateli, neboť každý z nich zde vystupuje jako 

„profesionál“. Postihovat podnikatele v rámci poctivého, ryze podnikatelského, obchodního styku 

za to, že se z titulu vyjednávací síly, vlastních schopností či jiné relevantní hospodářské síly 

nachází v pozici silnější strany částečným snížením, resp. redistribucí této síly toliko ve prospěch 

strany slabší, taktéž v pozici podnikatele, je dle mého názoru, uvážím-li spravedlivou 

hospodářskou soutěž a výnosovou optimalizaci podnikatelské činnosti, krajně nespravedlivé a 

demotivující. Zároveň v tomto přístupu spatřuji určitou tendenci k bezdůvodnému a 

neoprávněnému zvýhodnění, kterou považuji v obchodních vztazích B2B za nežádoucí. Závěrem 

uvádím Bejčkův názor na atribut slabosti v obchodním styku mezi podnikateli, s nímž bez výhrad 

souhlasím: „Slabost není v podnikání zásluha hodná ochrany, probíhá-li mezi podnikateli férová 

soutěž. Před generální klauzulí ochrany slabšího je z hlediska předvídatelné a jasné právní úpravy 

vhodnější jasně formulovat zakázaná ujednání a vyjednávací praktiky potenciálně a velmi 

pravděpodobně spojené se zneužitím vyjednávací síly. V opačném případě se dává příliš mnoho 

prostoru soudnímu uvážení.“34 

3.2.3. Vymezení postavení spotřebitele 

Pojem „spotřebitel“ je definován v ustanovení § 419 NOZ jako „každý člověk, který mimo rámec 

své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá 

smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná“,35 z čehož je zřejmé, že spotřebitel, resp. 

 
33 BEJČEK, J. (2015) op. cit. pozn. 29. 
34 Ibid. 
35 Zákon č. 89/2012 Sb., § 419. 
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spotřebitelský status je definován souhrnem konstrukčních statusových znaků, jimiž jsou status 

fyzické osoby, právní jednání svým charakterem spadající mimo rámec podnikatelské činnosti či 

mimo rámec samostatného výkonu povolání a právní jednání s podnikatelem. 

Termínu „fyzická osoba“, jakožto konstrukčního statusového znaku spotřebitele, nový 

občanský zákoník užívá s ohledem na soulad s právem Evropské unie. V této souvislosti je třeba 

uvést, že se jedná o úzké vymezení reflektující záměr přiznat zvláštní, posílenou, právní ochranu 

pouze takovému okruhu subjektů, u něhož je potřeba právní ochrany intenzivní a zřetelná nade vší 

pochybnost.36 Gró argumentace legitimizující předmětné omezení v subjektu ochrany toliko na 

spotřebitele, tedy fyzickou osobu hodnou zvýšené právní ochrany, byť se v rámci obchodního 

styku může v postavení slabší smluvní strany nepochybně ocitnout i právnická osoba, spočívá v 

pravidelnosti tohoto jevu. Zatímco četnost případů, v nichž se právnická osoba ocitá ve fakticky 

nerovnovážném postavení, je dána individuálně, fyzická osoba se ve fakticky nerovnovážném 

postavení ocitá pravidelně. Postulátem pravidelnosti tohoto jevu a právní ochrany spotřebitele 

obecně formulovaným v nálezu Ústavního soudu,37 je právní fikce, na jejímž základě se 

automaticky presumuje nerovné postavení spotřebitele vůči dodavateli jednajícímu z pozice 

profesionála, přičemž tato spočívá na okolnostech realizace kontraktačního procesu, jimiž jsou 

kupříkladu větší profesionální zkušenosti dodavatele, vyšší míra znalosti práva, resp. lepší 

dostupnost právních služeb, dispozice s větším množstvím ekonomických prostředků, informační 

asymetrie či možnost jednostranného stanovení základních podmínek smlouvy uzavírané 

adhezním způsobem, typicky prostřednictvím formulářových smluv. O charakteristických 

aspektech těchto vztahů Ústavní soud konstatoval, že „podnět ke smluvnímu jednání pochází 

zpravidla od dodavatele, přičemž spotřebitel není na smluvní ujednání připraven, při kontraktaci 

je využíván moment překvapení a nezkušenosti spotřebitele, v případě prodeje na obchodních 

prezentacích je u něj navíc vyvolán pocit vděčnosti za poskytnuté doprovodné služby spojené s 

prezentací, které se spotřebitel může snažit kompenzovat snahou vyhovět nabídce dodavatele, 

spotřebitel často nemá na místě samém možnost porovnat jakost a cenu nabídky s jinými 

nabídkami“.38 Ústavní soud zde dle mého názoru velice pregnantně vyjádřil zákonodárcův 

legitimní zájem na kompenzaci oné faktické nerovnosti cestou kogentně právní úpravy limitující 

autonomii vůle, kterou považuji za určitý průlom této základní civilněprávní zásady. 

Dále je třeba podrobit rozboru konstrukční statusový znak zohledňující povahu právního 

jednání předmětné fyzické osoby. Legální požadavek na právní jednání, jehož splnění je 

 
36 PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. In ŠVESTKA, J. a kol. (2020) op. cit. pozn. 23, k § 419. 
37 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 06. 2009, sp. zn. I. ÚS 342/09. 
38 Ibid. 
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podmínkou pro přiznání spotřebitelského statusu, spočívá v tom, že předmětné právní jednání musí 

být učiněno mimo rámec podnikatelské činnosti či mimo rámec samostatného povolání ve smyslu 

svobodných povolání.39 Skutečnost, že se jedná o hlavní podnikatelskou činnost nebo činnost 

toliko související s hlavní podnikatelskou činností legální požadavek nikterak neovlivňuje. 

Z uvedeného a contrario vyplývá, že spotřebitelské právní jednání musí být vedeno záměrem 

uspokojit vlastní osobní potřeby či osobní potřeby jiné osoby prostřednictvím spotřeby,40 zároveň 

však podotýkám, že samotná spotřeba není základním atributem spotřebitele. Spotřebitelem je 

bezesporu osoba pořizující věci či služby pro vlastní osobní potřebu či osobní potřebu osob 

blízkých, avšak spotřebitelem může být také osoba dodávající věci či služby podnikateli, jakými 

jsou kupříkladu nájem nebytových prostor nebo poskytování informací. Budeme-li uvažovat nad 

podnikající fyzickou osobou, ani v tomto případě nemusí existence podnikatelského statusu 

fyzické osoby ipso facto vylučovat přiznání spotřebitelského statusu a související 

spotřebitelskoprávní ochrany, neboť rozhodujícím faktorem je zde posouzení chování podnikající 

fyzické osoby v kontraktačním procesu.41 Nelze opominout ani význam konzistentní rozhodovací 

praxe Nejvyššího soudu zastávajícího názor, že pouhá skutečnost spočívající v nadání subjektu 

určitými odbornými znalostmi či zkušenostmi taktéž ipso facto nevylučuje spotřebitelskou povahu 

právního jednání daného subjektu.42 

Nyní se dostávám k otázce dichotomie formálního a materiálního pojetí statusu 

spotřebitele, resp. k potřebě interpretačního závěru o rozhodujícím významu zjevné či skutečné 

povahy právního jednání. Je důležité podotknout, že při interpretaci se nelze omezit výhradně na 

formalistické pojetí institutu spotřebitele, založené na dispozici subjektu oprávněním 

k podnikatelské činnosti, neboť takovýto přístup by dostatečně nereflektoval běžnou praxi, v níž 

podnikající fyzická osoby v rámci podnikatelských závazkověprávních vztahů jedná navenek jako 

spotřebitel, kupříkladu pořizuje-li kancelářské potřeby, kancelářský nábytek nebo odbornou 

literaturu. Pro dosažení správného závěru o spotřebitelském či nespotřebitelském charakteru 

konkrétního jednání konkrétního subjektu je nezbytné považovat za rozhodující faktor stav 

objektivně zjevný kontrahentům v době kontraktace.43 Naproti tomu nelze při posuzování 

kontraktačního postavení stran přihlížet k takovým skutečnostem, které druhá strana neměla a 

 
39 HULMÁK, M. In LAVICKÝ, P. a kol. (2014) op. cit. pozn. 21, s. 1597. 
40 Ibid., s. 1597-1598. 
41 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 10. 01. 2012, sp. zn. I. ÚS 1930/11. 
42 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 06. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1835/2012; rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 29. 11. 2016, sp. zn. 33 Cdo 1685/2015; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 07. 2017, sp. zn. 23 

Cdo 705/2017. 
43 HULMÁK, M. In LAVICKÝ, P. a kol. (2014) op. cit. pozn. 21, s. 1598-1599. 
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nemohla vědět.44 Dále se rovněž nelze dovolávat spotřebitelského statusu a související právní 

ochrany v případech, v nichž fyzická osoba jedná způsobem způsobilým vyvolat v druhé straně 

oprávněný dojem, že tato jedná s podnikatelem.45 Uvedené závěry jsou založeny na akcentaci 

základních zásad závaznosti smluv, dobré víry a poctivého obchodního styku. Nadto zastávám 

názor, že zde lze zřetelně identifikovat zákonodárcovu snahu poskytnout posílenou právní ochranu 

spotřebiteli jako slabší smluvní straně v obchodních vztazích B2C (ke vtahům B2C podrobněji 

v podkapitole 3.2.4.), motivovanou zákonodárcovým závěrem o případné nedostatečnosti právní 

ochrany poskytované spotřebiteli generální klauzulí ochrany slabší strany, založeným na rozdílné 

intenzitě nerovnováhy mezi kontrahenty v obchodních vztazích B2C oproti obchodním vztahům 

B2B. 

Úvodem zmíněná ingerence komunitárního práva je úzce spjata s rozhodovací praxí 

Soudního dvora Evropské unie, jenž zastává v otázce spotřebitelského statusu ve skrze restriktivní 

přístup. Seznat jej můžeme z rozsudku C-541/99 a C-542/99 ve věci Cape Snc v. Idealservice Srl 

a Idealservice MN RE Sas v. OMAI Srl46 obsahujícího právní větu, podle níž je třeba pojem 

spotřebitele, jak jej definuje směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách,47 vykládat tak, že zahrnuje výlučně fyzické osoby. Restriktivní 

přístup Soudního dvora Evropské unie je patrný rovněž v otázce možného přiznání statusu 

spotřebitele právnické osobě, neboť tuto možnost považuje za rizikovou vůči eurounijnímu 

jednotnému trhu, avšak eventuální poskytnutí srovnatelné právní ochrany právnické osobě 

nepodnikatelské povahy prostřednictvím národněprávních institutů, jak vyplývá z rozsudku 

Soudního dvora Evropské unie C-361/89 ve věci P. di Pinto,48 není tímto přístupem dotčeno. V této 

souvislosti se nabízí komparativní pohled na český a francouzský právní řád. České právo v této 

oblasti žádný výše nastíněný institut garantující srovnatelnou právní ochranu nepodnikající 

právnické osobě nezavádí, takovémuto subjektu je poskytnuta toliko právní ochrana v intencích 

generální klauzule ochrany slabší strany obsažené v ustanovení § 433 NOZ,49 vedle ní přichází 

v úvahu využití dalších relevantních prostředků civilněprávní ochrany, kupříkladu zákazu zneužití 

práva obsaženého v § 8 NOZ, právní úpravy smluv uzavíraných adhezním způsobem obsažené 

v ustanoveních § 1798 až 1801 NOZ či právní úpravy nekalé soutěže obsažené v ustanoveních 

 
44 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 06. 11. 2007, sp. zn. II. ÚS 3/06. 
45 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. 01. 2005, C-464/01, ve věci Johann Gruber v. Bay Wa AG. 
46 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. 11. 2001, C-541/99 a C-542/99, ve věci Cape Snc v. 

Idealservice Srl a Idealservice MN RE Sas v. OMAI Srl. 
47 Konkrétně v čl. 2 písm. b) směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 05. 04. 1993 o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách. 
48 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. 03. 1991, C-361/89, ve věci P. di Pinto. 
49 LASÁK, J. In LAVICKÝ, P. a kol. (2014) op. cit. pozn. 21, s. 1652-1653. 



21 
 

§ 2976 až 2990 NOZ. Naproti tomu francouzské právo zavádí v této oblasti institut 

„neprofesionál“, který francouzskému zákonodárci umožňuje poskytnout onu zvláštní, intenzivní, 

právní ochranu spotřebitele rovněž neprofesionálovi, tedy i právnické osobě, která v rámci 

obchodního styku nejedná z pozice profesionála, zároveň však nenaplňuje zákonem požadované 

definiční znaky spotřebitelského statusu,50 což dle mého názoru vcelku elegantním způsobem řeší 

problematiku analogické aplikace práva na ochranu spotřebitele jako aplikace práva contra legem. 

Současná definice pojmu spotřebitel má svůj původ v komunitárním právu, reflektujícím 

institucionální cíle Evropské unie, jimiž jsou např. zajištění svobody, bezpečnosti a spravedlnosti 

prostých omezení vnitřními hranicemi, vytvoření hospodářské unie orientované na hospodářský 

růst, udržitelný rozvoj a konkurenceschopnou tržní ekonomiku či sociálně ekonomická solidarita 

mezi členskými státy. Mezi uvedené patří také vytvoření určitého odpovídajícího standardu právní 

ochrany spotřebitele, a to prostřednictvím právních norem sekundárního práva Evropské unie 

vyjadřujících rámcové či úplné harmonizační intence zohledňující vhodnost a proveditelnost 

formy eurounijní právní úpravy vzhledem k povaze konkrétního právního institutu. V oblasti 

spotřebitelského práva se komunitárněprávní ingerence projevuje oběma způsoby. Některé 

směrnice, zabývající se ochranou spotřebitele, formulují pouze tzv. „minimální harmonizační 

standard“,51 tedy komunitárněprávní harmonizační rámec obsahující určité požadavky na úroveň 

ochrany spotřebitele v členských státech, přičemž tyto mají povahu společného jednotného 

standardu a nikterak nebrání jednotlivým členským státům v zachování či přijetí přísnější 

národněprávní úpravy. Jiné směrnice, kupříkladu směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/83/EU o právech spotřebitelů,52 však vycházejí z požadavku úplné harmonizace, kterým je 

míněna absolutně souladná právní úprava ve všech členských státech vylučující jakákoliv 

odchýlení. Na místě je dodat, že společnému vnitřnímu trhu spíše, než minimální harmonizace, 

odpovídá harmonizace úplná, jež skýtá výhodu v podobě absence konkurence národních právních 

řádů a souvisejících rozdílů v právní ochraně poskytované jednotlivými členskými státy. Z mého 

pohledu se nejvhodnějším řešením jeví kodifikace spotřebitelského práva mající povahu 

zvláštního zákona, jak ji nastiňuje komentářová literatura k novému občanskému zákoníku, včetně 

možnosti zahrnutí procesních, dohledových a sankčních ustanovení.53 

 
50 SELUCKÁ, M. Ochrana spotřebitele: nenápadná změna se zásadními dopady [online]. 2010 [cit. 27. 03. 2021]. 

Odborný článek. Právní rozhledy, č. 14, s. 513-517. 
51 VÍTOVÁ, B. Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva. 2. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 52-56. 
52 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU ze dne 25. 10. 2011 o právech spotřebitelů. 
53 PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. In ŠVESTKA, J. a kol. (2020) op. cit. pozn. 23, k § 419. 
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Pohlédneme-li na českou právní úpravu komparativní optikou vůči německé právní úpravě, 

jež vyhrazuje pojem „podnikatel“ spotřebitelskému právu a zároveň zachovává pojem 

„obchodník“ právu obchodnímu, docházíme ke znepokojivému závěru. Zatímco německá právní 

úprava s ohledem na zajištění přehlednosti a systematického uspořádání operuje se dvěma 

samostatně vymezenými pojmy, z nichž každý je vyhrazen příslušnému právnímu odvětví, česká 

právní úprava operuje pouze s pojmem „podnikatel“ jako pojmem zastřešujícím signifikantně 

fragmentovanou a rozptýlenou obchodněprávní a spotřebitelskoprávní úpravu, pro kterou je 

příznačná nepřehlednost a systematická neuspořádanost, přičemž případné řešení tohoto negativa, 

pomineme-li varianty rozsáhlé novelizace či rekodifikace, spočívá na doktrinálním výkladu a 

právní nauce.54 

Předloženou problematiku české právní úpravy de lege lata v oblasti obchodního a 

spotřebitelského smluvního práva spočívající v nepřehlednosti a systematické neuspořádanosti 

osobně považuji za paradoxní, uvážím-li zásadní význam touto problematikou dotčených 

smluvních vztahů ve smyslu jejich enormní četnosti a nesmírně širokého okruhu potenciálních 

subjektů spolu s relativně dlouhou dobu trvající stagnací této problematiky. Osobně se domnívám, 

že efektivním řešením de lege ferenda by mohla být dichotomická kodifikace smluvního práva 

spočívající ve vytvoření kodexu smluvního práva obchodního, jenž by zahrnoval veškerá specifika 

smluvních vztahů B2B a ve vytvoření kodexu smluvního práva spotřebitelského, jenž by zahrnoval 

veškerá specifika smluvních vztahů B2C, přičemž právní úprava smluvního práva obsažená 

v novém občanském zákoníku by se omezila toliko na elementární rámec smluvních vztahů ve 

smyslu základních zásad, obecných ustanovení, jednotlivých smluvních typů a na smluvní vztahy 

C2C. Tyto hypotetické kodexy by byly svou povahou speciální vůči generálnímu novému 

občanskému zákoníku. Dle mého názoru, odhlédnu-li od podstatného zpřehlednění a 

systematického uspořádání, by průvodním pozitivním efektem tohoto řešení bylo rovněž nikoliv 

nepatrné zeštíhlení materie nového občanského zákoníku, ačkoliv jsem si vědom, že kontrujícím 

argumentem by mohla být fragmentace právní úpravy smluvního práva, byť přehledná a 

systematicky uspořádaná, mezi tři kodexy. 

3.2.4. Vymezení právních režimů smluvního práva 

Klíčovým aspektem smluvního vztahu je příslušný právní režim, v jehož rámci je celý proces 

kontraktace realizován. Jako esenciální shledávám jeho význam v souvislosti s požadavkem právní 

jistoty, neboť pouze právní režim odpovídající povaze smluvního závazku umožňuje vyloučení 

potenciálních vad vzniknuvších z nesprávného kontraktačního postupu, aplikace nesprávných 

 
54 PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. In ŠVESTKA, J. a kol. (2020) op. cit. pozn. 23, k § 419. 
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právních institutů, neaplikace příslušné právní ochrany či stižení závazkověprávního vztahu 

relativní neplatností, jakožto negativních důsledků chybné interpretace povahy právního režimu 

smluvního vztahu. 

V obecné rovině zohledňující status kontraktačních stran diferencujeme v oblasti 

smluvních vztahů tři právní režimy. Prvním z nich je režim „business to business“ („B2B“), tedy 

právní režim definovaný podnikateli, jakožto kontrahenty smluvního vztahu. Druhým z nich je 

režim „business to consumer“ („B2C“), tedy právní režim definovaný odlišným statusem 

kontrahentů, kdy na jedné straně figuruje podnikatel, zatímco na straně druhé spotřebitel. Třetím 

z nich je režim „consumer to consumer“ (dále jen „C2C“), jímž je právní režim definovaný 

spotřebiteli, jakožto kontrahenty smluvního vztahu. 

Z hlediska tematického zaměření diplomové práce považuji za relevantní právní režimy 

smluvních vztahů B2B a B2C. V případě režimu B2B hovoříme o smluvních vztazích dle 

obchodního smluvního práva, zatímco v případě režimu B2C hovoříme o smluvních vztazích dle 

smluvního práva spotřebitelského. Právní režim C2C považuji z uvedeného hlediska za okrajový 

a níže jej uvádím toliko za účelem rozboru eventuální otázky aplikace ochranných ustanovení 

dopadajících na adhezní smlouvy, která zde může vyvstat v souvislosti s institutem smluv 

uzavíraných adhezním způsobem. 

3.2.4.1. Právní režim smluvního práva B2B, B2C a smlouvy uzavírané adhezním způsobem 

Se zasazením institutu smluv uzavíraných adhezním způsobem do kontextu právních režimů 

smluvního práva se bezesporu pojí řada otázek, přičemž v tomto oddílu se zaměřím na dva 

konkrétní případy, jež považuji se zřetelem ke kontraktační praxi podnikatele v obchodním styku 

za značně problematické. 

První případ se váže k obchodnímu styku uskutečňovanému adhezním způsobem mezi 

podnikateli, kteří se teoreticky nacházejí v rovném postavení, avšak s přihlédnutím k 

individuálním kvalitám každého z nich se tito často nacházejí v postavení fakticky nerovném, jež 

může implikovat postavení slabší smluvní strany. Až potud je vše teoreticky v pořádku, problém 

nastává v okamžiku, kdy silnější kontrahující podnikatel vnutí slabšímu kontrahujícímu 

podnikateli vlastní, jednostranně určené, základní podmínky smlouvy, jejichž součástí je doložka 

dle ustanovení § 1801 NOZ, tedy doložka vylučující aplikaci ustanovení § 1799 až 1800 NOZ u 

adhezních smluv uzavíraných mezi podnikateli, následkem čehož je vyloučena právní ochrana 

garantovaná ustanovením § 1798 NOZ, leda by slabší kontrahující podnikatel prokázal hrubý 

rozpor s obchodními zvyklostmi či s principem poctivého obchodního styku.55 

 
55 JANOUŠEK, M. Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníků. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 169. 
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Z uvedeného je zřejmé, že právní ochrana garantovaná ustanoveními § 1798 až 1801 NOZ 

se v obchodním styku mezi podnikateli vztahuje na případy, ve kterých není vyloučena, tato 

v praxi ovšem často vyloučena bude. Dle mého názoru lze uvažovanému slabšímu podnikateli 

v takovémto případě toliko doporučit, aby věnoval této problematice zvýšenou pozornost a 

eventuálně adhezní smlouvu obsahující vylučovací doložku vůbec neuzavíral. 

Druhý případ spočívá v situaci, v níž kontrahující podnikatel považuje druhého 

kontrahenta rovněž za podnikatele, ačkoliv tento je de iure spotřebitelem, čímž zde vzniká riziko, 

že domnělý podnikatel bude zkrácen na svých právech, resp. že mu bude odepřena ona vyšší míra 

právní ochrany spojená se spotřebitelským statusem, a to v důsledku aplikace smluvního práva 

obchodního, namísto smluvního práva spotřebitelského, na smluvní vztah v právním režimu B2C. 

Optikou obchodní praxe eventualita neshody mezi zjevnou a skutečnou povahou 

kontrahenta, resp. předmětného právního jednání pramení ze skutečnosti, že k tomu, aby se 

kontrahenti navzájem explicitně informovali o podnikatelském či spotřebitelském statusu, dochází 

velmi zřídka. Nejčastěji je status dovozován z jiných kontraktačních skutečností, a to se zřetelem 

k výši míry pravděpodobnosti. Podle Tomančákové je jednou z modalit tohoto dovození předmět 

smlouvy, přičemž oporou tohoto názoru je kvantifikační hledisko.56 Osobně s tímto názorem 

souhlasím pouze potud, pokud konstatujeme o předmětu smlouvy, že může být modalitou 

statusového určení, dále se s tímto závěrem již ztotožnit nemohu. Je pravdou, že kvantita předmětu 

smlouvy může být v některých případech relevantní skutečností, na jejímž základě lze s určitou 

mírou pravděpodobnosti závisející na konkrétním smluvním vztahu presumovat o podnikatelském 

či spotřebitelském statusu. V jiných případech může být dle mého názoru tato kontraktační 

skutečnost při předmětné statusové presumpci silně zavádějící, ne-li právní nejistotu posilující, 

zvláště pak uvážíme-li spotřebitele nebo podnikající fyzickou osobu, coby kontrahenta. 

Nejobtížnější dimenzí této problematiky se mi jeví právě výše zmíněná situace, ve které je 

kontrahentem smluvního vztahu, o jehož statusu je předpokládáno, podnikající fyzická osoba. Zde 

smluvní praxe podnikajících fyzických osob, de iure i de facto, tenduje ke snaze vystupovat ve 

smluvních vztazích, třebaže se jedná o smluvní vztahy uskutečňované v rámci podnikatelské 

činnosti či s předmětem podnikatelské činnosti související, v pozici spotřebitelů, přičemž tato je 

vedena zájmem na přiznání takových práv, resp. právní ochrany, jež jsou zákonodárcem spojeny 

se spotřebitelským statusem. Podnikatel se v nastíněném případě dostává při dovozování statusu 

kontrahenta do obtížné situace, jejíž následně řešení tkví zejména v interpretaci a aplikaci 

relevantních základních zásad civilního práva. Osobně se domnívám, že elegantním a zároveň 

 
56 TOMANČÁKOVÁ, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. 2. vyd. Praha: Linde, 2011, s. 18. 
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efektivním řešením této situace, by mohla být smluvní konkretizace podnikatelského či 

spotřebitelského statusu spolu se souvisejícími otázkami, jež by vzniku takovýchto případů 

předcházela. 

3.2.4.2. Právní režim smluvního práva C2C a smlouvy uzavírané adhezním způsobem 

Potenciální otázka avizovaná v úvodu této podkapitoly, vztahující se k právnímu režimu 

smluvních vztahů C2C, vzniknuvší v souvislosti s adhezním způsobem uzavírání smluv tkví 

v objasnění vztahu mezi zvláštní právní ochranou, jež je ve vymezených případech garantována 

ustanoveními § 1798 až 1801 NOZ a právním režimem smluvních vztahů, jejichž kontrahenty 

nejsou podnikatelé.57 

Ve vztahu k institutu smluv uzavíraných adhezním způsobem předně považuji za vhodné 

upozornit na skutečnost, že je zde třeba brát v potaz toliko kontraktační způsob, nikoliv 

vyjednávací sílu kontrahenta a s ní související ochranu slabší smluvní strany či ochranu 

spotřebitele, byť s tímto institutem aspekt vyjednávací síly nepochybně úzce souvisí. Z uvedeného 

vyplývá, že pro posouzení skutečnosti, zda se o adhezní způsob kontraktace jedná nebo nejedná, 

je právní režim smluvního vztahu bez významu. 

Dále je nutné zabývat se interpretací ustanovení § 1798 odst. 2 NOZ, konkrétně významem 

smluvního formuláře nebo jiného podobného prostředku a významem užívání v obchodním styku. 

Smluvní formulář definuje komentářová literatura k novému občanskému zákoníku jako listinu, 

která podstatným, jednostranným, způsobem omezuje možnost ujednání o základních podmínkách 

smlouvy, přičemž slovní spojení „jiný podobný prostředek“ akcentuje materiální stránku užitého 

prostředku před stránkou formální.58 Komentářová literatura k novému občanskému zákoníku 

rovněž definuje ono užívání v obchodním styku. Užíváním se rozumí opakované používání 

smluvního formuláře či jiného obdobného prostředku. Obchodní styk je ztotožněn se stykem 

právním, z čehož je patrné, že o obchodní styk půjde i v případech, v nichž na pozici silnější 

smluvní strany nefiguruje podnikatel.59 

Lze tedy uzavřít, že právní režim smluvních vztahů C2C svou povahou nikterak nebrání 

přiznání práv, resp. právní ochrany v rozsahu institutu smluv uzavíraných adhezním způsobem. 

 
57 Označení C2C zde považuji stricto sensu za nesprávné, neboť ani jeden z kontrahentů smluvního vztahu není 

podnikatelem, tudíž je vyloučeno, aby kontrahenty byli spotřebitelé. 
58 PETROV, J. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 345-346. 
59 Ibid., s. 346. 
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3.2.5. Analýza terminologického sporu o pojmové souznačnosti a přípustnosti označení 

adhezní smlouva pro legální pojem smlouvy uzavírané adhezním způsobem 

Je až s podivem, že legální zakotvení adhezního způsobu uzavírání smluv, o němž lze dozajista 

konstatovat jeho každodenní a značně frekventované využití v obchodním styku, český právní řád 

až do roku 2012, kdy bylo soukromé právo podrobeno rozsáhlé rekodifikaci, neobsahoval. Nový 

občanský zákoník jej explicitně zahrnul institutem smluv uzavíraných adhezním způsobem 

obsaženým v ustanoveních § 1798 až 1801 NOZ. 

V předchozím odstavci záměrně nezmiňuji pojem „adhezní smlouva“, činím tak s ohledem 

na skutečnost, že se jedná o výraz, jehož interpretace je z terminologického hlediska 

problematická. Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku označuje tento pojem za 

terminologicky nepřesný, až slangový, přičemž vychází z presumpce vztahu adjektiva „adhezní“ 

toliko ke způsobu kontraktace, nikoliv ke kontraktu samému, jelikož bylo-li by tomu tak, 

implikovalo by druh smlouvy namísto způsobu kontraktace.60 

Závěru uvedenému v důvodové zprávě k novému občanskému zákoníku intenzivně 

oponují Pelikánová a Pelikán, kteří naopak shledávají tvrzenou slangovou povahu termínu 

„adhezní smlouva“ za překvapivou a nesprávnou. Svou argumentaci opírají o technický charakter 

tohoto pojmu a poukazují na jeho užívání směrnicí Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách 

ve spotřebitelských smlouvách,61 ergo na jeho srozumitelnost a nadnárodní uznání. Dále považují 

za chybné interpretovat přívlastek „adhezní“ výlučně jako přívlastek kvalifikující smluvní typ a 

nikoliv typ smlouvy, neboť kvalifikace typu smlouvy skrze přívlastek se běžně používá také za 

účelem deskriptivního vyjádření jiných vlastností dané smlouvy, z čehož dovozují přípustnost 

označení „adhezní smlouva“ pro smlouvy uzavírané adhezním způsobem.62 Konečně v souvislosti 

s uvedeným pokládají zákonodárcovo vymezení se vůči tomuto pojmovému označení za těžko 

pochopitelné a spojují s ním zbytečnou terminologickou těžkopádnost.63 

V této otázce se ztotožňuji s interpretací Pelikánové a Pelikána, neboť dle mého názoru 

lépe zohledňuje meritum předmětného právního institutu. Názor, předkládaný zákonodárcem v 

důvodové zprávě k novému občanskému zákoníku, o terminologické nesprávnosti a nepřípustnosti 

označení „adhezní smlouva“ vnímám jako nepatřičně formalistický, nedostatečně odborně 

zasvěcený, a proto nesprávný. Závěrem uvádím, že z vlastního přesvědčení o nesprávnosti 

 
60 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., k § 1798 až 1801. 
61 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 05. 04. 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. 
62 Srov. DOHNAL, J. In DOHNAL, J. a kol. Obchodní smlouvy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 188. 
63 PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. In ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. (§ 1721 až 2520) 

[právní informační systém ASPI-online]. 2014 [cit. 27. 03. 2021]. Komentářová literatura. Wolters Kluwer, k § 1798. 



27 
 

vyloučení přípustnosti označení „adhezní smlouva“ pro smlouvy uzavírané adhezním způsobem, 

užívám toto označení v diplomové práci jako pojem souznačný. 
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4. Smlouvy uzavírané adhezním způsobem 

Smlouvou uzavíranou adhezním způsobem rozumíme smlouvu charakteristickou způsobem 

kontraktace, jenž spočívá na skutečnosti, že takto uzavřená smlouva není výsledkem společného 

ujednání o základních podmínkách smlouvy, nýbrž výsledkem jednostranného určení, resp. 

diktování těchto podmínek silnější smluvní stranou či v určení těchto podmínek dle pokynů silnější 

smluvní strany, přičemž slabší smluvní strana, adherent,64 nemá skutečnou příležitost k ovlivnění 

obsahu předmětných základních podmínek smlouvy a disponuje toliko dvěma kontraktačními 

možnostmi, jak s takovouto smlouvou naložit, které reflektují princip „take it or leave it“, tedy 

„ber nebo nech být“, kde „ber“ vyjadřuje plnou akceptaci předem určených podmínek, zatímco 

„nech být“ vyjadřuje odmítnutí smlouvy jako celku. 

Posouzení konkrétní smlouvy jako smlouvy adhezní se v českém civilním právu řídí tzv. 

„kvalifikačním pravidlem“,65 které za adhezní kvalifikuje smlouvu jako celek, nikoliv jednotlivá 

smluvní ujednání, jak je tomu u pojetí kvalifikačního pravidla obsaženého v BGB nebo DCFR.66 

Přistoupíme-li ke komparaci odlišných koncepcí kvalifikačního pravidla, dojdeme k závěru o dvou 

rozdílech souvisejících s intenzivnější právní ochranou poskytovanou z titulu adhezního způsobu 

kontraktace, konkrétně s aplikací ustanovení § 1799 a § 1800 NOZ. První rozdíl spočívá 

v nemožnosti aplikace uvedených ustanovení na jiné podmínky smlouvy než základní, byť byly 

de facto stanoveny adhezním způsobem, pokud nebyly adhezním způsobem stanoveny základní 

podmínky smlouvy. Druhý rozdíl naproti tomu spočívá v aplikaci uvedených ustanovení na 

smluvní podmínky jiné než základní, byť byly de facto ujednány individuálně, pokud byly 

adhezním způsobem stanoveny základní podmínky smlouvy. 

Na tomto místě považuji za vhodné zdůraznit, že zákonodárce proti adhezním smlouvám 

jako takovým nebrojí a neneguje je, bylo-li by tomu tak, předně by se vůči smluvním stranám 

dopouštěl svévolného přikazování způsobu kontraktačního procesu, jenž by byl v rozporu 

s elementárními principy efektivnosti a hospodárnosti kontraktace a dále iracionálního opominutí 

mimoprávních eventualit řešení nerovného postavení, jakou je např. hospodářská soutěž.67 

V důvodové zprávě k novému občanskému zákoníku zákonodárce naopak explicitně uvádí, že by 

bylo nesprávné považovat tuto smluvní praxi jako celek ipso facto za závadnou a že ji s ohledem 

na množství standardizovaných případů považuje za racionální a ekonomicky účelnou.68 

 
64 S ohledem na téma diplomové práce užívám, vědom si materiálních nuancí, neutrálního pojmu „adherent“ jako 

pojmu souznačného k pojmu „slabší smluvní strana“. 
65 PETROV, J. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 343. 
66 Návrh obecného referenčního rámce pro evropský občanský zákoník („Draft Common Frame of Reference“). 
67 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 157. 
68 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., k § 1798 až 1801. 
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Zákonodárcem zakotvená ustanovení přiznávající vyšší míru právní ochrany 

reflektují potřebu poskytnout slabší smluvní straně ochranu v kontraktačním procesu, zejména pak 

ve fázi, v níž tato neměla přístup ke všem složkám smluvní svobody. Ono znemožnění přístupu 

adherenta ke všem složkám smluvní svobody je toliko následkem pro adhezní způsob uzavírání 

smluv příznačného vyloučení či podstatného omezení možnosti sebeurčení slabší smluvní strany, 

které se v obchodním styku reálně projevuje jako znemožnění realizace smluvní svobody ve 

smyslu redukce adherentových kontraktačních možností na přijetí či nepřijetí adhezně 

stanovených základních podmínek smlouvy.69 

Samotná podstata právní ochrany slabší smluvní strany však tkví v poněkud jiném aspektu 

této problematiky, jelikož ne každá adhezní smlouva je zároveň smlouvou nespravedlivou. Účelem 

právní ochrany poskytované institutem smluv uzavíraných adhezním způsobem je zajistit, aby 

doložky v těchto smlouvách obsažené zachovávaly právní postavení slabší kontraktační strany, 

především prostřednictvím postulátů přiměřenosti a transparentnosti těchto doložek (k tomuto 

podrobněji v části 5.). Lze tedy konstatovat, že riziko vzniknuvší slabší kontraktační straně 

z adhezních smluv je spjato s vyloučením či podstatným omezením smluvní svobody, nikoliv 

s kontraktační formou. Za konkrétní příklady předmětného rizika můžeme uvažovat monopolní 

postavení silnějšího kontrahenta na trhu nebo pojistný přímus plynoucí slabšímu kontrahentovi 

z povinnosti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla či pojištění cestovní kanceláře proti úpadku. 

Optikou obchodního smluvního práva je koncept smluv uzavíraných adhezním způsobem 

výsledkem tvůrčí činnosti obchodní praxe v oblastech, ve kterých dochází k uzavírání velkého 

množství obsahově stejných smluv, v nichž zpravidla podnikatel poskytuje stejný či velmi 

obdobný rozsah zboží nebo služeb.70 Výhody adhezních smluv spočívají v jejich standardizaci, 

s níž je spojeno zvýšení rychlosti celého kontraktačního procesu a zvýšení ekonomické 

efektivnosti vyplývající z minimalizace transakčních nákladů, jakožto nákladů spojených 

s individuálním vyjednáváním vzniknuvších v důsledku individuální hospodářské optimalizace. 

4.1. Definice smlouvy uzavírané adhezním způsobem 

Legální zakotvení institutu smluv uzavíraných adhezním způsobem reflektuje závěry soudní praxe 

o požadavcích kladených na adhezní způsob kontraktace, které vycházejí ze základních zásad 

poctivého obchodního styku a dobrých mravů. 

Současná česká civilněprávní úprava vymezuje koncept adhezních smluv v definičním 

ustanovení § 1798 NOZ, jež obsahuje dvě definice adhezní smlouvy. První definice je definicí 

 
69 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 157-158. 
70 Ibid., s. 156-157. 
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základní, zatímco druhá definice je definicí podpůrnou, přičemž obě mají pro institut 

adhezních smluv esenciální význam, proto je níže podrobuji důkladnému rozboru v samostatných 

podkapitolách. 

4.1.1. První definice adhezní smlouvy 

První definice adhezní smlouvy je zahrnuta ustanovením § 1798 odst. 1 NOZ: „Ustanovení o 

smlouvách uzavíraných adhezním způsobem platí pro každou smlouvu, jejíž základní podmínky 

byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou 

příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit.“71 Analyzujeme-li primární definiční 

ustanovení, dospějeme k závěru o čtyřech konstrukčních prvcích v něm obsažených, jejichž 

správná interpretace je pro oblast adhezních smluv esenciální. Těmito prvky jsou základní 

podmínky smlouvy, stanovení základních podmínek smlouvy jediným kontrahentem či na základě 

pokynů udělených jediným kontrahentem, postavení slabší strany a skutečná příležitost 

modifikace obsahu základních podmínek smlouvy. 

4.1.1.1. Základní podmínky smlouvy 

Prvním normativním znakem adhezní smlouvy jsou tzv. „základní podmínky smlouvy“, neboť 

správné pojmové vymezení je pro správné konstatování o adhezním způsobu kontraktace 

nepochybně zcela zásadní. 

Na tomto místě považuji za vhodné podrobněji rozebrat zákonodárcem formulované 

legální označení „základní podmínky smlouvy“, jež osobně považuji za poněkud kontroverzní a 

za ne zcela vhodně zvolené, neboť vede ke vzniku terminologických a interpretačních nejasností. 

Východiskem je vymezení pojmu „podmínky smlouvy“ zahrnující jakékoliv smluvní ujednání, 

komplikace nastává při výkladu atributu „základní“. V komentářové literatuře k novému 

občanskému zákoníku se problematice tohoto sousloví věnuje Pelikánová a Pelikán, kteří onu 

problematiku spatřují ve dvou rovinách.72 První rovinu tvoří obvyklý význam termínu „základní 

podmínky“ vedoucí k neúnosně širokému pojetí institutu adhezních smluv, v jehož důsledku by 

ustanovení § 1798 odst. 1 NOZ nereflektovalo podstatu tohoto institutu. Druhou rovinou je 

nemožnost interpretovat „základní podmínky“ jako „podstatné náležitosti smlouvy“, jelikož tyto 

bývají jednostranně určeny i v případě smluv vzniknuvších individuálním vyjednáváním 

kontrahentů. Základní podmínky smlouvy jsou de facto jednostranně určenými detailními pravidly 

řídícími smluvní vztah, o nichž není nikterak vyjednáváno. Nadto lze poukázat na paradoxní 

 
71 Zákon č. 89/2012 Sb., § 1798 odst. 1. 
72 PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. In ŠVESTKA, J. a kol. (2014) op. cit. pozn. 63, k § 1798. 
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situaci plynoucí z legalizace pojmu „základní podmínky smlouvy“, uvážíme-li souvislost 

s legálním pojmem „podstatné náležitosti smlouvy“, kterému je rovněž často přisuzován význam 

základních podmínek.73 

Závěrem podotýkám, že institut adhezních smluv de lege lata je kritizován také 

z komunitárněprávního hlediska. Pelikánová konstatuje, že zákon akcentující normativní znak 

základních podmínek smlouvy je v tomto směru ideologicky antievropský, a to vzhledem 

k odklonu od terminologie evropského spotřebitelského práva preferujícího jako normativní znak 

individuální projednání podmínek smlouvy.74 S předloženým závěrem mohu jen souhlasit, jelikož 

tyto disharmonické odklony považuji za kontrapoziční vůči samotné podstatě komunitárního práva 

záležící v principu harmonizace právních řádů členských států a zároveň za častý zdroj zcela 

zbytečných terminologických, definičních a interpretačních otázek vzniknuvších v důsledku 

onoho pojmového nesouladu. 

4.1.1.2. Určení základních podmínek smlouvy jediným kontrahentem či na základě pokynů 

udělených jediným kontrahentem 

Druhým normativním znakem adhezní smlouvy je určení, nikoliv individuální sjednání, 

základních podmínek smlouvy. Základní podmínky smlouvy musí být určeny jednostranně, tedy 

jednostranným projevem vůle oferenta, nebo musí být jejich určení důsledkem realizace pokynů 

uvažovaného oferenta třetí osobou, jež reflektuje princip přičitatelnosti právního jednání, tedy 

jednostrannými projevy vůle oferenta udělenými třetí osobě, jejímž prostřednictvím jsou tyto 

pokyny provedeny na oferentův účet. 

Pro adhezní způsob uzavírání smluv je zcela zásadní absence oboustranného projevu 

sebeurčení smluvních stran. Nezbytným zákonem kladeným požadavkem na způsob určení je 

skutečnost, že musí být výsledek projevu sebeurčení „silnějšího“ oferenta, aniž by byla jakkoliv 

zohledněna možnost sebeurčení „slabšího“ adherenta, tedy výsledkem vnucení oferentovi vůle o 

základních podmínkách smlouvy adherentovi. Z uvedeného je patrný závěr o přímé souvislosti 

mezi adhezní kvalifikací smlouvy a postojem adherenta ke kontraktaci.75 

Na závěr pokládám za vhodné ozřejmit normativní povahu znaku určení základních 

podmínek smlouvy na následujících příkladech. Typickým příkladem adhezního způsobu 

kontraktace je situace, v níž oferent jednostranně stanoví základní podmínky smlouvy, zatímco 

adherent takto určené podmínky toliko akceptuje či odmítne. O adhezní způsob kontraktace půjde 

 
73 PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. In ŠVESTKA, J. a kol. (2014) op. cit. pozn. 63, k § 1798. 
74 PELIKÁNOVÁ, I. České právo, Evropa a rozhodčí doložky [online]. 2011 [cit. 27. 03. 2021]. Odborný článek. 

Bulletin advokacie, č. 10, s. 20. 
75 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 166. 
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také v situaci, ve které není uvažovaná smlouva výsledkem přímé činnosti oferenta vůči 

adherentovi, nýbrž výsledkem činnosti třetí osoby, prostředníka, jímž je zejména obchodní 

zástupce, advokát nebo notář vázaný explicitními či implicitními pokyny oferenta, tedy třetí osoby 

jednající de facto v oferentově zájmu. O adhezní smlouvu typicky nepůjde v případě, kdy základní 

podmínky smlouvy budou výsledkem vyjednávacího procesu mezi kontrahenty, tedy projevem 

oboustranného sebeurčení kontrahentů. Dále o adhezní smlouvu nepůjde ani v případě, že se jeden 

z kontrahentů vzdá projevu sebeurčení, tedy rezignuje na vyjednávací prostředek, v důsledku 

čehož zmaří vlastní možnost skutečným způsobem modifikovat obsah základních podmínek 

smlouvy. 

4.1.1.3. Slabší strana 

Třetím normativním znakem je pojem „slabší strana“, jehož zahrnutí do hypotézy ustanovení 

§ 1798 odst. 1 NOZ je vědomím a vcelku zásadním, z terminologického a interpretačního hlediska 

značně kritizovaným, odklonem zákonodárce od významově neutrálního pojmu „adherent“ 

užívaného quebeckým občanským zákoníkem, ze kterého česká právní úprava vychází. 

Jádro této problematiky tkví v definování aspektu „slabost“ úzce spjatého s institutem 

smluvní rovnováhy, od něhož se logicky odvíjí postavení a ochrana slabší smluvní strany. 

Z právního hlediska je idea smluvní rovnováhy jako taková reálně neprosaditelná. Janoušek o 

myšlence smluvní rovnováhy uvádí, že „je prosaditelná toliko sociologicky, nikoli však již právně, 

neboť scestná a iluzorní je bláhová myšlenka o hledání středobodu rovnováhy v právu“,76 s čímž 

nelze než souhlasit, uvážíme-li rovnost ekonomickou, informační, intelektuální, tržní, dispoziční 

či statusovou. 

Samotná idea smluvní rovnováhy je založena na vyvážení vyjednávacích pozic 

v kontraktačním procesu. Reálně je však parita kontrahentů smluvního vztahu nemožná, protože 

součástí smluvního vztahu bude vždy určitá míra nerovnosti mezi kontrahenty determinující jejich 

silnější a slabší postavení, kterou nadto nelze nijak změřit.77 

Náležité vymezení aspektu slabosti je premisou eventualit přiznání nebo odepření příslušné 

materiálně právní ochrany. V tomto bodě se daná problematika dotýká rovněž právní jistoty, 

jelikož aspekt slabosti je neoddělitelně spjat s požadavkem identifikace bodu rovnováhy, nelze jej 

stricto sensu právně definovat. Výsledkem jakékoliv definiční snahy tak bude s ohledem na 

individuální vnímání aspektu slabosti toliko subjektivní představa o slabosti adherenta.78 Osobně 

 
76 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 163. 
77 Ibid. 
78 Ibid., s. 164. 
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spatřuji určitou možnost objektivizace aspektu slabosti ve vzájemné konfrontaci subjektivních 

představ odborné veřejnosti, která však povede nanejvýš k aproximaci obsahového rámce, nikoliv 

k objektivnímu pojmovému vymezení. Pouze doplním, že onen aproximovaný obsahový rámec je 

důvodem mého užívání slovního spojení „aspekt slabosti“, neboť slovní spojení „pojem slabosti“ 

považuji v kontextu s výše uvedeným stricto sensu za nesprávný a zavádějící. 

Není-li možné slabší stranu jako normativní znak definovat, musíme k řešení této otázky 

zvolit jiný přístup. Kýžené řešení skýtá interpretace slabší strany založená na teleologickém 

výkladu předmětných ustanovení. Bylo by mylné domnívat se, že účelem ustanovení § 1798 až 

1801 NOZ je nastolení smluvní rovnováhy či smluvní vyváženosti. V tomto případě je meritem 

otázka materiální smluvní svobody, resp. stanovení legálních limitů smluvní svobody 

kompenzujících jednostranné kontraktační jednání oferenta, jehož následkem je vyloučení či 

podstatné omezení adherentova přístupu ke smluvní svobodě, resp. jejím jednotlivým složkám a 

zároveň determinace charakteru smlouvy, a sice zda je tato výsledkem jednostranného či 

oboustranného projevu sebeurčení. Zákonodárce se v tomto směru nezaměřuje na veškeré 

nedostatky vyplývající z nerovného přístupu ke smluvní svobodě, za cíl si klade kompenzaci 

nedostatků dosahujících vysoké intenzity, tedy nedostatků přesahujících jím stanovené vnější 

limity smluvní svobody, z čehož vyplývá, že stěžejním je zde postulát rovného přístupu ke smluvní 

svobodě, nikoliv postulát ochrany slabší strany.79 

Závěrem uvádím pregnantní úvahu Tiché poukazující na skutečnost, že „nemožnost 

ovlivnit základní obsah smlouvy často implikuje „slabost“ smluvní strany“,80 kterou zároveň 

předestírám poslední normativní znak adhezní smlouvy. 

4.1.1.4. Skutečná příležitost modifikace obsahu základních podmínek smlouvy 

Čtvrtým a posledním normativním znakem je seznání skutečnosti, zda se adherentovi dostalo nebo 

nedostalo skutečné příležitosti prosadit vlastní zájmy a ovlivnit obsah základních podmínek 

smlouvy. V tomto oddílu se, vzhledem k rozboru normativních znaků slabší strany (oddíl 4.1.1.3.), 

základních podmínek smlouvy (oddíl 4.1.1.1.) a jednostranného uřčení obsahu základních 

podmínek (oddíl 4.1.1.2.), omezím toliko na výklad aspektů výlučně souvisejících se skutečnou 

modifikační příležitostí. 

Při posuzování skutečné příležitosti adherenta k ovlivnění obsahu základních podmínek 

smlouvy mohou nastat v zásadě 2 situace. Prvním případem je jednoznačná situace, v níž adherent 

 
79 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 164-165. 
80 TICHÁ, M. Dodavatelské smlouvy a ochrana před tzv. adhezními smlouvami [online]. 2015 [cit. 27. 03. 2021]. 

Odborný článek. Obchodněprávní revue, č. 3, s. 85-90. 
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fakticky projevil snahu vyjednávat o obsahu základních podmínek, přičemž tato byla oferentem 

buď zohledněna, anebo vyloučena. Druhým případem je situace, kdy se adherent o vyjednávání 

vůbec nepokusil, zde je třeba se dále zaměřit na uvážení a zhodnocení hypotetické otázky, byla-li 

rozumná osoba81 jako adherent schopna rozpoznat možnost vést skutečné vyjednávání, současně 

je však také nutno přihlédnout k okolnostem kontraktace. Zároveň je v obou případech nutné 

sledovat teleologický význam skutečné příležitosti k ovlivnění obsahu základních podmínek 

smlouvy, prostřednictvím kterého seznáváme určitý kvalitativní požadavek na předmětnou 

modifikaci obsahu, jenž vede k závěru, že za skutečnou příležitost k ovlivnění obsahu základních 

podmínek smlouvy je považována modifikace obsahu nikoliv nepodstatná, za kterou tudíž nelze 

považovat pouhou změnu nepodstatných doložek či nerealistickou, resp. hypotetickou možnost 

uplatnění adherentova vlivu.82 

Z procesněprávního hlediska je uvedené v případě sporu řešeného v rámci řízení před 

obecným soudem nebo rozhodčího řízení předmětem dokazování, přičemž důkazní břemeno, 

spočívající v povinnosti prokázat skutečnost jednostranného určení základních podmínek smlouvy 

oferentem či na základě oferentem udělených pokynů a skutečnost absence faktické příležitosti 

adherenta k obsahové modifikace základních podmínek smlouvy, leží zpravidla na straně 

adherenta, což se z praktického hlediska jeví vcelku problematickým, uvážíme-li eventuální 

kontrující argumentaci oferenta založenou na vyjednávací pasivitě adherenta,  která implikuje 

neprůkaznou situaci tvrzení proti tvrzení. Pragmatické řešení této situace ve prospěch adherenta 

jako slabší smluvní strany předkládá Rimek, přičemž toto spočívá v písemné formě adherentem 

provedeného vyjednávacího pokusu, na základě kterého následně postačí toliko poukázat na 

odmítnutí či vědomé přehlédnutí avizovaného pokusu.83 Rovněž nelze nesouhlasit s dovětkem, 

v němž Rimek konstatuje, že reálně od adherenta nelze očekávat takovouto presumpci eventuální 

potřeby unesení důkazního břemene v řízení před obecným soudem či v rozhodčím řízení.84 

Osobně v předloženém řešení do určité míry spatřuji princip „vigilantibus iura scripta sunt“,85 byť 

je třeba jej vykládat a aplikovat racionálně.86 

Výkladem ustanovení § 1798 odst. 1 NOZ a contrario lze konstatovat že, je-li základní 

podmínka smlouvy výsledkem individuálního sjednání, měla každá ze smluvních stran možnost 

 
81 Zákon č. 89/2012 Sb., § 4. 
82 PETROV, J. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 345. 
83 RIMEK, M. Preventivní obrana slabší strany při uzavírání adhezních smluv [1] [online]. 2019 [cit. 27. 03. 2021]. 

Odborný článek. Epravo.cz. 
84 Ibid. 
85 Právo patří bdělým, nechť každý střeží svá práva. 
86 Racionální přístup k zásadě „právo patří bdělým, nechť každý střeží svá práva“ je konstatován nálezem Ústavního 

soudu ČR ze dne 12. 01. 2016, sp. zn. II. ÚS 2732/15. 
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obsah této podmínky ovlivnit. S předloženým kritériem individuálního sjednání operuje také 

směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách,87 jež v 

těchto případech připouští možnost odepření spotřebitelskoprávní ochrany, kterou však 

zákonodárce, v souladu s čl. 8 a čl. 8a směrnice, nevyužil a oproti komunitárněprávní úpravě 

rozšířil ochranu spotřebitele i na případy individuálně sjednaných nepřiměřených podmínek. 

Nadto Nejvyšší soud, nevědom si možnosti volby v dispozici zákonodárce, judikoval o zvoleném 

odklonu ultra vires.88 

4.1.2. Druhá definice adhezní smlouvy 

Druhá definice adhezní smlouvy je zahrnuta ustanovením § 1798 odst. 2 NOZ: „Použije-li se k 

uzavření smlouvy se slabší stranou smluvní formulář užívaný v obchodním styku nebo jiný podobný 

prostředek, má se za to, že smlouva byla uzavřena adhezním způsobem.“89 Při bližším rozboru této 

definice seznáváme za stěžejní normativní znak použití smluvního formuláře či jiného obdobného 

prostředku. 

Specifikem smluvních formulářů i jiných podobných prostředků je předem připravený 

obsah předtištěný na jakémkoliv v úvahu připadajícím hmotném nosiči, do něhož se v průběhu 

kontraktace doplňují příslušné údaje, typicky údaje identifikující oferenta a adherenta.90 S 

charakteristickým rysem smluvních formulářů se pojí obecný předpoklad nevyjednávání o obsahu. 

Ačkoliv vyjednávání o obsahu smluvního formuláře explicitně ani implicitně vyloučeno není, ipso 

facto povede k negaci účelu smluvního formuláře záležejícího v minimalizaci transakčních 

nákladů a maximalizaci efektivity kontraktačního procesu. 

Zahrnutím smluvního formuláře či jiného obdobného prostředku jako normativního znaku 

do hypotézy druhé definice adhezní smlouvy zákonodárce reaguje na faktické vyloučení či 

podstatné omezení adherentovi vyjednávací, resp. modifikační možnosti vzniknuvší v důsledku 

užití těchto kontraktačních prostředků. Uvedené je důvodem zákonodárcem formulované 

vyvratitelné právní domněnky presumující adhezní způsob kontraktace v obchodním styku, je-li v 

něm užito smluvního formuláře či jiného obdobného prostředku, která se uplatní kupříkladu 

v případě odeslání krátké textové zprávy ve stanoveném formátu nebo v případě odebrání jízdního 

dokladu vydaného stacionárním automatem.91 

 
87 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 05. 04. 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. 
88 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 06. 2013, sp. zn. 33 Cdo 1201/2012. 
89 Zákon č. 89/2012 Sb., § 1798 odst. 2. 
90 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 167. 
91 PETROV, J. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 345. 
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Vedle hmotněprávních důsledků druhé definice adhezní smlouvy zde lze identifikovat 

rovněž důsledek procesněprávní. Ochrana slabší smluvní strany spočívající v presumpci 

adheznosti smlouvy na základě užití smluvního formuláře či jiného obdobného prostředku 

implikuje přenesení důkazního břemene z adherenta na oferenta, kterému tak ukládá povinnost 

prokázat onu adhezitu, resp. neadhezitu smlouvy v dokazovací fázi řízení před obecným soudem 

či při dokazování v rozhodčím řízení, byť tato je namítána adherentem. 

Závěrem podotýkám, že v praxi adherentovi zpravidla nebude činit problém, dovolat se 

jím namítané adhezity, uvážíme-li aspekt standardizace smluvního formuláře a aspekt běžného 

užívání oferentem v obchodním styku.92 

4.2. Diference a korelace mezi smlouvou uzavíranou adhezním způsobem a 

vybranými typy smluv  

V této kapitole se zaměřím na vzájemné odlišnosti a souvislosti adhezní smlouvy s dalšími 

relevantními typy smluv, neboť v praxi se v rámci podnikatelem realizovaného obchodního styku 

právní úpravy níže uvedených typů smluv velice často vzájemně prolínají, proto považuji za 

důležité zabývat se adhezními smlouvami i v této rovině. 

4.2.1. Diference a korelace mezi adhezní smlouvou a standardizovanou smlouvou 

Než přistoupím k pojmovému vymezení postavení adhezní smlouvy vůči smlouvě 

standardizované, je třeba podrobit rozboru pojem „standardizace“, neboť standardizované 

smlouvy jsou výsledkem standardizačního procesu tvořícího základ pro plné pochopení tohoto 

typu smluv. 

Smluvní standardizací rozumíme modifikaci kontraktačního procesu, které může být 

dosaženo užitím některého z mechanismů smluvní standardizace využívaných typicky 

podnikatelem či v důsledku aplikace dispozitivních právních norem, nebyly-li tyto vyloučeny 

smluvními stranami. Optikou nového občanského zákoníku jsou tyto modifikace odklonem od jím 

stanoveného běžného průběhu kontraktačního procesu.93 

Celkem rozlišujeme pět mechanismů smluvní standardizace. Jsou jimi standardizace 

interní, standardizace externí, rámcová smlouva, formulářová smlouva a obchodní podmínky. 

Interní standardizací rozumíme kontrahentovu dispozici univerzálním vzorem smlouvy 

využívaným v přípravné fázi kontraktačního procesu, jehož textace je standardizována zpravidla 

 
92 RIMEK, M. (2019) op. cit. pozn. 83. 
93 PŘÍKAZSKÁ, M. Standardizace obchodních smluv a sektorové regulace [online]. 2017 [cit. 27. 03. 2021]. 

Dizertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, s. 50. 
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částečně, ačkoliv standardizace celého znění vyloučena není, tato eventualita však dle mého 

názoru implikuje transformaci na smlouvu formulářovou. Externí standardizace je obdobná 

standardizaci interní s tím rozdílem, že kontrahent zde nevyužívá ke smluvní standardizaci 

vlastního smluvního vzoru, nýbrž smluvního vzoru cizího, který však postupným 

přizpůsobováním kontrahenta přechází ve vzor vlastní. Standardizace prostřednictvím rámcových 

smluv spočívá ve vzájemném stanovení okruhu práv a povinností mezi kontrahenty, kterého je 

hojně využíváno podnikatelem ve smluvních vztazích, jejichž předmětem je opakované plnění či 

množství dodávek. Standardizace prostřednictvím formulářových smluv tkví v uzavření smlouvy 

pomocí smluvního formuláře, jehož charakteristickým rysem je oferentem jednostranně určený 

obsah základních podmínek smlouvy vylučující či podstatně omezující adherentovu možnost 

obsahové modifikace. Posledním mechanismem smluvní standardizace jsou obchodní podmínky, 

tedy nepřímá smluvní ujednání částečně určující obsah smlouvy, inkorporovaná do smlouvy na 

základě jednostranného projevu vůle či konsenzu smluvních stran.94 

Účelem smluvní standardizace je racionalizace kontraktačního procesu v obchodním 

styku, kterou lze interpretovat jako činnost kontrahentů, vedenou záměrem vytvořit, zdokonalovat 

a pravidelně využívat standardizovanou smlouvu jako nástroj, jehož prostřednictvím dochází 

k urychlení kontraktačního procesu, minimalizaci transakčních nákladů, posílení transparentnosti 

smluvních vztahů a zavedení určitého standardu obchodního styku, tedy k celkovému zefektivnění 

kontraktace mezi smluvními stranami.95 

Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že pro adhezní smlouvy je příznačné využívání 

standardizovaných smluv coby nástroje, tedy že uzavření standardizované smlouvy je typickou, 

nikoliv však výlučnou a nutnou, formou adhezního způsobu kontraktace. Zároveň lze konstatovat, 

že právo tento fenomén recipuje kladně, jelikož standardizované smlouvy ipso facto nevykazují 

žádné nežádoucí znaky, které by bylo třeba regulovat či negovat. 

4.2.2. Diference a korelace mezi adhezní smlouvou a rámcovou smlouvou 

Pod pojmem „rámcová smlouva“, jak jej vykládá judikatura Nejvyššího soudu,96 rozumíme typ 

smlouvy upravující práva a povinnosti mezi kontrahenty v souvislosti s opakovaným plněním či 

množstvím dodávek, a to za účelem vytyčení okruhu základních pravidel rámcově normujícího 

budoucí kontraktaci, přičemž touto je myšleno uzavírání tzv. „realizačních smluv“, jimiž jsou 

 
94 PŘÍKAZSKÁ, M. (2017) op. cit. pozn. 93, s. 49-51. 
95 Ibid., s. 51-53. 
96 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 11. 2012, sp. zn. 23 Cdo 936/2012; rozsudek Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 28. 06. 2011, sp. zn. 32 Cdo 24/2010; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 05. 2008, sp. zn. 32 Odo 

629/2006. 
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typicky kupní smlouvy, smlouvy o dodávce zboží, smlouvy o přepravě či smlouvy o spolupráci. 

Rámcové smlouvy jsou využívány zpravidla podnikateli jako efektivní kontraktační nástroj 

v obchodních vztazích, u nichž je předpokládáno dlouhodobější trvání.97 

Nejvyšší soud se v předmětných rozhodnutích o povaze rámcových smluv vyslovuje tak, 

že tento typ smluv nezakládá závazkový vztah, tudíž s jejich uzavřením není spojen vznik závazků 

či pohledávek, načež jim přisuzuje toliko determinující funkci související s obsahem smluv 

realizačních a považuje je za specifický typ obchodních podmínek. Tento názor mě však přivádí 

za prvé k otázce platnosti závazku z rámcové smlouvy samotné a za druhé k otázce důkazního 

břemene a předsmluvní odpovědnosti související s pojetím rámcové smlouvy jako specifického 

typu obchodních podmínek. 

První otázkou se zabývá Dohnal,98 který výše uvedený názor Nejvyššího soudu považuje 

za věcně nesprávný, přičemž poukazuje na skutečnost, že rámcová smlouva sama o sobě může s 

ohledem na autonomii vůle kontrahentů obsahovat určité povinnosti a na skutečnost, že její 

uzavření je nepochybně projevem vůle smluvních stran být smlouvou vázány. S tímto názorem 

souhlasím, neboť plně reflektuje základní principy smluvního práva. 

Druhou otázku je třeba zodpovídat se zřetelem k závěru Nejvyššího soudu považujícího 

rámcovou smlouvu za zvláštní typ obchodních podmínek, tedy v souladu s ustanovením § 1751 

NOZ o určení obsahu smlouvy odkazem na obchodní podmínky (k tomuto podrobněji 

v podkapitole 4.2.4.). Společným rysem rámcové smlouvy a obchodních podmínek je skutečnost, 

že se v obou případech jedná o prostředek smluvní standardizace, avšak významně se odlišují tím, 

že přímo obsahově závazná je pro kontrahenty pouze rámcová smlouva, přičemž tato nemusí být 

ke smlouvě přikládána a rovněž na ni následná realizační smlouva nemusí vůbec odkazovat.99 

V souvislosti s důkazním břemenem je důležité zmínit závěr Vrchního soudu v Praze,100 

jenž konstatuje, že v pochybnostech musí prokázat připojení obchodních podmínek ke smlouvě či 

známost obchodních podmínek druhé straně ten, kdo se jich dovolává, toto se ale vzhledem 

k absenci katalogu zakázaných ujednání může v praxi ukázat jako problematické. Institut 

předsmluvní odpovědnosti je novým občanským zákoníkem pojat vcelku komplexně, čímž také 

logicky roste význam rámcových smluv, uvážíme-li kupříkladu ustanovení § 2913 odst. 1 NOZ 

obsahující objektivní povinnost k náhradě škody při porušení smlouvy, tedy včetně smlouvy 

rámcové. Zde podotýkám, že pro posouzení otázky porušení povinnosti z rámcové smlouvy je 

 
97 DOHNAL, J. In DOHNAL, J. a kol. (2016) op. cit. pozn. 62. 
98 Ibid., s. 189. 
99 HULMÁK, M. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 152. 
100 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 02. 1998, sp. zn. 5 Cmo 318/97. 
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důležité seznat, zda ukládá kontrahentovi povinnost uzavřít realizační smlouvu nebo zda obstojí 

sama o sobě.101 Vzhledem k absenci specifické právní úpravy základních obsahových náležitostí 

v novém občanském zákoníku, záleží tyto především na svobodné vůli kontrahentů, ovšem 

s respektem k zákonnému požadavku konsenzu o obsahu těchto smluv. 

V souvislosti s adhezním způsobem kontraktace je třeba zohlednit rovněž kogentní 

ustanovení zabývající se obsahovou kontrolou, kupříkladu ustanovení § 1800 odst. 2 NOZ 

poskytující slabší smluvní straně ochranu před zvláště nevýhodnými doložkami (k obsahové 

kontrole podrobněji v části 5.). 

Konečně považuji za důležité poukázat na závěr Nejvyššího soudu,102 z něhož vyplývá, že 

zánik rámcové smlouvy nemá ipso facto vliv na smlouvy realizační, tedy odstoupí-li kontrahent 

od rámcové smlouvy, na jejímž základě již byly uzavřeny smlouvy realizační, tyto nejsou 

předmětným odstoupením dotčeny. 

4.2.3. Diference a korelace mezi adhezní smlouvou a formulářovou smlouvou 

V oblasti smluvního práva dochází při konstatování o typu smlouvy již poměrně dlouho k časté 

oboustranné záměně adhezní smlouvy a smlouvy formulářové. Dlouhé trvání tohoto fenoménu lze 

seznat kupříkladu z odborného pojednání „Contracts of Adhesion – Some Thoughts about 

Freedom of Contract“103 z roku 1943, jehož autorem je americký právník Friedrich Kessler 

specializující se na oblast smluvního práva a práva zahraničního obchodu, ve kterém formuluje 

názor o totožnosti předmětných typů smluv.  

Osobně se proti Kesslerovu názoru o souznačnosti uvedených pojmů vymezuji, neboť jej 

považuji za věcně nesprávný a konfrontuji jej se závěrem vlastním. Determinantem adhezní 

smlouvy je jednostranné určení, resp. vnucení oferentovi vůle o obsahu základních podmínek 

smlouvy adherentovi, který je tímto zkrácen na přístupu ke smluvní svobodě, čímž je vyloučen či 

podstatně omezen adherentův projev sebeurčení. Naproti tomu determinantem formulářové 

smlouvy je toliko užití smluvního formuláře majícího povahu prostředku, kterého je 

v kontraktačním procesu užito. Na základě uvedeného považuji za meritum otázku kvantifikace 

vyjednávací možnosti „slabšího“ kontrahenta o „silnějším“ kontrahentem předložených 

základních podmínkách smlouvy, která reflektuje standardizovanou nebo individualizovanou 

povahu obsahu těchto podmínek. Po uvážení této otázky jsem dospěl k jednoznačnému závěru o 

nesouznačnosti předmětných typů smluv, jelikož v případě adhezních smluv, pominu-li 

 
101 DOHNAL, J. In DOHNAL, J. a kol. (2016) op. cit. pozn. 62, s. 192. 
102 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 09. 2009, sp. zn. 23 Cdo 1888/2007. 
103 KESSLER, F. (1943) op. cit. pozn. 3. 
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eventualitu adherentova vlivu na obsah nepodstatných doložek, nejsou tyto oferentem vnucované 

podmínky stricto sensu předmětem vyjednávání, proto s nimi právo typicky spojuje potřebu 

zvláštní, posílené, právní ochrany adherenta, zatímco v případě formulářové smlouvy tomu tak být 

může, ale nemusí, neboť formulářová smlouva jako prostředek zefektivnění obchodního styku 

v dispozici kontrahenta a priori nevylučuje vyjednávaní a modifikaci obsahu smluvního formuláře, 

proto s nimi právo onu zvláštní, posílenou, právní ochranu a priori nespojuje.  

Oporu mnou formulovanému závěru jsem do určité míry nalezl v odborném pojednání 

„The contract of Adhesion: A Comparison of Theory and Practice“,104 jehož autorkou je americká 

právnička Vera Bolgár specializující se na právní komparatistiku, ve kterém se zasazuje o 

rozlišování pojmů „adhezní smlouva“ a „standardizovaná smlouva“, kterou smlouva formulářová 

nesporně je. Dále jej opírám o interpretaci ustanovení § 1798 odst. 2 NOZ, konkrétně o 

vyvratitelnou právní domněnku adhezního způsobu kontraktace založenou na užití smluvního 

formuláře jako kontraktačního prostředku. 

V běžném obchodním styku je, s ohledem na skutečnost, že se jedná o nejčastěji 

realizovaný typ smluv, adhezní smlouva více něž často uzavírána prostřednictvím smluvního 

formuláře, oba typy smluv se tak v praxi vzájemně překrývají, avšak pojmy souznačnými de iure 

ani de facto nejsou. 

4.2.4. Diference a korelace mezi adhezní smlouvou a smlouvou, jejíž obsah je částečně 

určen odkazem na obchodní podmínky 

Typ smlouvy, jejíž obsah je z části určen odkazem na obchodní podmínky, je podnikateli 

v obchodním styku hojně využíván, neboť repetetivnost značné části obsahu smluv podnikatelem 

běžně uzavíraných činí z obchodních podmínek nadmíru efektivní instrument minimalizace 

transakčních nákladů, posílení právní jistoty a zavedení obchodních zvyklostí mezi kontrahenty. 

Svou povahou jsou obchodní podmínky nepřímým smluvním ujednáním vedlejším, tedy 

smluvním ujednáním stojícím mimo text smlouvy samotné. Po obsahové stránce obchodní 

podmínky v zásadě reflektují ty náležitosti, které daný podnikatel považuje za důležité, tudíž jsou 

vymezeny zcela subjektivně, ačkoliv nejčastěji půjde o kupní cenu či dodací dobu. Vzhledem k 

praktickému významu obchodních podmínek považuji za paradoxní absenci explicitní definice 

tohoto institutu v novém občanském zákoníku. Onu kýženou definici poskytl Mezinárodní ústav 

pro sjednocení mezinárodního práva soukromého (dále jen „UNIDROIT“) v dokumentu „Zásady 

mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT“.105 

 
104 BOLGÁR, V. (1972) op. cit. pozn. 4. 
105 Konkrétně v čl. 2.1.19 zásad mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT. 
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Na národní úrovni se institutem obchodních podmínek přímo zabývá nový občanský 

zákoník v ustanoveních § 1751 až 1753 NOZ, přičemž z dikce ustanovení § 1751 odst. 1 NOZ lze 

seznat dvě skutečnosti zásadního praktického významu, a sice že oferent musí obchodní podmínky 

k návrhu smlouvy připojit nebo musí být tyto stranám známy a dále, že v případě odchylných 

ujednání mají ujednání obsažená ve smlouvě přednost před ujednáními obsaženými v obchodních 

podmínkách. K uvedenému kritériu závaznosti ve formě požadavku na připojení obchodních 

podmínek k návrhu smlouvy je třeba dodat, že nový občanský zákoník nevylučuje konkludentní 

či ústní akceptaci předmětného typu smlouvy, ačkoliv tato úvaha je, jak uvádí Bejček,106 toliko 

hypotetická, neboť v praxi tento kontrahentem zvolený postup, uvážíme-li dokazovací fázi řízení 

před obecným soudem či dokazování v rozhodčím řízení, v důsledku nemožnosti prokázání 

pravosti listiny, obchodních podmínek, povede k následnému neunesení důkazního břemene 

ležícího na účastníkovi řízení, jenž pro sebe z předmětné důkazní listiny vyvozuje příznivé 

důsledky.107 Z mého pohledu se jako nejlepší řešení předestřené situace jeví postup, jež doporučuje 

Bejček,108 a sice aby kontrahent, zpravidla podnikatel, mající zájem na průkaznosti jím užívaných 

obchodních podmínek při uzavírání smlouvy požadoval po druhé smluvní straně podpis či alespoň 

parafu pod textem připojených obchodních podmínek. 

Ačkoliv nový občanský zákoník, oproti staré civilněprávní úpravě,109 sjednocuje původní 

terminologické dělení na „všeobecné obchodní podmínky“ a „jiné obchodní podmínky“ pod 

legální pojem „obchodní podmínky“, ono tradiční rozdělení obchodních podmínek na 

podnikatelské a spotřebitelské lze nadále identifikovat v rozdílných standardech a požadavcích 

kladených v závislosti na statusu kontrahenta, jemuž jsou určeny, přičemž kvalitativní rozdíl mezi 

obchodními podmínkami určenými, v rámci smluvních vztahů B2B, podnikateli a obchodními 

podmínkami určenými, v rámci smluvních vztahů B2C, spotřebiteli spočívá zejména 

na úrovni standardu informační povinnosti.110 Rovněž je třeba poukázat na fakt, že současná 

právní úprava obchodních podmínek se zaměřuje především na smluvní vztahy B2B, neboť právní 

ochrana poskytovaná slabší smluvní straně ve smluvních vztazích B2C ustanoveními o 

obchodních podmínkách dosahuje ve srovnání s právní ochranou poskytovanou ustanovení o 

smlouvách uzavíraných adhezním způsobem nižší intenzity. 

 
106 BEJČEK, J. (2015) op. cit. pozn. 29. 
107 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 05. 2001, sp. zn. Cdo 2727/99. 
108 BEJČEK, J. Obchodní závazky (obecná úprava a kupní smlouva). 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 

s. 315. 
109 Srov. zákon č. 513/1991 Sb., § 273. 
110 BEJČEK, J. Některá úskalí racionality obchodních podmínek [právní informační systém Beck-online]. 2015 [cit. 

27. 03. 2021]. Odborný článek. Právní rozhledy, č. 18, s. 611-621. 
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Ustanovení § 1752 NOZ umožňuje jednostrannou změnu obchodních podmínek, a to 

tehdy, když je již v průběhu kontraktačního procesu seznatelné, že práva a povinnosti vzniknuvší 

z daného smluvního závazku budou předmětem modifikace. Možnost jednostranné změny logicky 

není neomezená, což je patrné ze čtyř kumulativních realizačních podmínek. Změna obchodních 

podmínek musí být výsledkem konsenzu kontrahentů vyjádřeného ve smlouvě, k níž se vážou, 

rovněž je třeba konsenzu kontrahentů o způsobu oznámení změny obchodní podmínky, dále je 

třeba v souvislosti se změnou obchodních podmínek garantovat smluvní straně možnost odmítnutí 

změny a následného vypovězení předmětné smlouvy spolu s poskytnutím dostatečně dlouhé 

výpovědní doby za účelem zajištění nového dodavatele a konečně je třeba respektovat zákaz 

ujednání o zvláštních povinnostech zatěžujících smluvní stranu v souvislosti s realizací oné 

výpovědi,111 jakou je kupříkladu zaplacení peněžní částky nebo doručení výpovědi v určitý čas či 

na určité místo.112 

Nyní se dostávám k praktické otázce konfliktu obchodních podmínek,113 jež je relevantní 

zejména v obchodnímu styku mezi podnikateli. Touto problematikou se nový občanský zákoník 

zabývá v ustanovení § 1751 odst. 2, které stanoví, že pokud oferent v ofertě a zároveň akceptant 

v akceptaci odkazují na své vlastní, rozdílné, obchodní podmínky navzájem si odporující, smlouva 

je uzavřena v rozsahu, v němž nejsou obchodní podmínky v rozporu. Z dikce tohoto ustanovení 

však již nelze seznat, co je míněno oním rozporem, neboť tento může být vnímán jako rozpor ve 

smyslu vzájemně se vylučujících ustanovení obchodních podmínek či ve smyslu rozšíření 

smluvního obsahu obchodními podmínkami jednoho kontrahenta jdoucími nad rámec obchodních 

podmínek druhého kontrahenta, přičemž podle Čecha je v této otázce třeba přistoupit 

k extenzivnímu výkladu114 a aplikovat vylučovací pravidlo, tzv. „knock out rule“.115 Hulmák 

v komentářové literatuře k novému občanskému zákoníku formuluje závěr, že za rozpor nelze 

považovat skutečnost, že obchodní podmínky jednoho z kontrahentů určitou otázku upravují, 

zatímco obchodní podmínky druhého kontrahenta mlčí, avšak existuje-li k dané otázce legální 

dispozitivní ustanovení, je toto mlčení třeba vykládat jako implicitní zahrnutí oněch dispozitivních 

 
111 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 09. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4601/2008. 
112 HULMÁK, M. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 152. 
113 Problematikou „bitvy forem“, též známé jako „battle of the forms“, se zde vzhledem k rozsahu a tematickému 

zaměření diplomové práce zabývat nebudu. 
114 ČECH, P. Rekodifikace: Převrat ve smlouvách?  [online]. 2012 [cit. 27. 03. 2021]. Odborný článek. Právní rádce, 

č. 9. 
115 Odlišné pravidlo formulují zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, a sice pravidlo „shoda 

v podstatě“, též známé jako „common in substance“, podle kterého se aplikují pouze shodná ustanovení obsažená 

v obchodních podmínkách. Uvedené implikuje restriktivní výklad předmětného obsahové rozporu obchodních 

podmínek. 
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ustanovení do obchodních podmínek, a tedy aplikovat vylučovací pravidlo.116 S tímto závěrem 

nemohu souhlasit, neboť předložené zacházení s dispozitivními právními normami považuji za 

nekonformní s ohledem na princip autonomie vůle a princip smluvní volnosti, na nichž současné 

smluvní právo spočívá především. Oporu vlastnímu názoru jsem nalezl v Bejčkově kritice 

předmětného výkladu, který jej označuje za restriktivní, popírající dikci zákonného ustanovení a 

za nereflektující autonomie vůle.117 Nadto podotýkám, že zákon umožňuje kontrahentům aplikaci 

vylučovacího pravidla vyloučit explicitní formulací v projevu vůle či bezodkladně po výměně 

projevů vůle. 

Poslední otázkou, kterou se budu v této podkapitole zabývat, jsou překvapivá ustanovení 

obchodních podmínek. Této problematice se věnuje ustanovení § 1753 NOZ považující za 

překvapivá taková ustanovení obchodních podmínek, která druhý kontrahent nemohl rozumně 

očekávat. Následkem překvapivých ustanovení je jejich neúčinnost, půjde tedy o zdánlivé právní 

jednání, k němuž nebude přihlíženo. Z hlediska posuzování normativního znaku překvapivosti 

ustanovení obchodních podmínek je třeba vycházet z objektivního a subjektivního aspektu 

překvapivosti seznatelných z dikce stanovení § 1753 NOZ. Objektivní aspekt tkví v neobvyklosti 

ujednání, tedy v jasném rozdílu mezi očekáváním druhého kontrahenta a obsahem předmětného 

ustanovení, přičemž subjektivní prvek tkví v konstatování neobvyklosti obsahu tohoto ustanovení 

pro konkrétní případ,118 z čehož vyplývá, že ona překvapivost ustanovení obchodních podmínek 

bude vždy posuzována ad hoc. Bylo-li by však předmětem posuzování ustanovení, u něhož by 

nebylo jisté, co je jeho obsahem, bylo by nutné nejprve aplikovat interpretační pravidlo obsažené 

v ustanovení § 557 NOZ. Nadto doplním, že normativní znak překvapivosti můžeme spatřovat 

v neočekávaném obsahu uvažovaného ustanovení, jakož i v jeho nesrozumitelné formulaci nebo 

ve špatně čitelném písemném či grafickém vyjádření. 

V samotném závěru považuji za vhodné shrnout výše uvedené poznatky a zasadit je do 

kontextu s předchozími kapitolami a s adhezními smlouvami. 

Srovnáme-li smlouvy, jejichž obsah je částečně určen odkazem na obchodní podmínky se 

smlouvami rámcovými, je zřejmé, že se v obou případech jedná o typ smluvní standardizace, 

ovšem zatímco právní závaznost obsahu obchodních podmínek je podmíněna jejich připojením k 

ofertě či jejich známostí kontrahentům, obsah rámcové smlouvy jako smlouvy inominátní je 

 
116 HULMÁK, M. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 157. 
117 BEJČEK, J. In BEJČEK, J. a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 

57-58. 
118 HULMÁK, M. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 170-171. 
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právně závazný ipso facto, tudíž, jak jsem již zmínil v kapitole 4.2.2., není třeba rámcovou 

smlouvu ke smlouvě realizační připojovat nebo na ni odkazovat. 

Provedeme-li stejné srovnání se smlouvami formulářovými, opět se jedná v obou 

případech o projevy smluvní standardizace, avšak rozdílné jsou v povaze ujednání v nich 

obsažených, neboť obchodní podmínky jsou koncipovány jako nepřímá ujednání, naproti tomu 

formulářové smlouvy obsahují ujednání přímá. V praxi pak podnikatel často volí jako prostředek 

kontraktace formulářovou smlouvu, na které jsou z druhé strany umístěny obchodní podmínky. 

V souvislosti s adhezními smlouvami se zde omezím na právní režimy B2B a B2C, 

přičemž z hlediska intenzity právní ochrany poskytované českým právním řádem je třeba uvažovat 

posloupnost právní ochrany od nejsilnější po nejméně silnou, a sice v pořadí ochrana spotřebitele, 

ochrana slabší smluvní strany související s adhezním způsobem kontraktace, ochrana související 

s použitím obchodních podmínek, jejíž právní úpravu obsaženou v ustanoveních § 1751 až 1753 

NOZ shledávám kogentní, neboť byla-li by dispozitivní, jevila by se dle mého názoru jako 

redundantní. V praxi dochází k prolínání obou institutů zcela běžně, jelikož podnikatel 

v obchodním styku často uzavře smlouvu adhezním způsobem za současného využití obchodních 

podmínek jako kontraktačního prostředku, přičemž takovéto užití obchodních podmínek vůči 

slabší smluvní straně zpravidla založí vyvratitelnou právní domněnku adhezní kontraktace dle 

ustanovení § 1798 odst. 2 NOZ, nicméně nelze vyloučit posouzení obchodních podmínek jako 

výsledku procesu individuálního vyjednávání o nepřímých smluvních ujednáních ad hoc. Dále 

jedná-li se o adhezním smlouvu, je nutné odkaz na obchodní podmínky konfrontovat s 

ustanovením § 1799 NOZ. Z hlediska jednostranné změny obchodních podmínek a překvapivých 

ustanovení v nich obsažených je pak v souvislosti s adhezní smlouvou nutné respektovat 

ustanovení § 1800 odst. 2 NOZ. 

4.2.5. Diference a korelace mezi adhezní smlouvou a spotřebitelskou smlouvou 

Ačkoliv jsem se v této kapitole dosud zaměřoval na analýzu typů smluv užívaných v obchodním 

styku, jejichž charakteristickým rysem je určitá míra standardizace, považuji zde za vhodné zmínit 

také smlouvy spotřebitelské specifické rozdílným statusem kontrahentů. Zároveň podotýkám, že 

cílem této podkapitoly je zasazení adhezních smluv uzavíraných podnikatelem do kontextu s 

komplexní problematikou spotřebitelských smluv, jež bude s ohledem na rozsah a tematické 

zaměření diplomové práce pouze nastíněna. 

Pojem „spotřebitelská smlouva“ jako pojem legální obsahoval již zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „starý občanský zákoník“),119 do něhož byl zákonodárcem zaveden 

 
119 Srov. zákon č. 40/1964 Sb., § 51a až 71. 
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novelou zákona č. 367/2000 Sb., a to jako doslovný překlad tohoto termínu z anglického, resp. 

německého jazyka.120 V praxi se však tento způsob začlenění ukázal ve vztahu k dotčeným 

ustanovením jako problematický, neboť z terminologického hlediska svádělo označení 

„spotřebitelská smlouva“ k intepretaci tohoto pojmu jako zvláštního smluvního typu, nikoliv jako 

zvláštního způsobu uzavírání veškerých smluv akcentujícího status kontrahenta121 

Zákonodárce, vědom si avizovaných nežádoucích pochybností, tuto problematiku 

zohlednil v rámci rekodifikace soukromého práva. Nový občanský zákoník opouští pojem 

„spotřebitelské smlouvy“, který však ponechává pro jeho ustálenost jako legislativní zkratku a 

zavádí institut „ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem“ přičemž 

systematické zařazení tohoto institutu mezi všeobecná ustanovení o závazcích se rovněž jeví jako 

nejlepší možné.122 

V kontextu s komunitárním právem je důležité věnovat pozornost směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů,123 jejímž prostřednictvím dochází 

k unifikaci spotřebitelského práva na úrovni Evropské unie. Unifikovanými oblastmi jsou zejména 

oblast smluv uzavíraných na dálku, oblast smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a oblast 

tzv. „timesharingových smluv“, tedy smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení a o jiných 

rekreačních službách. Směrnicí uložená implementační povinnost byla zákonodárcem řádně a včas 

splněna transpozicí unifikační směrnice do nového občanského zákoníku. 

Nový občanský zákoník spotřebiteli přiznává zvláštní právní ochranu v případech, v nichž 

je tento kontrahentem smlouvy uzavírané distančním způsobem nebo smlouvy uzavírané mimo 

obchodní prostory, smlouvy o finanční službě a dále pak smlouvy o dočasném užívání ubytovacího 

zařízení či smlouvy o jiných rekreačních službách.124 

Podstatu výše uvedené zvláštní právní ochrany spatřuji ve třech aspektech. Prvním 

aspektem je kogentní povaha předmětných ustanovení přijatých za účelem ochrany spotřebitele, 

která nikterak nebrání eventuálnímu odchýlení se od těchto ustanovení ve prospěch spotřebitele,125 

avšak pokud by se jednalo o odchýlení v neprospěch spotřebitele, nebude k němu přihlíženo, resp. 

půjde o příklad zdánlivého právního jednání.126 Druhým aspektem jsou spotřebiteli poskytované 

prostředky ochrany, jimiž jsou kupříkladu zvláštní informační povinnost podnikatele, 

 
120 Překlad anglického pojmu „consumer contract“, resp. německého pojmu „verbrauchervertrag“. 
121 VOZÁR, J. Spotřebitelské smlouvy v NOZ [online]. 2013 [cit. 27. 03. 2021]. Odborný článek. Epravo.cz. 
122 VÍTOVÁ, B. (2014) op. cit. pozn. 51, s. 23-24. 
123 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU ze dne 25. 10. 2011 o právech spotřebitelů. 
124 Srov. zákon č. 89/2012 Sb., § 1841 až 1867. 
125 Konkrétně v čl. 3 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU ze dne 25. 10. 2011 o právech 

spotřebitelů. 
126 Srov. HULMÁK, M. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 502-595 a 629-666. 
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nezaměnitelnost předsmluvních informací podnikatelem, právo spotřebitele na odstoupení od 

smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, právní fikce poctivé držby spotřebitele pro případ neobjednaného 

plnění ze strany podnikatele, sdělovací povinnost podnikatele před uzavřením smlouvy či zvláštní 

ustanovení o obsahu smluv.127 Za třetí aspekt považuji právní ochranu spotřebitele poskytovanou 

veřejným právem, konkrétně zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o 

ochraně spotřebitele“), kterým je rovněž prováděna směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/83/EU o právech spotřebitelů a dále směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES 

o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího 

zařízení, o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně. Nad dodržováním 

povinností ukládaných zákonem o ochraně spotřebitele vykonává dozor Česká obchodní inspekce, 

přičemž následkem za porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele je v řadě případů vznik 

správního deliktu.128 

Porovnáme-li institut adhezních smluv s institutem smluv spotřebitelských, dostáváme se 

k otázce hranice mezi právní ochranou spotřebitele a právní ochranou osoby statusově odlišné od 

spotřebitele, resp. hranice mezi spotřebitelským právním jednáním a právním jednáním 

uskutečňovaným adhezním způsobem. V této otázce panuje v odborné literatuře názorová dualita. 

První názor konstatuje, že se jedná o dva instituty, jejichž použití bude paralelní, neboť právní 

ochrana poskytovaná ustanoveními o adhezních smlouvách nepředstavuje dvojí poskytnutí právní 

ochrany vedle právní ochrany poskytovanou ustanoveními o smlouvách spotřebitelských.129 

Druhý názor naopak předmětné právní ochrany směšuje.130 Společným znakem obou institutů je 

ochrana slabší smluvní strany, přičemž považuji za vhodné připomenout, že ochrana spotřebitele 

je pojímaná statusově, tedy formálně, a nikoliv materiálně, jak je tomu v případě adhezní 

kontraktace, což v souhrnu implikuje rozdílný předmět právní ochrany, a tudíž rozdílný rámec 

právních vztahů.131 

V této otázce se ztotožňuji s názorem Petrova,132 který pojímá ochranu spotřebitele jako 

horní hranici ochrany poskytované smluvní straně novým občanským zákoníkem. Nadto 

souhlasím s navazujícím názorem Janouška,133 jenž interpretuje právní ochranu poskytovanou 

 
127 HULMÁK, M. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 502-595 a 629-666. 
128 Ibid., s. 630-631. 
129 Srov. názor PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. In ŠVESTKA, J. a kol. (2014) op. cit. pozn. 63, k § 1798; názor 

TICHÁ, M. (2015) op. cit. pozn. 80. 
130 Srov. názor ZOULÍK, F. Soukromoprávní ochrana slabší smluvní strany [právní informační systém Beck-online]. 

2002 [cit. 27. 03. 2021]. Odborný článek. Právní rozhledy, č. 3, s. 109-116. 
131 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 168. 
132 PETROV, J. In Ibid. 
133 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 169. 
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institutem spotřebitelských smluv jako speciální vůči doplňkové právní ochraně poskytované 

institutem adhezních smluv. 

4.3. Analýza otázky aplikovatelnosti institutu smluv uzavíraných adhezním 

způsobem na smlouvy na veřejnou zakázku 

Osobně považuji za velmi zajímavou otázku, zda lze právní ochranu garantovanou institutem 

smluv uzavíraných adhezním způsobem aplikovat rovněž na smlouvy na veřejné zakázky. 

Specifikem smluv na veřejné zakázky je zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „ZZVZ“) a z něj vyplývající 

zvláštnosti, na nichž spočívá komplikovanost této otázky. 

Z odborné literatury134 je zřejmé, že v této otázce nepanuje zcela jednotný názor,135 

přičemž z hlediska kontraktační praxe v oblasti veřejných zakázek je klarifikace této otázky 

zásadní v souvislosti s eventuální aplikací ustanovení § 1800 odst. 2 NOZ ve prospěch dodavatele. 

Za prvé je třeba se zaměřit na skutečnost, zda smlouva na veřejnou zakázku naplňuje 

definici adhezní smlouvy dle ustanovení § 1798 NOZ.136 Pro zadávání veřejných zakázek je 

typické, že návrh obsahu základních podmínek smlouvy je určen zadavatelem, přičemž na tento 

reaguje dodavatel podáním návrhu smlouvy na veřejnou zakázku. Právní jednání zadavatele lze 

interpretovat jako jednostranné určení obsahu základních podmínek smlouvy prostřednictvím 

zadavatelem udělených pokynů, naproti tomu v právním jednání dodavatele, které je toliko 

předložením návrhu, jehož obsah nemohl de facto modifikovat, lze identifikovat  ono vyloučení či 

podstatné omezení možnosti sebeurčení smluvní strany, jež je jedním z normativních znaků první 

definice adhezní smlouvy.137 Další důležitou otázkou je posouzení dodavatele jako slabší smluvní 

strany, na kterou však nabízející se ustanovení § 433 odst. 2 NOZ neposkytuje odpověď. Na tomto 

místě se domnívám, že na základě výše uvedených poznatků o normativních znacích obsažených 

v první definici adhezní smlouvy, by bylo možné dodavatele jako slabší smluvní stranu posoudit 

s ohledem na další okolnosti implikující nerovné postavení, kupříkladu s ohledem na 

ekonomickou závislost ve smyslu ekonomické moci či informační asymetrie. 

 
134 Srov. BEJČEK, J. (2015) op. cit. pozn. 29; GRULICH, T. Zadávání veřejných zakázek jako forma adhezní 

kontraktace [právní informační systém Beck-online]. 2016 [cit. 27. 03. 2021]. Odborný článek. Právní rozhledy, č. 7, 

s. 249-255. 
135 Někteří autoři považují za krajně problematickou skutečnost, že návrh smlouvy na veřejnou zakázku předkládá 

sám dodavatel a dále skutečnost, že veřejná zakázka je zadávána zadavatelem dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek a se zřetelem k principům uvedeným v § 6 ZZVZ. 
136 Především je třeba uvažovat první definici adhezní smlouvy dle ustanovení § 1798 odst. 1 NOZ, neboť v oblasti 

veřejných zakázek bude dodavatel zpravidla vystupovat v souvislosti s vlastním podnikáním. 
137 GRULICH, T. (2016) op. cit. pozn. 134. 
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Za druhé je třeba se vypořádat s otázkou shora nastíněného předložení návrhu smlouvy 

dodavatelem. K této problematice se vyjadřuje Janoušek, který uvádí, že: „Přísně hodnoceno by 

otázka toho, z vůle které strany – ať již „silnější“ nebo „slabší“ – vychází návrh na uzavření 

smlouvy, měla být nepodstatná.“138 Zároveň konstatuje že, pokud smlouva na veřejnou zakázku 

naplňuje některou z definic adhezní smlouvy, otázku je třeba uzavřít s tím, že smlouva na veřejnou 

zakázku je smlouvou uzavíranou adhezním způsobem, a tudíž na ni lze aplikovat právní ochranu 

dle ustanovení o adhezních smlouvách. S tímto názorem souhlasím, neboť nový občanský zákoník 

v žádném z ustanovení žádnou zvláštní podmínku nekonstruuje, tudíž by zde nemělo být 

rozhodné, zda je oferentem „silnější“ či „slabší“ smluvní strana. 

Za třetí je třeba se zaobírat otázkou procesněprávní ochrany dodavatele, resp. otázkou 

nástrojů procesní obrany, jimiž se dodavatel může proti zadavateli eventuálně bránit. Ustanovení 

§ 241 odst. 1 ZZVZ přiznává dodavateli možnost podání námitek. Nutno podotknout, že institut 

námitek není nástrojem obsahové kontroly, nelze jich tedy využít jako nástroje procesní obrany 

proti nepřiměřenosti smluvních ujednání.139 V úvahu tak přichází již jen institut dozoru nad 

dodržováním zákona, k této otázce však Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ústřední orgán 

státní správy České republiky pro oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek, uvedl, že jeho 

pravomoc spočívající v přezkumu zadávacích podmínek je omezena toliko na zákonnost postupu 

zadavatele v rámci zadávacího řízení a na respektování principů zadávacího řízení.140 

Osobně se přikláním k názoru připouštějícímu aplikaci ustanovení o adhezních smlouvách 

a následnému přiznání předmětné právní ochrany dodavateli, neboť smlouva na veřejnou zakázku 

se mi svou podstatou jeví jako smlouva uzavíraná adhezním způsobem, dále se domnívám, že 

postavení slabší smluvní strany ve vztahu k dodavateli dovodit lze, přihlédneme-li k dalším 

kontraktačním okolnostem a konečně eventuální poskytnutí právní ochrany dodavateli 

prostřednictvím ustanovení o adhezních smlouvách považuji ve vztahu k nepřiměřeným smluvním 

ujednáním za jediný dostatečně efektivní nástroj procesní obrany vyplňující mezeru 

v procesněprávní ochraně dodavatele per analogiam. 

  

 
138 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 171. 
139 Ibid., s. 172. 
140 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18. 02. 2019, č. j. ÚOHS-R0205/2018/VZ-

04832/2019/321/ZSř. 



49 
 

5. Obsahová kontrola jako nástroj právní ochrany v oblasti smluv 

uzavíraných adhezním způsobem 

Právní ochrana poskytovaná institutem smluv uzavíraných adhezním způsobem, je koncipována 

jako obsahová kontrola doložek smlouvy, jimiž jsou doložky včleňovací, vnitřní a vnější, přičemž 

přezkoumávanou skutečností je, zda tyto nejsou doložkami nečitelnými, nesrozumitelnými nebo 

zvláště nevýhodnými. Včleňovacími doložkami, upravenými v ustanovení § 1799 NOZ, 

rozumíme doložky, jimiž je výlučně odkazováno na doložky vnější, upravené v ustanovení § 1801, 

tedy na doložky zakládající práva a povinnosti, které však nejsou součástí vlastního textu smlouvy, 

zatímco vnitřními doložkami, upravenými v ustanovení § 1800, rozumíme doložky zakládající 

práva a povinnosti, jež jsou součástí vlastního textu smlouvy.141 Obsahovou kontrolou těchto 

doložek zákonodárce akcentuje princip autonomie vůle spolu s principem smluvní volnosti, čímž 

především reaguje na vyloučení či podstatné omezení adherentovi možnosti sebeurčení. 

Předmětný přezkum je složen ze dvou fází. V první fázi je přezkoumávána skutečnost, zda 

byla kontraktace uskutečněna adhezním způsobem, tedy byly-li splněny podmínky formulované 

ustanovením § 1798 NOZ, pokud nikoliv, obsahová kontrola v tomto bodě končí, avšak pokud 

ano, přezkum pokračuje druhou fází spočívající v samotném obsahovém testu dle ustanovení 

§ 1799 a § 1800 NOZ. Za jádro obsahové kontroly přitom považujeme druhou fázi, v níž jsou 

přezkoumávány konkrétní doložky smlouvy po stránce formální, tedy v režimu formální kontroly, 

i po stránce materiální, tedy v režimu kontroly materiální.142 

Přezkum doložek z formálního hlediska je upraven v ustanovení § 1800 odst. 1 NOZ, jež 

obsahuje zákonodárcem formulovaný postulát transparentnosti doložek smlouvy, který záleží 

v ochraně slabší smluvní strany před doložkami nečitelnými a nesrozumitelnými. Za meritum 

formální kontroly se zřetelem ke skutečnosti, že smluvní doložky odporující postulátu 

transparentnosti jsou výsledkem prosazení kontrahentovi vůle typicky vedené nepoctivým 

úmyslem, považuji otázku, zda silnější smluvní strana uzavírající adhezní smlouvu se slabší 

smluvní stranou jedná v souladu se zásadou poctivého obchodního styku, neboť v rámci adhezních 

smluv založených na principu „take it or leave it“ přichází v úvahu prosazení kontrahentovi vůle 

do smluvního ujednání toliko u silnější smluvní strany, jež představuje riziko nepoctivého jednání 

silnější smluvní strany prostého jakýchkoliv ohledů na vlastní zájmy smluvní strany slabší, proto 

je třeba zmíněné smluvní doložky podrobit testu transparentnosti. Zde je nutno podotknout, že 

právní ochrana poskytovaná formální kontrolou je založena na případném sankčním následku v 

 
141 PETROV, J. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 346. 
142 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 173. 
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podobě neplatnosti, přičemž tato není koncipována jako absolutní,143 nýbrž jako relativní,144 neboť 

svědčí pouze ve prospěch adherenta.145 

Na základě uvedeného se domnívám, že motivem zákonodárcova pojetí formální kontroly, 

jak ji zakotvil v novém občanském zákoníku, bylo stanovení vyšších nároků na oferenta ve smyslu 

transparentně formulované doložky umožňující adherentovi seznání obsahu této doložky a zároveň 

zdůraznění principů autonomie vůle a smluvní volnosti prostřednictvím relativní neplatnosti jako 

následku za porušení postulátu transparentnosti.  

Přezkum doložek z materiálního hlediska je upraven v ustanovení § 1800 odst. 2 NOZ. 

Zákonodárce zde vyjadřuje zájem na právní ochraně slabší smluvní strany pro případ obsahově 

zvláště nevýhodné doložky, jejímž prostřednictvím oferent v rámci adhezního způsobu 

kontraktace zneužívá silnějšího smluvního postavení na úkor adherenta, nacházejícího se 

v postavení slabší smluvní strany a zájem na garanci přiměřeného respektu k vlastním zájmům 

slabší smluvní strany, jejíž přístup ke smluvní svobodě byl v důsledku adhezního způsobu 

kontraktace vyloučen či podstatně omezen. Zmíněný aspekt přiměřenosti, jak uvádí odborná 

literatura, plní v rámci obsahového testu funkci tzv. „parciální negativní korektury“.146 Materiální 

kontrola je, shodně s kontrolou formální, založena na případném sankčním následku v podobě 

relativní neplatnosti.147 

V tomto případě se o zákonodárcově pojetí materiální kontroly zakotveném v novém 

občanském zákoníku domnívám, že bylo motivováno snahou limitovat případy krajně 

nepřiměřené obsahové libovůle oferenta činěné na úkor adherenta, a to za účelem dosažení 

proporcionálně a recipročně vyváženého smluvního vztahu. Relativní neplatnost jako sankční 

následek zvláště nevýhodných doložek reagující na zneužití smluvního postavení oferenta vůči 

adherentovi považuji v rámci materiální kontroly, shodně s relativní neplatností v případě formální 

kontroly, za projev zákonodárcova respektu k principům autonomie vůle a smluvní volnosti. 

 
143 Srov. názor PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. In ŠVESTKA, J. a kol. (2014) op. cit. pozn. 63, k § 1800. 
144 Srov. názor PETROV, J. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 351. 
145 Z dikce ustanovení § 1800 odst. 1 NOZ je zřejmé, že doložka, byť nečitelná či nesrozumitelná, ipso facto nezakládá 

rozpor s dobrými mravy ani rozpor s veřejným pořádkem, proto je takováto doložka platná, pokud slabší smluvní 

straně nepůsobí újmu, nebo pokud silnější smluvní strana dokáže, že byla slabší smluvní straně dostatečně vysvětlena, 

což implikuje relativní neplatnost této doložky. 
146 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 179. 
147 Zde pominu obecně nepřípustné doložky, o kterých se zmiňuji v podkapitole 5.2.2., s jejichž použitím zákon 

spojuje sankční následek v podobě zdánlivosti právního jednání. 
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5.1. Formální kontrola 

5.1.1. Čitelnost doložek smlouvy uzavírané adhezním způsobem 

Postulát transparentnosti obsažený v ustanovení § 1800 odst. 1 NOZ, klade na formální stránku 

doložek smlouvy uzavírané adhezním způsobem několik kvalitativních požadavků, přičemž 

prvním z nich je požadavek čitelnosti doložek. Tento dílčí požadavek chrání adherenta proti 

oferentem diktovaným smluvním doložkám, jejichž přečtení je zvlášť obtížné. 

Požadavek čitelnosti se předně vztahuje na jazykové vyjádření a grafické, resp. vizuální 

ztvárnění textu doložky.148 V této souvislosti je za smluvní doložku čitelnou se zvláštními obtížemi 

považována doložka psaná malým písmem, doložka psaná podstatně menším písmem než okolní 

text,149 zejména je-li tato z hlediska obsahu pro slabší smluvní stranu důležitá v porovnání s pro 

slabší smluvní stranu méně důležitým obsahem okolního textu psaným písmem běžné velikosti, 

doložka psaná nevhodně zvoleným fontem činícím čitelnost textu zvláště obtížnou, doložka 

s nevhodně zvolenými, splývajícími, barvami písma a pozadí činícími čitelnost textu zvláště 

obtížnou,150 doložka s nevhodně zvoleným řádkováním činícím čitelnost textu zvláště obtížnou či 

doložka stižená vadou nedostatečně kvalitního tisku. 

Požadavek čitelnosti se dále vztahuje na přehlednost, logickou návaznost a strukturalizaci 

textu smluvní doložky.151 Aspekt nepřehlednosti doložky lze seznat z fakticky nepřehledné 

struktury textu jakou je vytvoření nepřehledného celistvého textu vynecháním nadpisů, 

podnadpisů či jiných prostředků strukturálního členění textu, různými velikostmi písma 

implikujícími obsahovou důležitost jednotlivých částí textu, která však faktické obsahové 

důležitosti neodpovídá a ztěžuje orientaci v daném textu. 

V některých případech lze aspekt neurčitosti rovněž identifikovat v rozsahu textu smluvní 

doložky.152 Základem uvedeného je postulát úměrnosti textu posuzující rozsah textu smluvní 

doložky a podíl v něm obsažených informací, které mají pro daný smluvní vztah bezprostřední 

význam. Úměrnost rozsahu textu smluvní doložky v praxi reflektuje situaci, v níž se silnější 

smluvní strana, zneužívaje svého postavení, snaží slabší smluvní stranu zahltit neúměrně velkým 

rozsahem textu smluvní doložky, jehož účelem je zastřít informace pro slabší smluvní stranu 

bezprostředně významné množstvím informací bezprostředního významu prostých, přičemž 

 
148 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 174. 
149 Srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11. 
150 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 03. 2014, sp. zn. 29 Cdo 530/2012. 
151 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 175. 
152 Ibid. 
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v případě takovéhoto právního jednání lze eventuálně konstatovat rozpor s principem poctivého 

obchodního styku. 

5.1.2. Srozumitelnost doložek smlouvy uzavírané adhezním způsobem 

Druhým z kvalitativních požadavků kladených postulátem transparentnosti na doložky smlouvy 

uzavírané adhezním způsobem je požadavek srozumitelnosti. Tento dílčí požadavek chrání 

adherenta proti oferentem diktovaným smluvním doložkám, jejichž slovní vyjádření je osobě 

průměrného rozumu nesrozumitelné. Požadavek srozumitelnosti se, rozdílně od požadavku 

čitelnosti, zaměřuje na samotné slovní vyjádření umožňující slabší smluvní straně seznat význam 

informací obsažených v doložce, tedy seznámit se s právy a povinnostmi obsaženými v doložce a 

s podmínkami jejich vzniku, změny a zániku.153 

Smluvní doložka je v rozporu s požadavkem srozumitelnosti, pokud slabší smluvní straně 

působí z hlediska poznání a času vynaloženého na poznání neúměrnou zátěž, zároveň je však třeba 

přihlédnout k významu uvažované doložky,154 k existenci variantního slovního vyjádření a ke 

standardu osoby průměrného rozumu coby objektivnímu standardu srozumitelnosti pro posouzení 

aspektu nesrozumitelnosti.155 

Předmětnou nesrozumitelnost156 smluvních doložek lze dělit na nesrozumitelnost 

gramatickou a nesrozumitelnost obsahovou. Gramatická nesrozumitelnost spočívá kupříkladu 

v opakovaném významově nekonformním užívání určitého slovního vyjádření na rozličných 

místech v textu doložky či v častém a nadbytečném užívání cizojazyčných termínů v textu 

doložky, v důsledku čehož zavdává gramatická nesrozumitelnost vzniku pochyb o shodě 

faktického a slovně vyjádřeného obsahu doložky. Obsahová nesrozumitelnost spočívá především 

na skutečnosti, že představa slabší smluvní strany o věcném rozsahu doložky či právních 

následcích s doložkou spojených je nedostatečná, tedy dostatečně neodpovídá faktickému 

skutkovému stavu vzniknuvšímu v důsledku užití uvažované doložky, přičemž lze konstatovat, že 

stěžejními aspekty akcentovanými formální kontrolou jsou zde srozumitelnost a pochopitelnost 

obsahu doložky slabší smluvní stranou.157 

 
153 PETROV, J. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 350-351. 
154 Typickým příkladem implikujícím neúměrně vysokou poznávací a časovou zátěž pro slabší smluvní stranu jsou 

doložky zahrnující technickou či technologickou specifikaci, avšak tyto s ohledem na obsah a účel zpravidla nejsou 

považovány za doložky zásadního významu, tudíž je nelze automaticky považovat za doložky nesrozumitelné. 
155 Zákon č. 89/2012 Sb., § 4. 
156 Z interpretačního hlediska je třeba důsledně rozlišovat pojem „nesrozumitelnost“, o němž je pojednáváno výše a 

je upraven v ustanovení § 1800 odst. 1 NOZ, od pojmu „neurčitost“, vyznačujícího se významovou mnohoznačností, 

jenž je upraven v ustanoveních § 553 a 557 NOZ. 
157 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 176-177. 
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5.1.3. Překvapivost doložek smlouvy uzavírané adhezním způsobem 

V souvislosti s postulátem transparentnosti je třeba zmínit rovněž požadavek nepřekvapivosti 

smluvních doložek, ačkoliv tento není v ustanovení § 1800 odst. 1 NOZ explicitně formulován. 

Vzhledem ke skutečnosti, že aspekt překvapivosti lze vymezit jako nesoulad představy 

slabší smluvní strany o smluvní doložce a faktického skutkového stavu vzniknuvšího na základě 

uvažované doložky, který dosahuje vyšší intenzity, jsme schopni požadavek nepřekvapivosti 

doložek identifikovat v požadavku srozumitelnosti doložek, a sice jako jeho dílčí část.158 

Aspekt překvapivosti doložky vedoucí k nesrozumitelnosti doložky spočívá typicky 

v situaci, kdy oferent jím diktovanou doložku upravil na místě, na kterém ji adherent nemohl 

očekávat, tedy na místě kontextuálně či systematicky nesouvisejícím s obsahem předmětné 

doložky. 

5.2. Materiální kontrola 

5.2.1. Míra nepřiměřenosti doložek smlouvy uzavírané adhezním způsobem 

Adhezní způsob kontrakce není sám o sobě právně závadný, je s ním však vzhledem k vyloučení 

či podstatnému omezení adherentovi možnosti sebeurčení spojeno riziko, že oferent diktující 

základní podmínky smlouvy do smlouvy rovněž prosadí takovou smluvní doložku, v jejímž 

důsledku adherent utrpí nepřiměřenou újmu. Z dikce ustanovení § 1800 odst. 2 NOZ je zřejmé, že 

kritériem poskytnutí předmětné právní ochrany je dosažení určité intenzity nepřiměřenosti 

smluvního ujednání negativně zasahujícího adherenta, přičemž této intenzity doložka dosahuje, je-

li pro adherenta zvláště nevýhodná, aniž by její stanovení oferent zahrnul rozumným důvodem. 

V této souvislosti je třeba se dále zabývat standardem dispozitivního práva, standardem 

ochrany spotřebitele a standardem rozdělení smluvních rizik sloužících jako indikátory aspektu 

přiměřenosti, resp. nepřiměřenosti smluvního ujednání.159 

Pojetí dispozitivního práva jako standardu přiměřenosti smluvních doložek vychází 

z předpokladu, že zákonodárce prostřednictvím dispozitivních právních norem v oblasti 

smluvního práva vymezuje určitý standard uspořádání práv a povinností, který považuje za 

přiměřený a spravedlivý. Zároveň je nutné dodat, že samotné odchýlení se od dispozitivní právní 

úpravy automaticky nezakládá nepřiměřenost smluvního ujednání, neboť za prvé odklon nemusí 

naplňovat kvalifikovanou nepřiměřenost ve smyslu zvláštní nevýhodnosti a za druhé možnost 

odklonu reflektující principy autonomie vůle a smluvní svobody je charakteristickou funkcí 

 
158 HULMÁK, M. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 169. 
159 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 181-183. 
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dispozitivního práva.160 Z uvedeného logickou úvahou vyplývá, že obsahovému testu nepodléhá 

smluvní doložka obsahově shodná s dispozitivní právní normou. Lze tedy uzavřít, že dispozitivní 

právo jako standard přiměřenosti indikuje podpůrný rámec uspořádání práv a povinností stanovený 

zákonem, ze kterého je možné při posuzování přiměřenosti smluvní doložky adhezní smlouvy 

vycházet. 

Pojetí ochrany spotřebitele jako standardu přiměřenosti smluvní doložky je založeno na 

skutečnosti, že právní ochrana slabší smluvní strany garantovaná institutem smluv uzavíraných 

adhezním způsobem a právní ochrana spotřebitele garantovaná institutem smluv uzavíraných se 

spotřebitelem sledují obdobný účel, a sice poskytnout slabší smluvní straně v rámci kontraktačního 

procesu intenzivnější právní ochranu před nepřiměřenými smluvními ujednáními.161 Podobnost 

obou institutů je významná zejména s ohledem na zvláště zakázaná smluvní ujednání vztahující se 

na spotřebitelské smlouvy, jejichž demonstrativní výčet lze považovat za určité vodítko pro 

posouzení přiměřenosti smluvní doložky adhezní smlouvy. Z hlediska české právní úpravy de lege 

ferenda se domnívám, že legální zakotvení demonstrativního výčtu zvláště zakázaných doložek 

adhezních smluv by mohlo podstatně klarifikovat uvedenou problematiku a zároveň významně 

posílit právní jistotu a legitimní očekávání. 

Rozdělení smluvních rizik jako standard přiměřenosti smluvních doložek souvisí 

především s uzavíráním inominátních smluv, neboť je s nimi zpravidla spojena potřeba nalezení 

kritérií přiměřenosti odlišných od kritérií uvedených výše. Smluvní riziko vnímáme jako aspekt 

nejistoty spjatý s potenciálním negativním zásahem do právní sféry některého z kontrahentů. 

Obecně platí, že každý kontrahent má být nositelem takových rizik, jež běžně vznikají v právní 

sféře daného kontrahenta proto, že právě on je schopen tato rizika odvrátit nejefektivněji,162 avšak 

v praxi nezřídka dochází k přenášení smluvních rizik v důsledku ekonomické závislosti či 

omezené racionality ze silnější smluvní strany na smluvní stranu slabší. Přenosem smluvního 

rizika dochází k narušení rovnovážného rozdělení smluvních rizik mezi kontrahenty, proto je tato 

skutečnost způsobilá indikovat eventuální nepřiměřenost smluvních ujednání. 

Na závěr doplním, že ustanovení § 1800 odst. 2 NOZ dopadající na zvláště nevýhodné 

doložky se použije subsidiárně k ustanovením zákona založeným na kritériu přiměřenosti, kterými 

jsou kupříkladu ustanovení § 2051 NOZ o nepřiměřeně vysoké smluvní pokutě či ustanovení 

 
160 PETROV, J. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 353. 
161 Srov. zákon č. 89/2012 Sb., § 1813 a § 1814 NOZ. 
162 Efektivním odvrácením smluvních rizik se dle doktríny „cheapest cost avoider“ rozumí odvrácení smluvních rizik 

kontrahentem, na jehož straně smluvní rizika vznikla, neboť odvrácení je pro něho nejsnazší a zároveň nejméně 

nákladné. 
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§ 2975 odst. 3 NOZ o konkurenční doložce nepřiměřeně omezující zavázanou stranu, přičemž z 

praktického hlediska je předmětný vztah speciality a subsidiarity významný rozdílným zákonem 

stanoveným rozsahem právních důsledků těchto ustanovení. 

5.2.2. Přípustné a nepřípustné doložky adhezní smlouvy 

Na standardy přiměřenosti, jimiž jsem se zabýval v předchozí podkapitole, jako na východiska při 

posuzování obsahové přiměřenosti navazuje samotná otázka přípustnosti anebo nepřípustnosti 

konkrétní doložky adhezní smlouvy, která zřetelně reflektuje zákonodárcův zájem na vyváženém 

smluvním vztahu mezi oferentem a adherentem. Odpověď na tuto otázku skýtá obsahový test 

kvalifikované nevýhodnosti,163 jehož prostřednictvím seznáváme kýžený aspekt přiměřenosti, 

resp. nepřiměřenosti konkrétní smluvní doložky. Obsahovému testu však nepodléhají všechny 

smluvní doložky. Z dikce ustanovení § 1799 až 1801 NOZ a dalších relevantních ustanovení 

nového občanského zákoníku164 je patrné, že zákon z hlediska přípustnosti implicitně rozlišuje dvě 

skupiny doložek. První skupinou jsou obecně nepřípustné doložky, které jsou ve vztahu ke slabší 

smluvní straně vždy zvláště nevýhodné, proto s užitím těchto doložek zákon spojuje sankční 

následek v podobě zdánlivosti právního jednání. Druhou skupinou jsou obecně přípustné doložky, 

jejichž obsahová přiměřenost a přípustnost je ve vztahu ke slabší smluvní straně předmětem onoho 

obsahového testu, na jehož základě docházíme k závěru o kvalifikované nevýhodnosti konkrétní 

doložky v konkrétním případě. 

5.2.2.1. Obecně nepřípustné doložky adhezní smlouvy 

Nepřípustnost určitých doložek adhezní smlouvy reflektuje zákonodárcův zájem na vyloučení 

natolik obsahově nepřiměřených smluvních ujednání stanovených oferentem v 

rámci kontraktačního procesu, v jejichž důsledku dochází ke vzniku značně nevyváženého 

smluvního vztahu na úkor adherenta, proto s uplatněním takovýchto smluvních ujednání 

zákonodárce spojuje následek v podobě zdánlivosti právního jednání. 

Z uvedeného vyplývá, že zákonodárce, vědom si eventuálních nežádoucích následků 

těchto doložek pro slabší smluvní stranu, stižením nepřípustných doložek zdánlivostí posiluje, 

oproti přípustným doložkám eventuálně stiženým relativní neplatností, právní ochranu 

poskytovanou slabší smluvní straně. Dále zdánlivostí nepřípustných doložek zákonodárce rovněž 

neguje kontraktační možnost silnější smluvní strany, kompenzovat znevýhodnění slabší smluvní 

strany vzniknuvší z nepřípustné doložky jejím zvýhodněním v jiném smluvním ujednání tak, aby 

 
163 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 184. 
164 Srov. zákon č. 89/2012 Sb., § 630 odst. 2, § 2629 odst. 2 a § 2898 NOZ. 
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byla zachována vyváženost smluvního vztahu. Doložky vyloučené kogentními ustanoveními 

zákona pro obsahovou nepřípustnost lze rovněž považovat za určitý výchozí rámec, který, vychází-

li z něho silnější smluvní strana při stanovování obsahu adhezní smlouvy odchylně od 

dispozitivních ustanovení, zvyšuje šanci na obsahovou bezvadnost adhezní smlouvy ve vztahu ke 

slabší smluvní straně. 

Osobně zastávám názor, že všeobecné vyloučení určité skupiny smluvních ujednání, byť 

jsou nepochybně rizikem pro slabší smluvní stranu, vedoucí k vyloučení kontraktační možnosti 

kompenzace nevýhodnosti jednoho smluvního ujednání výhodností jiného smluvního ujednání za 

účelem zachování vyváženého smluvního vztahu mezi kontrahenty, neguje podstatu institutu 

adhezních smluv, kterou je postulát vyváženého obsahu. Právní ochrana poskytovaná slabší 

smluvní straně před nevýhodnými smluvními ujednáními vnucenými silnější smluvní stranou 

v rámci adhezního způsobu kontraktace sleduje toliko vyvážení obsahu adhezní smlouvy se 

zřetelem k vyloučení či podstatnému omezení přístupu slabší smluvní strany ke smluvní svobodě, 

resp. jejím jednotlivým složkám, nikoliv preventivní vyloučení určitých, pro slabší smluvní stranu 

rizikových, smluvních ujednání. 

5.2.2.2. Obecně přípustné doložky adhezní smlouvy testované 

Oproti nepřípustným doložkám, jejichž rozboru jsem se věnoval v předchozím oddílu, jsou obecně 

přípustné doložky, jak jsem již uvedl, podrobeny dvoufázové obsahové kontrole. V první fázi je 

přezkoumávána skutečnost, zda byla smlouva uzavřena adhezním způsobem, tedy zda byla 

naplněna některá z definic obsažených v ustanovení § 1798 NOZ, pokud ano, přezkum pokračuje 

druhou fází, tedy obsahovým testem, který lze dále dělit na obsahový test vnitřní a obsahový test 

vnější.165 

V rámci vnitřního obsahového testu je přezkoumáváno naplnění kvalifikované 

nevýhodnosti smluvní doložky, teda zda je doložka adhezní smlouvy pro slabší smluvní stranu 

zvláště nevýhodná. K tomu, abychom byli schopni konstatovat kvalifikovanou nevýhodnost 

smluvní doložky, nám slouží, vedle podpůrných standardů přiměřenosti uvedených v předchozí 

podkapitole, především kritérium vyváženosti smluvního obsahu jako celku, kritérium 

ekvivalence smluvních práv a povinností kontrahentů a kritérium rozumného důvodu smluvní 

doložky.166 

Kritérium nevýhodnosti spočívající ve vyváženosti smluvního obsahu jako celku vyjadřuje 

možnost kompenzovat smluvní doložku znevýhodňující slabší smluvní stranu jinou, obsahově 

 
165 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 188-191. 
166 PETROV, J. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 352-353. 
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související, smluvní doložkou, která slabší smluvní stranu naopak zvýhodní za účelem vyvážení 

obsahu adhezní smlouvy jako celku. Z kritéria lze rovněž seznat, že pokud adhezní smlouva 

obsahuje více smluvních doložek znevýhodňujících slabší smluvní stranu, byť žádná z nich sama 

o sobě nenaplňuje onu kvalifikovanou nevýhodnost, lze v zájmu ochrany slabší smluvní strany 

konstatovat zvláštní nevýhodnost na základě souhrnu těchto nevýhodných doložek. Konečně 

podotýkám, že na toto kritérium lze nahlížet také z hlediska reciprocity, přičemž reciproční pojetí 

vyváženosti smluvního obsahu jako celku je založena na skutečnostech, zda uvažovaná smluvní 

doložka zakládá práva a povinnosti kontrahentům navzájem a zda je pravděpodobnost případného 

uplatnění práv a povinností ze smluvní doložky u kontrahentů stejná. 

Kritérium nevýhodnosti spočívající v ekvivalenci smluvních práv a povinností kontrahentů 

vyjadřuje zájem na vzájemně rovnovážném právním postavení smluvních stran. Podstatou tohoto 

kritéria je porovnání práv a povinností vzniknuvších z adhezní smlouvy silnější smluvní straně 

s právy a povinnostmi vzniknuvšími z adhezní smlouvy slabší smluvní straně, přičemž kritérium 

ekvivalence je typicky porušováno v adhezních smlouvách, jejichž předmětem je synallagmatický 

závazek. 

Kritérium nevýhodnosti spočívající v rozumném důvodu smluvní doložky vyjadřuje 

potřebu existence rozumného důvodu silnější smluvní strany pro zakotvení doložky, jevící se ve 

vztahu ke slabší smluvní straně nepřiměřenou, resp. zvláště nevýhodnou, do adhezní smlouvy. 

Z praktického hlediska toto kritérium poskytuje silnější smluvní straně možnost prosadit do 

adhezní smlouvy, aniž by bylo stiženo relativní neplatností, ono nepřiměřené, resp. zvláště 

nevýhodné smluvní ujednání, má-li na jeho prosazení oprávněný zájem, který ovšem musí obstát 

v testu proporcionality. 

V rámci vnějšího obsahového testu je přezkoumáváno, jak se jeví smluvní doložka ve 

vztahu k obchodnímu styku, zejména zda se adhezní smlouva, jíž je smluvní doložka součástí, 

odchyluje od obvyklých podmínek smlouvy sjednávaných v obdobných případech. Vnější 

obsahový test indikuje zvláštní nevýhodnost smluvního ujednání vůči slabší smluvní straně na 

základě běžné praxe realizované podnikatelem v obchodním styku, tedy hodnotí naplnění 

kvalifikované nevýhodnosti smluvním ujednáním se zřetelem k běžnému užívání uvažovaného 

ujednání v adhezních smlouvách, což lze seznat kupříkladu z formulářových smluv či ze 

vzorových obchodních podmínek podnikatelů.167 

Závěrem poukazuji na fakt, že vnější obsahový test není sám o sobě absolutní zárukou 

obsahové přiměřenosti smluvního ujednání vůči slabší smluvní straně, neboť uvážíme-li situaci, 

 
167 JANOUŠEK, M. (2018) op. cit. pozn. 55, s. 191. 
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kdy bude pro slabší smluvní stranu zvláště nevýhodné smluvní ujednání splňovat aspekt 

obvyklosti, jelikož bude běžně užíváno silnější smluvní stranou nacházející se v monopolním či 

oligopolním postavení.168 V této situaci by dle mého názoru bylo třeba uvažované právní jednání 

silnější smluvní strany konfrontovat s ustanovením § 6 odst. 1 NOZ, a následně konstatovat rozpor 

s principem poctivého obchodního styku. 

  

 
168 PETROV, J. In HULMÁK, M. a kol. (2014) op. cit. pozn. 12, s. 353. 
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6. Závěr 

Smyslem této diplomové práce bylo předložit komplexní zhodnocení institutu smluv uzavíraných 

adhezním způsobem de lege lata, analyzovat významné teoreticko-praktické otázky tohoto 

institutu a získané poznatky následně syntetizovat do pregnantních interpretačních závěrů včetně 

úvah de lege ferenda. 

Současná česká právní úprava zahrnující institut adhezních smluv v novém občanském 

zákoníku je oproti absenci jakékoliv právní úpravy, jak tomu bylo v případě starého občanského 

zákoníku, nepochybně krokem správným směrem. Zákonodárce legálním zakotvením tohoto 

institutu správně reflektuje potřebu poskytnout zvláštní právní ochranu adherentovi jako slabší 

smluvní strany v rámci adhezního způsobu kontraktace. 

Právní perfekci materiálního pojetí institutu adhezních smluv de lege lata však konstatovat 

nelze. Zřejmým nedostatkem je skutečnost, že právní ochrana poskytovaná tímto institutem je 

založená na ideji parity kontrahentů smluvního vztahu, která však neodpovídá koncepčnímu pojetí 

právní ochrany v novém občanském zákoníku, jež akcentuje principy smluvní svobody a 

autonomie vůle. S uvedeným přímo souvisí terminologický a interpretační nedostatek spočívající 

v absenci pregnantní definice slabší strany jako stěžejního normativního znaku, kterou lze toliko 

dovozovat ad hoc. Celou imperfekci završuje preference normativního znaku slabší smluvní strany 

před normativním znakem adhezního způsobu kontraktace charakteristického pro adhezní 

smlouvy, z čehož je patrné, že právní úprava de lege lata dostatečně nereflektuje podstatu tohoto 

institutu. De lege ferenda by tak mělo dojít k preferenčnímu posunu ve prospěch normativního 

znaku adhezního způsobu kontraktace. 

Konečně fakt, že institut adhezních smluv de lege lata klade v předmětných smluvních 

vztazích důraz na právní ochranu slabší strany, má v praxi, uvážíme-li běžný obchodní styk mezi 

podnikateli, v jehož rámci daný podnikatel kontrahuje na jedné straně s malým či středním 

podnikatelem a na druhé straně s podnikatelem sobě ve skrze rovným, negativní dopad na principy 

právní jistoty a legitimního očekávání a dále na princip poctivého obchodního styku, neboť je na 

uvažovaném podnikateli, aby v rámci smluvních vztahů B2B obsah adhezních smluv 

přizpůsoboval se zřetelem ke zmíněné diferenci podnikatelů ad hoc, přičemž mám za to, že tuto 

problematiku by de lege ferenda rovněž řešil preferenční posun uvedený v předchozím odstavci. 
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Uzavírání adhezních smluv podnikatelem 

Abstrakt 

Diplomová práce se tematicky zaměřuje na problematiku adhezních smluv uzavíraných 

podnikatelem v obchodním styku. Adhezní smlouvy se vyznačují specifickým, adhezním, 

způsobem kontraktace založeným na principu ber nebo nech být, jenž v tomto případě spočívá 

na jednostranném stanovení základních podmínek smlouvy, v důsledku čehož jsou možnosti slabší 

smluvní strany v rámci kontraktačního procesu omezeny toliko na plnou akceptaci jednostranně 

stanovených základních podmínek smlouvy nebo na odmítnutí smlouvy jako celku. Cílem 

diplomové práce je předložení komplexní analýzy institutu adhezních smluv de lege lata završené 

syntézou předmětných poznatků do relevantních teoreticko-praktických závěrů, včetně úvah de 

lege ferenda. Institut adhezních smluv je s ohledem na dosažení cíle diplomové práce podroben 

teoretickému rozboru z hlediska historického vývoje, z hlediska vymezení základních tematicky 

relevantních pojmů de lege lata, jimiž jsou podnikatel, slabší podnikatel, spotřebitel či právní 

režimy smluvních vztahů, z hlediska definičního vymezení adhezních smluv de lege lata 

s důrazem na primární a sekundární definici adhezní smlouvy a z hlediska obsahové kontroly 

smluvních ujednání, a to jak ve smyslu formální kontroly spočívající v přezkumu čitelnosti, 

srozumitelnosti a nepřekvapivosti smluvních doložek, tak z hlediska materiální kontroly 

spočívající v přezkumu zvláštní nevýhodnosti a v obsahovém testu smluvních doložek. Dále jsou 

adhezní smlouvy prostřednictvím diferenčně-korelační analýzy podrobeny komparaci 

s vybranými tematicky relevantními typy smluv, jež je završena dílčími komparačními závěry 

akcentujícími obchodní styk realizovaný podnikatelem. Součástí diplomové práce je rovněž rozbor 

otázky pojmové souznačnosti a přípustnosti označení adhezní smlouva pro legální pojem smlouvy 

uzavírané adhezním způsobem a otázky možné subsumpce smluv na veřejné zakázky pod institut 

adhezních smluv. 
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Boilerplate contracts made by an entrepreneur 

Abstract 

The diploma thesis thematically focuses on an issue of contracts of adhesion which are concluded 

by entrepreneur in the course of trade. Contracts of adhesion are characterised by a specific, 

adhesive, method of entering into contracts based on the principle of take it or leave it which relies 

on the fact that the basic terms of contract are determined by one of the contractual parties which 

results in reducing the options of the weaker contractual party to full acceptance of unilaterally 

determined basic terms of contract or to the rejection of the contract as a whole. The aim of this 

diploma thesis is the presentation of a comprehensive analysis of the legal institute of contracts of 

adhesion de lege lata which is completed by synthesis of the insights in question into relevant 

theoretical and practical conclusions, including considerations de lege ferenda. The legal institute 

of contracts of adhesion with regard to the aim of the diploma thesis is subjected to theoretical 

analysis from the point of view of historical development, from the point of view of definition of 

the thematically relevant legal concepts de lege lata which are entrepreneur, weaker entrepreneur, 

consumer or legal regimes of contractual relations, from the point of view of definition of contracts 

of adhesion de lege lata with a focus on primary and secondary definition of contracts of adhesion 

and from the point of view of content control of contractual arrangements, in terms of both formal 

control involving review of contractual clauses from perspectives of legibility, comprehensibility 

or unexpectedness and material control involving review of contractual clauses from perspectives 

of particularly unfair contract terms or content test. Moreover contracts of adhesion are subjected 

to differential and correlative analysis aimed at comparison to selected thematically relevant types 

of contracts which is completed by partial comparative conclusions accentuating the course of 

trade realised by entrepreneur. The diploma thesis also deals with an issue of admissibility of the 

term adhesion contracts as a synonym of legal concept of contracts of adhesion and with an issue 

of possibility of subsumption of public procurement contracts under the legal institute of contracts 

of adhesion. 
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