
Zvláštní odměna obchodního zástupce 

Abstrakt 

Práce pojednává o zvláštní odměně obchodního zástupce, zaměřuje se především 

na určení, zda obchodnímu zástupci právo na zvláštní odměnu vznikne, a na její výpočet. 

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Při posouzení, 

zda právo na zvláštní odměnu vznikne, a při určení její výše se totiž vyžaduje zohlednění 

spravedlnosti placení zvláštní odměny. Posouzení spravedlnosti placení zvláštní odměny 

je v první řadě přenecháno stranám smlouvy o obchodním zastoupení. Současná právní úprava 

navíc výslovně neupravuje způsob výpočtu zvláštní odměny, pouze zakotvuje výpočet jejího 

limitu. Jde tedy o právní úpravu unikátní a velmi nejasnou, vedoucí k právní nejistotě 

obchodního zástupce i zastoupeného. Judikatury českých soudů i odborné literatury na toto 

téma je dosud pomálu. Cílem práce bylo zejména interpretovat právní úpravu zvláštní odměny, 

a tím nabídnout vodítka pro její správnou aplikaci. Současná právní úprava zvláštní odměny 

v občanském zákoníku představuje transpozici směrnice 86/653/EHS, která vychází z právní 

úpravy německého obchodního zákoníku. Práce tedy ve značné míře čerpá z judikatury 

Soudního dvora EU a německé odborné literatury a judikatury, která po desetiletí rozvíjela 

dogmatiku ke zvláštní odměně a která nabízí řešení velkého množství otázek českými soudy 

dosud neřešených. Úvodní kapitoly ze široka analyzují východiska právní úpravy, její účel 

a cíle a vytváří tak teoretický základ pro další analýzu institutu zvláštní odměny. Největší 

prostor je věnován jednotlivým podmínkám vzniku práva na zvláštní odměnu, které tvoří též 

základ pro výpočet výše zvláštní odměny. Tato část nabízí interpretace nejasných pojmů 

a řešení vybraných sporných otázek. Práce obsahuje též kapitoly zaměřené na praktickou 

aplikaci úpravy zvláštní odměny, nabízí zjednodušená schémata výpočtu zvláštní odměny 

či načrtává parametry dohody o zvláštní odměně mezi obchodním zástupcem a zastoupeným. 

Práce se též kriticky dívá na českou transpozici Směrnice z pohledu její eurokonformity 

a upozorňuje na závěry, které nejsou z textu právní úpravy zcela zřejmé a ke kterým lze dojít 

pouze na základě eurokonformního výkladu. Práce mimo jiné poukazuje na možný způsob 

obejití úpravy zvláštní odměny či odpovídá na otázku analogické aplikace zvláštní odměny 

na vztahy obdobné obchodnímu zastoupení. 

 


